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defmida em Lei.................................:_______________ 9402
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bre a transfonnação de-cargos de caireim do Ministêiio Pó-

Militar.......·-------····-··

-·······---··-

-···-·---··-·······

ao

v
Pág.

Homenageando os Senadores Albano Fiãnco, Marco
Maciel, Ganllaldi Alves Filho e Femando Hemique
'9022

Prestando esclaiecimentos acerca do PLS n.-2 88/94,
que concede anistia aos cãndidatos à.S eleições de 1994, processados ou condenados com fundameníÇ) _na legislação

ea:ooso---

eleitmal em vigor.Aparte ao Sen. Cid Sabóia d!>_Çarvalho.. 8913
Homenageando o Senador Garibaldi Alves Filho-

Aparte ao Sen. Gariba!di Alves Filho.•.•...·-··-····'·----.•... 9032
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Lamentando a ausência do Senador Ronaldo Ara.gão lia J>rOxrilia Legislatura. Aparte ao Sen. Ronaldo
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do Rio de Janeiro- .LFIRJ. ci.IjoS recursos serão destinados
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Parecer n.-2. 301/94, da Comíssão Diretora. que dá redo setor m.1clear. ·-···-······-·-·····---···-~~--~----~ 8507
Parecer n •.2 272/94, da Comissão Díietora, que dá redação fmal ao PDL n.• 70/94, que aprova os tex!bs do
da.çã.o -do vencido, para o turno suplementar, ao PLS n.2
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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XUX- N" 162

TERÇA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 1994

BRASÍLiA- DF

SENADO FEDERAL
Faço· saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 2g,
do Regimento lntemo, promulgo a seguinte
·

RJj'SOLUÇÃO N" 86, DE 1994
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo com
a Alenla FJsag Slsteml NavaU S.P.A. (AESN), no valor equivalente a até US$ 160,217,818.00.
O Senado Federal resolve:
Art. I • É a República Federativa do Brasil, nos termos da Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo com a Alenia Elsag Sistemi Navali S.P.A. (AESN), no valor equivalente a até
US$ 160,217,818.00 (cento e sessenta milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e dezoito dólares norte-americanos).
Art. 2° A operação de crédito autorizada será realizada nas seguintes condições:
a) valor: equivalente a até US$ 160,217,818.00;
b) down payment
-valor: US$ 53,446,704. (cinqüenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e quatro dólares norte-americanos), sendo US$ 48,065,345.00 (quarenta e oito milhões. sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e
cinco dólares norte-americanos) de principal e US$ 5,381,359.00 (cinco milhões, trezentos e oitenta e um mil, trezentos e
cinqüenta e nove dólares norte-llJ11ericanos), de juros acumulados;
-juros: equivalentes a 1,1494 vezes a taxa CIRR (Commerciallnterest Reference Rate), em vigor na data da
assinatura, até 14 de novembro de 1994, prevista em 8.8jl!9%;
-carência: seis meses a partir da eficácia contratual;
- vencbnento: da primeira nota promissória será seis meses da entrada em eficácia do Contrato e as três restantes, a cada seis meses do vencimento da primeira;
c) do principal:
-valor global: US$ 134,169,352.00 (cento e trinta e quatro milhOes, cento e sessenta e nove mil, trezentos e
cinqüenta e dois dólares norte-americanos), sendo US$ 112,152,473.00 (cento e doze milhões, cento e cinqüenta e dois
mil, quatrocentos e setenta e três dólares norte-americanos) de principal e US$ 22,016,879.00 (vinte e dois milhões, dezesseis m.il. oitocentos e setenta e nove dólares norte-americanos), de juros acumulados;
- equivalente à taxa CIRR em vigor na data da ltiSlnatura, até 14 de novembro de 1994, estimada em
7,69%;
-carência: trinta e nove meses a partir da eficácia cóntratual;
-quantidade de notas promlsWrias emitidas: quarenta e quatro
- vencbnento:
- primeiro lote: dez notas promissórias, vencendo a primeira trinta e nove ineses da data da eficácia contranial
e as demais, sucessivamente, a cada seis meses;
·
- segundo lote: dez notas promissórias, vencendo a primeira a quarenta e cinco meses da data da eficácia con-

tratual e as demais, sucessivainente, a Cada seis meses;
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- terceiro lote: nove notas promissórias, vencendo a primeira cinqüenta e um meses da data da eficáCia contratual e as demais, sucessivamente, a cada seis meSes;
·
·
·
- quarto lote: oito notas promissórias, vencendo a primeira cmqüenta: é Sete meses âa data da eficáCia coniratual e as-demais, sucessivamente, a cada seíscmeses; --- ···
-- -quinto lote: sete notas promissórias, vencendo a primeira sessenta c três meses da data da eficácia contratual
e as demais, sucessivamente, a cada seis meses.
Art. ·3• A autorização concedida por esta Resolução deverá sei exercida no prazo de quinhentos e -quarenta
dias. cont,•dos da data de sua publicação.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, I9 de dezembro de I 994. :.. Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 1' SESSÃO, EM 19 DE DEZEMBRO DE
1994
I .I- ABER'IlJRA

I.2- EXPEDUiNTE

1.2.1- Mensagens do Presidente da Rcpúb6ea
N"s 386 c 387194 (n"s l.I55/94 e l.I56/94; na origem. res:pectivatnente), restituindo autógrafos de projctos de lei sancionados.
N• 388/94 (n" I .157/94, na origem), de 15 do corrente, de
agradecimento de comunicação.
Submetendo à deliberação do Senado Federal nome indicado para cargo cujn provimento deperde de sua prévia aquiescência:
-N0 390. de I994 (n" 1.162/94. na origem), de 15 do corren·
te, referente à indicação do nome do Senhor Celso Luiz Nunes
Amorim, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador, Chefe da Missão do BraSil
junto às Nações Unidas.
·

1.2.2 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
Projeto de Lei da Câmara n' 40, de 1993 (ri"3.745/89, na
origem), que dispõe sobre a jornada de trabalho p~ os trabalhadores que percebam adicionais de insalubridade, periculosidade ou
exerçam ativídades consideradas penosas.
Projeto de Lei do Senado n• 3, de 1994, de autoria do Senador Humberto Lucena, que dá nova redação ao artigo 899 da Coitsolidação das Leis do Trabalho, que trata do depósito fccUcial em
ações trabalhistas.

1.2.3- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n• 97, de 1994, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso
do cinto de segurança.

1.2A- Requerimentos
N"s 1.057 a 1.061, de 1994, de autoria do Senador João

Rocha_, sqlicitando a prorrogação do prazo de tramitação, por mais
quinze dias, das Mensagens n•s 353 a 357/94. Votação adiada por
falta de quorum..

·

1.2.5 -Oficio
'N° 9/94-CAS, do Presidente da Comissão de Assuntos SociaiSyOÔmunicando a _aprovaç-ão do Projeto de Lei do Senado n° 3,
de 1994, de autoria do Senador Humberto Lucena, que dá nova redação ao artigo 899 da Consolidação das Leis do T'fabalho, que
trata do depósito recursal em ações trabalhistas.

1.2.6- Comunicação da Presidência
Abertura de prazo de cinco dias úteis para interposição de
:rectirso, por um décimo da composição da Casa, para que _o Projeto de Lei do Senado n• 3/94, de autoria do Senador Humberto Lu·
_ce~, "seja apreci~d~ pelo Plenãri~: __

1.2.7 - Ofícios
N"s 494 a 499/94, da Liderança do PDT na Câmara dos
Deputados, de substituição de membros nas ConiissOOS- Mistas
destinadas a emitir pareceres sobre as Medidas Provisórias n%
741,742, 744 a 747/94.
N•s 1312 a 1318/94, da Liderança âo PSDB na Câmara
dos Deputados, de substituiçãO de membros nas Comissões Mistas
destinadas a emitir pareceres sobre as Medidas Provisórias n 6 s 7 41
a747/94.
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o Projeto de Lei da Câmara n• 40, de 1993, continue sua tramita-

1.2.8- ComunicaçõeS
Do Senador Esperidião Am.in, de ausência do .País, no

pe~

nodo de 11 a 20 de dezembro de 1994.
Do Senador Garibaldi Alves Filho, informando sua renúncia ao mandato de Senador pelo Estado do Rio Grande do Norte, a
partir desta data, em virtude da posse, em breve, no cargo de Governador do referido Estado.
1.2.9 - Requerimento
N" 1.062, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando que seja considerado, como licença autorizada, o dia IS de
dezembro de 1994. Votação adiada por falta de quorum.
1.2.10- Comunicações da Presidência
Reassunção do mandato pelo Senador Pedro Teixeira, a
partir de 16 de dezembro, em decorrência da renúncia do titular,
Senador Mauricio Corrêa.
Recebimento do A viso n• 537/94, de 14 do corrente, da
Presidência do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
da Decisão n° 763/94, bem como os respectivos Relatório e Voto
que a fundamentam.
.
...
Recebimento do Oficio n• S/87, de 1994 (n• 1.493/94, na
origem), de 15 do corrente, do Supremo Tnbunal Federal, solicitando o pedido da necessária licença previa para que possa-apreciar a deriúncia constante dos autos do _Processo n~ 772-21140,

ção.

1.2.11- Discursos do Expediente
SENADOR WURJVAL BAPTISTA -Associando-se às homenagens prestadas à Dra. Maria do Canno do Nascimento Alves,
Presidente do Núcleo de Trabalho Comunitário· de Sergipe (NUTRAC) e Primeira-Dama do Estado; agraciada, no último dia 30
-do corrente, com uma importante comenda da União Internacional
dos Organismos Familiares da América Latina, como reconhecimento pelo seu trabalho no campo social.
SENADOR MAURO BENEVIDES, corno Líder- Manifestação de pesar pelo falecimento do empresário cearense Djalma
Guedes Figueiredo.
.
. __ .
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Reiterando seus compromissos- perailte ACasa, uma vez que reassumiu o mandato, em face
da renúncia do Senador MauriciO Corrêa.
SENADOR JACQUES SILVA -Cumprimentando os Srs.
Marcos Vilaça e Homero Santos, empossados nos cargos de Presi·
dente e Vice--Presidente do Tribunal de Contas da União, resp!Cli·
Val:nente~
1.2.12- Comunicações da Presidência
Inexistência de Ordem do Dia na presente sessão, nos ter·
mos do artigo 170, parágrafo ! 0 , do Regimento Interno.

oferecida conlm o Senador Louremberg Nunes Rocha.
Recebimento do A viso n• 538, de 1994, de 15 do corrente,
da Presidência do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão n• 761194, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam.
Recebimento da Mensagem n• 389, de 1994 (n•LI60/94,
na origem), de 15 do corrente, comunicando a determinação da
Presidência da República para que o Estado-Maior das Forças Armadas e a Inspetoria Geral das Policias Militares do Ministério do

Exército tomassem as providências necessárias wua o deslocamento de pessoal especializado oedido pelos Estados e pelo Governo Federal.
Abertura de prazo de quarenta e oito horas pam interposi~
ção de recum>, por um décimo dos membros do Senado, para que

1.2.13- De:s:ignação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.3- ENCERRAMENTO
2- ATO DO PRESIDENTE- N"377, de 1994
3- ATO DO DlRETOR-GERAL
- N" 146, de 1994
4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
-Atas das i4l'e 142' Reuniões-

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

Ata da 1a Sessão, em 19 de dezembro de 1994
11 a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49• Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodr{gues e Nabor Júnior
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OSSRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Alexandre Costa - Aluizio Bezerm Antonio Mariz - Chagas Rodrigues - Dario Pereira - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Jacques Silva - João Calmon ~João França - Joaquim
Beato - Josaphat Marinho - Lourival Baptista - fvlauro Benevides
- Meira Filho- Moisés Abril.o- ValirCan:pelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo nú·
mero regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos t:ritba.Ihos.
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
N" 386, de 1994 (n• 1.155/94, na origem), de IS do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 138, de 1994 (n•
4.772/94, na Casa de origem), de iniciativa dO Presidente da República, que dispõe sobre a transformação da Escola Superior de Lavras em UniverSidade Federal de Lavras e dã outras providências,
sancionado e transformado na Lei n° 8.9S6, de IS de dezembro de
1994.
-- N" 387, de 1994 (n• !.1S6194, na origem), de lS de corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n" 139, de 1994 (n•
4.71U94, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a transfonnação da Escola Paulista de Me-
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dicina em Universidade Fedenl de São Paulo e dá outms proviSecretário-Geral das Relações Exteriores, 1993.
dências, sancionado e transfonnado na Lei n• 8.957, de 15 de deMinistro de Estado das Relações Exteriores, 1993/94.
zembro de 1994.
·
·
Londres, Cônsnl-Adjunto, 1968/69.
N" 388, de 1994 (n• 1.157/94, na origem), de 15 do correnLondres, segundo Secretário, 1%9n 1.
te, de agradecimento de comunicação referente à pronmlgação DeWashington, OEA, Segunâo-Secretário, 1<f/2/73.
creto Legislativo n• 29, de 1994, constante da Mensagem SM n•
Washington, OEA, Primeiro Secretárió, 1973/74.
211, de 1994.
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, a.i., 1973.
. (Submetendo à deliberação do Senado Federal nome indiHaia, Ministro-Conselheiro, 1982183.
cado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiesHaia, Encarregado de Negócios, a.i., 1983.
cência:
Integrou e chefiou delegações em Comis•ões Mistas bilalerais e em Conferências internaCionais. Na qualidade de Miiristro
MENSAGEM N° 390, DE 1994
de Estado das Relações Exteriores realizOu vãrias visitas oficiãis e
(N• 1.162194, na origem)
acompanhoo o Senhor Presidente da República em missões ao exExcelentissimos Senhores Membros do Senado Federal:
terior. Cbefiou. a Delegação do Brasil à XLVIll E à XLIX AssemDe conformidade com o arl. 84, inciso VIl, da Constituição, . b1éias Gerais das Nações Unidas.
e com·o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 io58, do ReguGrã-Cruz da Ordem do Rio Bmnco, 1993.
lamento aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1° de outubro de
Grã-Cruz da Ordem do Mérito das Forças Annadas, 1993.
1986, no art. 39, incisO L alíilea a, e no art. 40 Anexo I ao Decreto
Grã-Cruz da Ordem do Mérito Militar, 1993.
n• 99.578, de !O de ootubro de 1990, snfuneto à apieclaÇão de
Grã-Cruz da Ordem do Mérito Aeronãutie<>, 1993Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Celso
Grã-Cruz da Ordem do Mérito Naval, 1993.
Luiz Nunes Amorim, Ministro de Primeira Classe, da Carreii-a de
Prêmio Rio Branco, Medalha de Vermeil, Instituto Rio
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador, Cbefe da Missão Bmnco.
do Brasil junto às Nações Unidas.
Prêmio LilfayeUe Carvalho e Silva, Instituto Rio Bmoco.
2. Os inéiifos do Embaixador Celso Luiz Nunes Amorim.
Medalha do Mérito Santos Dumont, 1989.
que me induziram a escolher-lo para o desempenho dessa elevada
Medalha do Mérito Tamandaré,l989.
função, constam da anexa informação do Ministério das Relações
_Diversas ordens estrangefras.
Exteriores.
·
O Embaixador Celso Luiz Nunes Amorim encontra-se nesta
Bmsilia, 15 de dezembro de 1994. - Itamar Franco.
data no exercício do cargo de Ministro de Estado das Relações ExINFORMAÇÃO
Curriculum Vitae
Embaixador CELSO LUIZ NUMES AMORIM
Santos/SP, 3 de junho de 1942.
Filho de Vicente Mateus Amorim e Bealriz Nunes Amorim.
Diploma de Pós-Graduação em Relaçõés Internacionais,
Academia
Diplomática de Viena.
CPCD,!RbR.
Professor de Expressão e Redação ProfiSSional, !RbR, 1976.
Diretor Geral da EMBRAFILME, 1979/82.
Professoc de Ciência Politica e Relações Intemacionais na
Universidade de Bmsffia, UNB,!977n9.
Representante Titular do Ministério das Relações Extúiores
junto ao Conselho Nacional de Cinelna (CONClNE).
Assessor de CoopemÇão e Programas Especiais do Ministério da Ciência e Tecnologia, 1985/87.
Secretário Especial de· Assnntos Inremacionais - Ministério
da Ciência e Tecnologia, 1987/88.
TerceiftrSecretário, 5 de fevereiro de 1%5.
Segundo Secretário, antigüidade, 3 de novembro de 1967.
Primeiro Secretário, merecimento, I 0 de janeiro de 1973.
Conselheiro, merecimento, 21 de setembro de 1977.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 26 de jlnho de 1980
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 18 de dezembro
de 1989.
Assistente do Cbefe da Divisão da Europa Ocidental. 1965.
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para Planejamento
Político,!%?.
'
À disposição do Assessor Especial do MiniStro de Estado, 1975.
Assessor do Ministro de Estado, 1976n7.
Cbefe da Divisão de Difusão Cultural, 1977179.
Cbefe do Departamento Cultural, 1989/90.
Cbefe do Departamento Económico, 1990/91.
Cbefe da Delegação Permanente em Genebra, 1991/93.

terioies.

-

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 15 de dezembro de 1994. - Oto Agripino Mala Subsecretário-Geral do Serviço Exterior.
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
·
PARECERES
PARECER N• 320, DE 1994
Da Comissão de Á!ISUntos Sociais sobre o Projeto de Lei da Câmara o• 40, de 1993 (n° 3.745189, na
Origem), que • Dispõe sobre a jornada de trabalho

para os trabalhadores que percebam adicionais de
insalubridade, periculosidade ou exerçam atividades
consideradas penosas. •
Relator: Senador Joaquim Beato

É sub!netida à apreciação desta douta Comissão de Assuntos SociaiS, ·o Projeto de Lei do Senado no 40, de 1993, que ''dispõe sobre a jornada de tmbalho para os tmbalhadores que
percebam adicionais âe insalubridade, periculosidade ou exerçam

atividades consideradas penosas''.
Especificamente, atribui aos refendes trabalhadores o direi·
to a uma jornada de trabalbo de 6 (seis) horas diárjas, realizada em
~mo ininteiiUplo confOIDlC o inciso XIV do art. 7° da Constib.JiçãoFedenl.
O Projeto faz expressa remissão ao inciso XIV do art. 7° da

Constiruição Federal, relativo aos turnos ininterruptas de revezamento.
Entretanto, nessa situação, por força do que estabelece o
próprio inciso XIV, considerado auto-aplicáVel, os empregados já
fazem jus a uma jbmada de 6 (seis) boras. Portanto, a proposi-

ção é absolutamente supérflua. pois não i.riova nem estabelece regulamentação alguma pam os aludidos trabalhadores de turnos
inintenuptos de revezamento. Pretende apenas obrigar as empresas
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a adotar o turno ininterrupto de revezamento.Pretende apenas obrigar as empresas a adotar o turno ininterrupto de revezamento e,
conseqüentemente, a jornada de seis horas, para os empregados
que percebam adicionais de insalubridade, periculosidade ou exerçam ati vidades consideradas penosas, o que, a nosso ver, contraria
o referido dispositivo constituCional, porquanto este ressalva a negociação coletiva.
Ademais, as atiVidades insalubres, perigosas e penosas, em
razão de aspectos que lhes são muito peculiares, estão reguladas
por várias normas especiais (arts. 189 a 197 da CLT) que, na prática.- dificultam enormemente a adoção pelas empresas, dos rumos
inintenuptos de revezamento e da jornada de trabalho de seis horas para os empregados que exercem aquelas atividades..
Admitindo a CLTa possibilidade de eliminação ou de neutralização da insalubridade e, de conseqüência, a cessação do di-

reito ao adicional corresponde, os empregadores que realizassem
tais medidas certamente enfrentariam sérios problemas adminisiiativos para adotar nova jornada e novas condições de trabalho deM
cor:rentes naturalmente da referida eliminação ou neutralização,
mesmo porque a muitas empresas não futeressaria, sobretudo em
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barto. 899 da Comolidaçio daa Leis do Trabalbn,
que trata do depóQto recursal em ações trabalblotas".
Relator: Senador Maguo Barcelar
I -Relatório
O.ega à apreciação desta Comissão o Projeto de Lei do Senado D0 3/94, de autoria do ilustre Senador Humberto Lucena que
pretende alterar a redação do harto. 899 da Consolidação das Leis
do Tmbalho no sentido de excluir da legislação a exigência de depósito recursal no Judiciário iiabalhista, além de entre outras alterações conceder efeito suspensivo aos recursos interpostos.
Em sua justificação o proponente afinna que "Ora tendo
que depositar previamente o valor arbitrário" em juizo na instância
inferior, é evidente que tal ônus fundamento do dispositivo da
CLT - toma-se flagrantemente inconstitucional já que assim lhe é
restringido o direito de ampla defesa.
Além de afumar a inoonstitucionalidade do dispositivo em
análise o autor defende que ''na atual conjuntura nacional, extnunamente critica em tennos econômicos, o citado depósito deixmá em estado de iliquidez milhares de médias pequenas e mictoemptOSo!S que
oa maioria das ve2CS. teriam de retirar pRciosos recursos tiilanceiros,
às vezes vendendo, inocuamente, ativos imprescindíveis aos negócios
e operações Jegftimas do empregada".
É o relatório
II- Voto do Relator

razão do custo da mão-de-obra, manter o regime de seis homs diárias de trabalho e os turnos continuas de revez.amento.
Outm situação que toma inconveniente a aprovação da proposta em exame diz respeito a determinadas ativida.des insalubres
que apresentam graves riscos à saúde no próprio momento de sua
realização, exigindo o seu desempenho, por isso mesmo, freqUentes intenupções a intervalos curtos de temp:>, muitas vezes bem inferiores ao periodo de seis horas diárias que 0 projeto pretende
Tmta-se de proposta que, entre seus diversos méritos, posestabelecer.
sui o de pretender a simplificação do processso do trabalho, conceCabe lembrar também os problemas legais que 0 projeto, se dendo às partes litigantes tratamento igualitário, eis que o depósito
transformado em lei, poderia provocar em relação a certas catego- _recursal vem sendo exigido unicamente dos empregad.C.es, em-disrias de empregados cuja jomada de trnbalho é inferior à de seis bo- criminação que afronta a eqüidade necessária nos procedimentos
ras diárias, pois, se estabelecida esta, no mínimo- se -suscitariam- - judiciais.
dúvidas sobre qual delas deveria prevalecer.
Na forma da redação proposta atende-se ao dispositivo
Do ponto de vista econ8mico, caso vier a Ser imposta a jor- constitucional que determina: "aos litigantes, em processo judicial
nada reduzida também para os iiabalhadores que percebam adicio- ou adminisiiativo, e aos acusados em geral silo assegurados o oonnais de insalubridade, periculosidade ou exerçam atividades tmditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
consideradas penosas, oconerá, de forma inevitável, o aumento (inCiso LV doharto.SodaCF).
dos turnos e, em conseqüência, um expressivo acréscimo no custo
A matéria inseze..se entre: as de canpettocia privada da União
de mão-de-obra J.á fortemente encarecida pelos excessivos encar- nos tennos do inciso I do horto. ~ da Constituição FederaL Pcr ootro
~ssu.,...~ de constitucionalidade, "'""'cigos sociais; dai resultarão elevação dos preços que pressionará lado foram atendidos os r-,......_,...ainda mai' os níveis inflacionários, e o aumento do desemprego, dade e téalica legislativa na elaboração da proposição.
nnm mercado que se encoutra em ree&ssão.
Em face dos argumentos expostos, opinamos pela aprovação
Portanto, a eventual aprovação do aludido projeto de le~ do presente projeto na fama da redação proposta pelo oeu autor.
que é inoonstitucional, traria incontáveis percalços à indústria bmSala das Comissões, 30 de novembro de 1994. - Jutohy
sileira que sofre enonne concorrência de produtos procedentes de Magalhães, Presidente - Magoo Barcelar, Relator .... João Fran·
países como a Tailândia, Taiwan, Coréia, O.ina e Indonésia, os ça- Jonas Pinheiro- Dario Pereira- Ney Maranhão- Moisés
quais mantêm alta capacidade de competição no mercado intema- Ahrão - Coutinho Jorge - Roruddn Aragão - Luádlo PorteBa
cional, e não adotam reduções da jornada de trnbalho como essa - Joaquim Beato - Carlos Patrocinlo - Reglnaldo Duarte que parece se pretender generalizar no Brasil" a pretexto de prote- João Rocha - Melra FBho - César Dias - Cid Sab6Ia de Carger a saúde do iiabalhador''.
valho -Jaeques snva.
Pelo exposto, somos pela rejeição do~ Projeto dei..Oi da Câ~ O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- O Expediente
mara no 40, de 1993.
lido vai à publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1994. _ Jutohy
OSR.PRESIDENTE(ChagasRodrigues)-Sobreamesa,
Magalhães, Presidente - Joaquim Beato, Relata< (Redistribuído) projeto que seni lida pelo Sr. I o Secret&io.
- Moisés Abrão - Cid Sabola de Carvalho - Lucidio Portella É lido o seguinte
Carlos Patroánio·- João Rocha- Hugo Napoleão- Teotouio
PROJETO DE LEI DO SENADON°97,DE 1994
Vilela Filho - Lourival Baptista - Reginaldo Duarte - Jonas
Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do CmPinheiro- César Dias- João Calmou- Jacques Silva.
to de Segurança.
PARECER N° 321, DE 1994
Da Comissão de Assuntos Sodals ao Projeto de
Lei do Senado o0 3, de 1994, que "Dá nova redação ao

O Congresso Nacional decreta:
Altera a redação da Lei n° 5.!08 de 21 de setembro de 1966
- Código Nacional de Trânsito.
Art. 1° A Lei n° 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código
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Nacional de Trânsito) fica acresCida dos incísos XXIV e XXV no titica-se pelo simples fato de preservar a vida do ser humano, al6m.
art. 83, com a seguinte redação:
de evitar excessivos gasto_S fma.nceiros em atendimentos às vítimas
do trânsito no País.
_- ''XXIV- Usar o Cinto de Segurança e Zelar para
Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1994. - Senador Dirque o passageiro também o use, salvo em situações re·
ceu Carneiro.
gulamentadas pelo Contran.''
LEGISlAÇÃO CITADA
Penalidade: Grupo 2
LEI
N"
5_JQ8,
DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
nx:xv -Transportar crianças com idade inferior a
dez anos nos bancos traseiros, salvo exceção regulamen·
Institui o C6digo Nacional de Trânsito
tada pelo Contran.11
Art.
83_
É dever de todo condutor de veiculo
Penalidade: Grupo I
··-··-·-·
Art. 2°Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
(À Comissão de Constúuiçáâ lusfiÇ4 e ·ciJada.
Justificação
nia- decisão teiininaliva.}
Os acidentes de trânsito representam a terceira maior causa
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto
de óbitos no Pais e a pri.meha. se consiâexada a população com lido será publicado e remetido à comissão competenteidade até 50 anos-.- o que correSpoi:ide, anualmente, a cerca de
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I • Se-.
25.()0C) mortes, além de outiãs taD.las que slo feridas ou que ficam cretário.
com l~ões pennanentes.
São lidos os seguintes
E evidente que o uso do cinto de segurança não vai iiíipedir
REQUERIMENTO N• 1-057, DE 1994
os acidehtes, contudo, pode atenuar muito suas conseqüências.
Senhor Presidente,
Argumenta-se que o cinto_ pode dificultar a evasão se o carNos termos do anigo 118, § 2", do Regimento Interno, rero cair num rio ou lago, ou ainda, que ele pode prender o motorista
no caso de acidentes. Os dois argumentos são falsos. Tome-se . queiro a prorrogação do prazo de trariritação nesta Comissão, por
como exemplo Uma colisão frontal contra um objeto riXo, num mais qtlillzedias, da Mensagem n• 353, de 1994, do Senado Fedemuro ou um poste, a 50 km/h, o impacto sobre os ocupantes do ral, em virtude de rua complexidade.
Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1994.- Senador João
sarro equivalerá ao de uma queda livre do 4° andar de um prédio.
E com essa força que, priiiieiro a cabeça. deJX>is o peito da vítima Rocha, Presidente da Comi-sSão de Assuntos Econôiiiieos:·
REQUERIMENTO N• 1.058, DE 1994
se chocam contra o pãra~brisa, o painel ou o volante e a coluna de
direção. Nesta situação, o individuo fiearã ferido, inconsciente oo
Senhor Presidente,
até morto.
Nos ~ elo aitigo 118, § 2•, dO ReginÍento Interno, re:
O mesriJo ocorrerá quando o veículo cair na água.; seus ocu- queiro a prorrogação do prazo de tramitação nesta Comissão, por
pantes sofrerão o choqu_e da desaceleração brusca. Se os passagei~ mais quinze dias, da Mensagem n• 354, de 1994, do Senado Federos não estiverem usando o cinto de segurança, ficarãO feridos ou ra~ em virtude de sua complexidade.
inconscientes e não poderão sair do carro.
Sala das S_essões, 19 de dezembro de 1994.- Senador João
Experiências internacionais demonstmm que os diversos Rocha, Presidente da Comíssão de Assuntos Ecooômicospaíses que já adotamm o uso do cinto como obrigatório. obtiveram
REQUERIMENTO N• 1-059, DE 1994
bons resultados.
Senhor Presidente,
A título de exemplo, cita-se a Austrália, que conseguiu reduzir em 21% o número de mortes de condutores e/ou passageiros
Nos termos do artigo 118, §
do Regimento Interno, reem acidentes de trânsito, através do uso do cinto de segurança.
queiro a: prorrogação do prazo de tramitação nesta Comissão, por
Japão, em 1985, registrou oerca de 3-200 mortes de moto- mais quinze dias, da Mensagem n• 355,de 1994, do Senado Fedcristas e passageiros em acidentes de trânsito. Desse total, 93% não ral, em virtude de sua complexidade.
estavam usando 0 cinto de segurança. Segundo 08 especialistas,
Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1994.- Senador João
64% dessas pessoas teriarit sobrevivido se estivessem usando o Rocb~,~~sidente da Comissão de ~s~~~s ~ômicos._
cinto.
REQUERIMENTO N• 1.060, DE 1994
No Brasil, infelizmente, a prática do uso do cinto de seguSenhor Presidente,
rança ainda não se fez. Nossas experiências, por enquanto,- baNos termos do artigo 118, § 2•, do Regimento Interno, reseiam~se em fatos isolados como o da cidade de São Paulo que, - queiro a prorrogação do praZo de _tramitação nesta Comissão, por
recentemente, aprovou uma lei criando a obrigatoriedade do_ uso_ mais quinze dias, da Mensagem n° 356, de 1994, do Senado Fededo cinto de segurança na capitaL A capital paulista já, em épOcaS - ral,
virtude de sua complexidade.
anteriores, havia implantado tal medida e obtido uma redução de
Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1994.- Senador João
30% no númerO de acidentes de trânsito com vítinla.s.
-ROcha, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Pesquisas realizadas pela Companhia de Engenharia de TráREQUERIMENTO N• 1.061, DE 1994
fogo de São Paulo - CET revelam que, não s6 ooorrem reduções
Senhor Presidente,
no número de acidentes com vitimas como também ocorre uma
Nos termos do artigo 118, § 2•, do Regiritento Interno, reelevada adesão de motoristas e passageiros ao usá do cinto, quanqueiro a prorrogação do prazo de tramitação nesta Comissão, por
do medidas regulamentadoras são tomadas neste sentido.
Ressalta-se a importância do uso do cinto de segurança não mais quinze dias, da Mensagem n• 357, de I 994, do Senado Fedesó pelos ocupantes do banco dianteiro como também pelos passa- ral, em virtude de sua complexidade.
Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1994.- Senador João
geiros que Viajain naparte -de trás do veiculo e a necessidade de
fortes campanhas educativas visando a orientar sobre a forma cor~ Rocha, Presidenle da ComissãÕ de AssuntOs Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodri~Wes) - Os re.querireta de utilização do mesmo.
' Enfim, destaca-se que um projeto de lei desta natureza. jus- mentos que acabam de ser lidos dependem da presença da maioria
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da composição do Senado para a sua votcrção.

Brasília, 7 de dc7~mbro de 1994
Senhor Presidente.
Nos termos regimentais, indico a Vossa Ext·t>lência a Senhora Deputada BETH AZIZE c o Senhor Deputado GIOVANNI
É lido o seguinte
QUEIROZ para integrare~. na qualidade de membros Tirular e
Suplente, respectivamente.-e Cmsubstituiry,·ão ao meu nome c ao da
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Senhora Deputada BETH AZIZE. até então Suplente, a Comissão
Ofício n• 09194-CAS
Mista do Congresso Nacional destinada a apreciar e dar parecer
Brasília, 8 de de7.embro de 1994 sobre a Medida Provisória n° 744, de 2 de dezembro de 1994. que
Senhor PreSidente,
"Dispõe SObre o número de cargos de Natureza Especial, dos _carNos termos do parágrafo 2°, do artigo 91 do Regimento lngos do Gru:PO-Direção e AssesSQ_Tamento Superiores~~ Fu~ções
temo, comunico a Vossa Excelência, que -esta ConiiSsão aprovou o-- Gratfficadas existentes nos órgãos ~ Ad~istraçãO Federal direProjeto de Lei do Senado n• 3 de I994, que "dá nova redação ao ta, autárquica fundacioilal, e dá outras providências".
art. 988 da Consolidação· das Leis do Trabalho, que lrala do depóAo ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside·
sito recursal em ações trabalhistas", em reunião ae 30 de novem- ração e apreço.- Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT.
_!=dd994.
OFÍCIO N• 497/94
Atenciosamei:J.te, Senador Jutaby Magalhães, Presidente.
Dada a inexistência desse número na Casa, no momento, os
requerimentos ficam com a votaÇão adiada.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° S&iet.áiio.

e

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com referên-

cia ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao
Plenário que, nos termos do art. 9I, §§ 3• a 5•, do RegimeniO lntemo, abrir-se--á o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recursos por um décimo dos membros do Senado, para que o Projeto de Lei do Senado n• 3194, de autoria do Senador l:!umbeJt~
Lucena, que trata do depósito recursal em açõeS trabalhistas seja
apreciado pelo Plenário.
·
Sobre a mesa~ ofícios que serãO lidos pelo Sr. 1° SecretáriO.
1

São lidos os seguintes
LIDERANÇA DO PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA- PDT
OFÍCIO N• 494194

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT.
OFÍCIO N" 498194

Brasília, 7 de dezembro de 1994
Senhor Presidente,

Nos teiiUos regímentais, indico a Vossa Excelência os Senhores Deputados CARLOS ALBERTO CAMPIStA e GIOVANNI QUEIRO para integrarem, na qualidade de membros
Titular e Suplente, respectivamente, e em substituição ao meu
nome e ao da S~nhOia Deputada BETH AZIZE, a Comis-sao Mista
do Congresso Nacional destinada a apreciar e dar parecer sobre a
Medida Provisória n• 7 41, de 2 de dezembro de 1994, que ''Dá
nova redação à alínea a do inciso XII do harto. I6 da Lei n• 8.490,
de I'? de novembro de I992".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência prot_estos-de -consideração e apreço.- Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT.- _
OFÍCIO N" 495/94
Brasflia, 2de dezembro de I994.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, :indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado PAULO RAMOS para integrar, na qualidade de
membro Titular, em substituição ao meu nome, a Comissão Mista
do Congresso Nacional destinada a apreciar e dar parecer sobre a
Medida Provisória n• 742, de 2 de dezembro de I994, que "Autoriza a utilização do produto da alienação do navio "DOCEV ALE"
no saneamento fma.nceiJo da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro- LLOYDBRAS".
Comunico, -oUtroSsim, que passo a ihtegiãr a referida Comissão na qualidade de membro Suplente em substituiÇão a Senhora Deputada BETH AZIZE.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT.
OFÍCIO N" 496/94

Brasília, 7de dezembro de 1994
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Se:nhores Deplltados AMAURY MÜLLER -e FERNANDO LOPES
para integrarem, na qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamente, e em substituição ao meu noi:ne e ao -da Senhora Deputada BETII AZIZE, a Comissão Mista do Congresso Nacional
destinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisória n°
745, de 2 de dezembro de 1994, que "Cria a <'=tificação de Desempenho e Produtividade- GDP das atividades de fmanças, Controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências".

Brasília. 7 de dezembro de 1994
Senhor Presidente,
-- Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Senhores Deputados AMAURY MÜLLER e CARLOS ALBERTO
CAMPISTA para integrarem, na qualidade de membros Titular e
Suplente. respectivamente, e em substituição ao meu nOme e ao da
Senhora Deputada BETif AZIZE, a Comissão Mista do Congresso
Nacional destinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisória n• 746, de 2 de dezembro de 1994, que "A dota medidas necessárias à continuidade do processo de implementação da
isonorrúa de que trata o-harto. 4° da Medida Provisória n° 7®, de
11 de novembro de 1994, para os setvidores públicos federais''.
c

Ao ensejo. renovo a Vossa Excelência protestos de ~nside
raçãq_ e apreÇo.- Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT.
OFÍCIO W.499194
Brnsília, 7 de dezembro de 1994
Senhor Presidente,
...
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência oS Senhores Deputados CARLOS ALBERTO CAMPISTA e AMAURY MULLER-Para integiareni na qualidade de membros Tiruiãr e
Suplente, respectivamente, e em substituição ao meu nome e ao da
Senhora Deputada BETH AZIZE, a Comissão Mista do Congresso
Nacional destinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provi·
sória n" 747, de 2 de dezembro de 1994. qut" "Aite~ dispositivos
das Leis n•s 8.829. de 22 de dezembro de 1993, e 8.91I, de li de
julho de 1994, dispõe sobre cnquadmnento de sexvidores na Administração Pública Federal direta, nas autarquias e nas fundações,
e dã outras providênCias".
Ao ensejo. renovo a Vossa EXcelência protestos de conside-

-.

--

---
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ração e apreço.- Deputado Lui.z Salomão, Uder do PDT.
ção aos indicados pelo Presidente do Congresso Nacional.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
GABINETE DO LÍDER DO PSDB

de elevada estima e apreço. - Deputado Artur da Távola. Uder
doPSDB.

OF.PSDB/I/N" 1312/94
Bms!lia, 15 de dezemlro de 1994
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais~ indico a Vossa Excelência, o Senhor Deputado FLÁVIO ARNS, como membro titular, pam integrar a Comissão Mista destinada a analisar a MP n• 741/94 em
substituição ao indicado pelo Presidente do Congresso Nacional.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado Artur da Távola, Uder
doPSDB.
OF-PSDB/I/N°1313/94
Bms!lia, 15 de dezembro de 1994

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência, os Senhores Deputados KOYU lllA como membro TitUlar e FÁBIO

OF.PSDB/I/N" 1.317/94
Brasilia, 15 de dezemlro de 1994
Sr. Presidente,

Nos termos regimentais. indico a Vossa Excelência. os Se-

DI!= Deputados LUJZ PONTES, como membro titular e MAU-

RILIO FERREIRA LIMA, col!lO membro suplente, para
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a MP n• 7 46/94,
em substituição aos indicados pelo PresideDle do Congresso Nacional.Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações ·
de elevada estima e apreçoc- Deputado Artur da Távola, Uder
doPSDB.
OF. PSDB/I/N" 1.318/94

FELDEMANN, como membro Suplente, para integrarem a Co-

missão Mista destinada a analisar a MP n• 7 42/94, em substituição
aos indicados pelo Presidente do Congresso Nacional.
Na oportunidade, teitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado Artur da Távola, Uder
doPSDB.
OF..PSDB/I/N" 1314194
Bmsilia, I 5 de dezemlro de 1994
Senhor PresideDle,

Nos termos regilp.entais, indico a Vossa Excelência, os Senhores Deputados JOSÉ SERRA, como membro 'Titular e ARIOSTO HOLANDA, como memlro suplente, para integrarem a
Comissão Mista destinada a analisar a MP n• 7 43/94, em substituição aos indicados pelo Presidente do Congresso NacionaL
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado Artur da Távola, Uder
doPSDB.
-OF..PSDB/I/N" 1315/94
Brasilia, 15 de dezemlro de 1994
Senhor PresideDle,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência, os Senhores Deputados ADROALDO STRECK, COI!lO membro Titular
e UBIRATAN AGUIAR, como memlro Suplente, para integrarem a ComiSSão Mista destinada a analisar a .MP n° 744/94, em
substituição aos indicados pelo PresideDle do Congresso Nacional.
Na oportunidade, reitero a V osso Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado Artur da Távola, Uder
doPSDB.
OF..PSDB/I/N" 1316/94
Bmsília, IS de novemlro de 1994
Senhor PresideDle.

Nos termos regimentais, -indico _a_ Vossa Excelência, os Senhores Deputados ELIAS MURAD, como membro Titular e JA YME SANTANA, como membro SupleDle, para integrarem a
Comissão Mista destinada a analisar a MP n• 7 45/94, em substitui-

Bras!lia, 15 de dezembro de 1994
Senhor PresideDle,

Nos tetmos regimentais, indico a Vossa "Excelência, os Senhores Deputados DENI SCHWARTZ, como membro titular e
MARCOS FORMIGA, como membro suplente, para integrarem a
Comissão Mista destinada a analisar a MP n• 747/94, em substituição aos iiidicados pelo Presidente do Congresso Nacional.
Na oportunidade. reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. ~Deputado Artur da Távola, Uder
doPSDB.
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Seriio feitas
as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, comunicações que seriio lidas pelo Sr. 1• Secretário.
São lidas as seguintes
Bms!lia, 9 de dezembro de 1994
Senhor PresideDle,
Nos termos dos arts. 55, ill da Constituição e 39, a, do Regimento Intemo, comunico a V. Ex .. que me ausentarei dos trabalhos da Casa, a fnn de, no desempenho de missão com que me
distinguiu o Senado Federal, participar, na qualidade de Observador Parlamentar, da Delegação do_ Brasil à "XLIX Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas", no período de 11 a 20 de
dezembro de 1994.
Atenciosamente, -Senador Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A comunicação lida vai à publicação.
Sob:e a mesa, comunicação que seri lida pelo Sr. I o Seaetário.
É lida a seguinte
Excelentíssituo Senhor Presidente do Senado Federal,
Connmieo a Vossa Excelência e, por seu alto intermédio, ao
-Senado Federal, que renuncio ao mandato de Senador pelo Estado
do Rio Grande do Norte, a coDlar desta data, em virtude de minha
posse no cargo de governador do mesmo Estad_o, para o qual fui
eleito em 3 de outubro de 1994.
Sala das Sessões,l9 de dezembro de 1994. -Senador Gari·
baldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A Presidência
tomaiá as providências necessárias à convocação do suplente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I o Secretário.

m
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De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 254 do
Regimento Interno, fica aberto o prazo de quarenta e oito horas
REQUERIMENTO N"l-062, de 1994
para interposiçllo de xecuno, por um décimo dos membros do SeSeDhor P<estdente,
.
nado, para que a matéria continue sua tramitação.
Requeiro, nos termos do art. 13, I', seja coosidemda como
Há oradores inscritos.
licença autorizada minha ausência Dll sessio plenária do dia 15-12~Concedo a palavm ao nobre SeDJldor Low:ival Baptista.
94, tendo em vista estar proferindo palestm no XXll Encontro NaO SR. LOURIV AL BAPfJSTA (PFL -'- SE. Pronuncia o
cional de Economia - ANPEC, bem como no EnCXllltro dos
Auditores Fiscais da Receita Federal sobre o Prognuna de Garan- seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. P<esidente, Sr's e
tia de Renda Miníma, promovido pela UNAFISCO SINDIFIS- Srs. Senadores, uso a trii:Alna do Senado para fazer o registro de
um acontecimento social em Sergipe, sobre o qual não poderia
CO, em Florian6polis, Santa Catarina.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1994. Senador Eduar- deixar de expressar a minha satisfação e o meu aplause pelo reconhecimento que se fez dos méritos e do trabalho deaenvolvido em
do Mataram> Suplk:y.
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- A v~ do beneficio da população carenle por uma pessoa muito estimada pelos aergipanos.
requerimento fica adiada por falta de quorum.
No dia 30 de novembro óltimo, a União lu\ernacional dos
A P<esidência coiD11!lica ao Plenário que o SeDJldor Pedro
Teixeira reassumiu o mandato, a partir do dia 16, em ~ncia Olganismos Familiares da América Latina outorgoo uma importante comenda à Presidente do Núcleo de Trabalho Comunitário
da renlincia do titular, SeDJldor Mauricio Coirêa.
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- A J>residêncii de Sergipe (NUTRAC), DI" Maria do Carmo Nascimento Alves, à
recebeu o Ayiw n• 537, de 1994, de 14docon-ente, da P<esidência primeira dama do Estado, oomo reconhecimento ao trabalho que
do Trioonal de Contas da União, enCaminhando c6j>iá da Decisão realiZA, há vários anos, no campo sociaL
Dona Maria do Carmo, oomo é carinhosamente tratada pelo
n• 763/94, adotada pelo referido Trioonal, Dll Sessão Ex1mordinária do Plenkio de 13 do corrente, bem como dos respectivos Rela- seu público, oonstituído, basicamente, das pessoas que procuram
00 são identificsdas para receberem os beueficiós e • assistência
tório e Voto qu~ a fundamentam.
0 expediente será eDCBmjnhado à Comissão de Assuntos do NUTRAC, do Pró-mulher --que já atendeu a mais de ISO mil
pesi108S do sexo feminino, na prevenç!o do câncer, o que ooloca o
Econômicos, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A P<esidência Estado na cfumteira com relaç!o A medicina preventiva nesta área
recebeu, do Supremo Tn'bunal Fedem~ o Oficio n• S/87, de 1994 - desfruta de grande prestigio social em Sergipe. Isso não se deve
(n" 1.493194, Dll origem), de 15 do oomntc, solicitando, nos ter- apellJlS pela sua atuação assistencial, mas também pelo seu 1Iabamos do art. 53,§ 1•, da Constituiç!o Federal, o pedido da necessá- lho oomo empresária de sucesso, já tendo sido distinguida, no ano
ria licença previa para que possa apreciar a denóncia, constante passado, com o titulo de Mulher de Marl<eting do Ano, sendo a
dos autos do processe n• 772-2/140, oferecida contra o Senador primeim mulher já agraciada oom essa comenda.
~
~
O seu tnlbo.lho assistencial atende, além das atividades norLouremberg Nunes Rocha.
mais
do
NUIRAC, um tratamento especial aos idosos, mães solO expediente aerá encaminhado à Comissão de eon.tituiteiras c aos meninos e meninas de rua, para que vivam com um
çio, Justiça e Cidadania.
•
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- A P<esidência pouco mais de dignidade e CXllldições de promoç!o social.
Dona Maria do Carmo do Nascimento Alves é reconhecidarecebeu o Avise n• 538, de 1994, de 15 do con-ente,dal'<esidência
do TriOO.nal de Contas da União~ 6Jcaminhando cópia da Decisão mente uma grande Personalidade do Ano em Sergipe. pelo seu 1Ian• 761/94, adotada pelo referido Trii:Alnal, na Sessão Ex1Iaordiná- balho ai:Alegado e competente em benefício dos que precisam da
ria do Plenário de 13 do corrente, bem como dos respectivos Rela- a~ das obras sociais do Estado.
Finalizando, Sr. Presideote, e associando-me à legião de
tório e Voto que a fundamentam.
O expediente será encaminhado à Canissio Mista de Pla- amigos e odmimdores de D. Maria do Caono por mais esta homenos, Orçamentos Pliblicos e FiscaliZAção, para conhecimento e nagem que recebe, em reconhecimento à sua atuaçio, peço seja
ti2nScrito com o meu pronunciamento a noticia publicada no Suprovidências cabiveis.
·
plemento Especial JM. ediçllo de 11 e 12 de dezembro, intitulada
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A P<esidência ''Maria do Canno do Nascimento Alves, a Personalidade do Ano."
recebeu a Mensagem n• 389, de 1994 (n" 1.160/94, na origem), de
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. WU15 do COD'CDte, oomunicando que,
face da aprovação, pela AJr.
RNAL BAP11STA EM SEU DISCURSO:
sembléia GenU das Nações Unidas, de Resolução relativa à criação
de uma Missão de Verificação dos Direitos Humanos (MINUMARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES
GUA), para monitor:ar o ACO<do Geral s9bre Dimitos Humanos na
A PERSONALIDADE DO ANO
Guatemala, a P<esidência da Repíblica detenninoo que o EstadoNo liltimo dia 30, a Uniio lntemacional dos Organismos
Maior das Forças Annadas e a lnspetoda Gemi das Policias Mili- Familiares da América Latina, em solenidade realiZAda na Bibliotares do Ministério do Exéreito tomassem as providências teca Pliblica Epiphânio Dória, rutorgoo uma comenda à presidente
necessárias para o deslocamento de pessoal especializado, cedido do Nócleo de Trabalho Comunitmo de Sergipe (NU'IRAC) e pripelos Estados e pelo Governo Federal.
meira dama do Estado, Maria do Carmo do Nascimento Alves, em
A matéria será despachada à Comissão de Relações Exte- reconhecimento ao seu trabalho no campo social.
riores e Defesa Nacional, para conhecimento.
Com seu nome projetado nacional e intemacionalmente, a
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Foi encami- primeiia dama Maria do Carmo é hoje a personalidade de maior
nhado à publicação Parecer da Comissão de Assuntos Sociais, prestigio popular em todo Estado, graças ao tlllbalho que desenconcluindo con1Iariamente ao Projeto de Lei da Cimara n• 40, de volve na assistêucia social ~ populaçio mais carente. sem demago1993, que dispõe sobre a jornada de trabalho para os 1Iabo.lhadores ~: sem o populismo vulgar ~ sem pa.ternalismo que entorpece e
que percebam adicionais de insalubridade, periculosidade ou exer- VlCUl.
çam ativ~dades consideradas penosas.
A açio social realizada pela presidente do NUTRAC é con-

e

em

~
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creia, objetiva e busca realmente o encaminhamento de problemas
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hoje é uma das maiores do~ País.
Foi ela a responsável por importantes obras realizadas no
Ceará, como" o ShpPping Center lguatemi, o viaduto da Mister
Hull, implantação da torre de televisão, o canal do Trnballiador e

que afligem a base desassistidã. da sociedade. Um exemplo: os
desfavelamentos na periferia da capital, n;localizando centenas de
familias em conjuntos habitacionais cercados de toda a infra-eslrutura de saneamento básico.
o~ diversas estrutums metálicas de unidades industriais em todo o
Mas uma outra atividade implantada e coordenada pessoal- BrasiL Djalma Figueiredo era filho, ~como ,iá disse, de Miguel Ânmente por dona Maria do Carmo é o Pró- Mllllier, programa de pre- gelo de Figueiredo e Dona Gesumira Guedes de Figueiredo, deivenção do cáncer do colo do útero, que presta coropleta orientação xando dois f!lhos,,Djal.ma Júnior e Júlio César, que hoje dirigem
à população feminina de baixa renda quanto aos cuidados com o as empresas do Grupo Angelo Figueiredo.
COJ:po, além de também realizar outros exames cllnicos.
~
Portanto, Sr. Presidenle, foi um pioneiro de importante setor
Com mais de 150.000 mulheres atendidas, o Pró-Mulher da vida industrial do Ceará que faleceu anteonteDL Ao ser sepultacoloca o Estado na dianteira em programas de prevenção do cán- do no Cemitério São João Batista, recebeu de sua famllia e de uma
cer cérvico-uterino: enquaDto no Biasil essa cobeittirn atinge me-_ legião de amigos_ as demonstrações m.aiS positivas de reconhecinos de dez por cento da população feminina, -em Sergipe, esse- mento aos seUs ID:_~s. envoltas·as hominagens na saudade pelo
atendimento já alcança a casa dos 38 por cento. Embora não seja o seu prematuro desaparecimento.
desempenho ideal, mas o trabalho do Pr6-Mullier nos últimos quaComo seu amigo pessoal, ligado à sua família, aos seus irIro anos empreendeu um passo giganlesco.
mãos, ao grande neurocirurgião do Ceará, Djanir Figueiredo, sinAlém desses trabalhos, a primeira dama do Estado também to-me, neste instante, no dever de trazer ~sse acontecimento
não mede esforços para que os idosos, a mãe solteira e Os meninos lumoso ao conbecilnento do Senado F:ederal, para que possa tarode rua tenham um pooco de sua dignidade recuperado, desenvol- bém _tributar a minha manifestação de saudade ao grande coestavendo projetos especifico• para cada um desses segmentos da po- duano, sábado desaparecido, Dr. Djalma Guedes Figueiredo.
pulação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo a palavra
Por outro lado, dona Maria do Carmo ainda encontra tempo ao nobre Senador Pedro Teixeira.
·
··
para administrar as empresas da famllia que, ainda recente, lhe vaO SR. PEDRO TEIXEffiA (PP-DF. PronÍincia o seguinte
leu o 6tulc de Mulher de Marlreting do Ano, sendo a primeira em- discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é tal o respeito
presáris a figurar na-galeria dos laureados com essa distinção.
que tenho por esta Casa. pelo SenBdo FOderal, que não posso deiMas dona Maria do Carmo do Nascimento .Al~es represe.nta xar de registrar o meu retorno_a ~·~lides por um prazo exíguo, é
muito mais para os sergipanos, priJÍcipalmenle pars aqueles em certo, por quarenta dias, até que se cumpra o mandato que então o
que a única esperança é a competenle polltíca social do Govemo. povo ~de Bxasília rutorgou ao hoje Ministro do Supremo Tribunal
E no caso da administração do govemador João Alves Filho, essa Federal, eminente ex-SenadO< Maurício Con-êa.
política é hoje um exemplo nacional, graças ao es_f_orço, no trabaSr. Presidente, durante dezoito nieses tive o privilégio e a
llio; a abnegação e a competência da sua prinieúi dama que, reco- honra de traballiar nos umbrais desta Casa. Durante essa minha aunhecidamente, é a grande PERSONALIDADE DO ANO.
sência. fiz comigo mesmo um compromisso: se hruvesse oportunidade para retomar, ainda que num prazo exíguo, eu viria aqui
Durante o discurso do Sr. Lourivdl Baptisui o Sr. ombrear com aqueles que tivessem o propósito de loovar e de digChagas RodrigU4s, ] 0-Vice-Presidenle, deixa a cadeira nificar os representantes do povo nesta Casa.
da presidência, que é ocupãda pelo Sr. NaborJúnior, ] 0
Sr. Presidente, sou um homem de luta, de traballio, de conSecretário.
·
cursos, que aqui aportefem 1%0, e;ôésde então, possÓ asseverar
O Sr. Mauro Benevides - Sr. Presidente, peço a palavra, que trabalhei muito, como um mouro, em especial, no principio da
como,Lider.
·•
·
criação de Bras!lia,
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Tem V. Ex• a palaO Sr.l\ta.uro Benevides-Permite-me V. Ex* um aparte?
vra, como Líder.
O SR. PEDRO TEIXEIRA-Ouço V. Ex' comprazer.
O SR. MAURO BENEVID~ (PMDB-CE. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --sr. PresiO Sr. Mauro Benevides - Senador Pedro Teixe~.- anres
dente, Sr"s ·e Srs. Senadores, ocupo a tribuna do Senado Federal, que V. Ex• prossiga no seu discurso, na tarde de hoje, desejo sauna tarde de hoje, a fiDl de regisl!ar o desaparecimento, no último dar a presença de V. Ex• na tribuna e, por outro lado, testenrunharsábado, em Fortaleza, do engenheiro civil e empresário Djalma llie o que foi o seu traballio durante o espaço de tempo em que,
Guedes Figueiredo, que foi um dos pioneiros da indústria de m6- como Sup1ente do Senàdor Mauricio Corréa, aqui esteve repteveis de aço no Nordeste.
sentando o povo de Brasília. Foi V. Ex• um parlamentar de atuaNascido em 1925, Djalma Figueiredo estudou em Fortaleza ção constante, na tribuna do plenário, nos trabalhos de comissão,
no Colégio Cearense e, posteriormente, na Escola Nacional de En- - naquela famosa CP! do Orçamento. Em todos esses instantes, V.
genharia, no Rio de Janeiro. Ao graduar-se em Engenharia Civil, Ex• foi sempre um bravo, um Senador responsável que soube, com
passou a integrar os quadros do Departamento Nacional de Estra- a maior dignidade, representar o povo de Brasilia aqui no plenário
das de Rodagem (DNER), teodo iniciado o primeiro IIecho de as- do Senado Federal. No instante em que V. Ex• retorna a esta Casa,
faltamento da BR-116. Em seguida, Djalma Figueiredo deixou o nestes quarenta e cinco dias que antecedem o ténnino da presente
Rio de Janeiro e transferiu-se para Belém do Paiá, onde teve ares- sessão legislativa e da própria legislatura, sinto-me no dever de diponsabilidade de construir o Hospital da Campanha Nacional oon- zer que a Casa acolhe V. Exa, da mesma forma como fez na sua estra a Tuberculose. Somente em 1957 Djalma Figueiredo retornou a tréía, de braços abertos. certos de que o nobre Senador aqui
Fortaleza, dessa feita pars integrar-se aos negócios de sua famllia, continuará a ser aquele propugnador decidido dos interesses do
associando-se ao pei, Miguel Ângelo de Figueiredo, e aO irmão povo de Brasília e, por natural extensão, do próprio povo brasilciDjanir, pata fundar a primeira fábrica de móveis de aço no Nor- ro. Saúdo, portanto, o retomo de V. Ex• à tribuna do Senado Fedete/Nordeste. Cinco anos depois, ampliou os negócios e criOu a ral.
Companhia Brasileira de Estruturas Metálicas (CIBRESME), que
- O SR. PEDRO TEIXEIRA - Agradeço ao nobre Uder
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Mauro Benevides. Vejo com muito respeito que V. Ex•, a cada dia,
cresce em generosidade. É um dos mãrcos incontestes da pei'Sõnalidade do nobre Senador, esse generoso ser propulsor a iiii]Xllsionar aqueles que realmente desejam caminhar e que precisam de luz
no fundo do túnel. Posso dizer que V. Ex' foi, durante o tempo da
· nossa convivência., aqui, uma luz sempre crescente, uma luz de
candeeiro, que me ensinou a buscar a humildade e o trabalho. Vejo
em V. Ex• um dos Lideres incontestes desta República, sem dúvi-da, detentor de um galardão de homem sério, trabalhador e honrado. Vejo o exeillplO de V. ~;~· e estou ~rto de que gostaria de com
ele conviver e segui-lo. Agfadeço esses conceitos, não merecedo-res, ma5 que, na verdade, estimulam-me a prosseguir até o fmal da
jomada nesta Cas&, com a seriedade que sempre motivou meu trabalho.
O Sr. ValmirCampeJO- Permite.:me V. Ex•umapartê?_ _
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Ouço com prazer o nobre
Senador Valmir Campelo, meu Colega de Bancada do Distrito Federal.
O. Sr. V almir Campelo - Prezado amigo, eu não poderia
deixar de manifestar a miDba alegria pelo retomo de V. Ex• ~esta
Casa, bem com o meu respeito pelo trabalho dignificante e honrado que aqui desempenhou, durante mais de um ano, num convívio
que me deu grande satisfação pessoaL Nesu, .momento, teJ1ho absoluta certeza de <iue a Casa Alta do nosso País se enche de júbilo,
ficando engrandecida pelo seu trabalho, inteligência, honradez, enfim, pelo homem que é e que Brasília respeita pelo seu trabalho
aqui desempenhado. Receba, portanto, muito mais do que os votos
de um Senador, os votos de um companheiro e amigo que o admira e o respeita..
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rem e devem ter a coragem de enfrentar os detratores, os infamanles dos que aqui lutam e trabalham dia a dia, percebendo um salá-

--riõ alVTtante.

O Sr. João Calmon- Concede-me V. Ex" um aparte?
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço V. Ex' com pmzer.
O Sr. João Calmon- Pediu um aparte a V. Exa. seu colega
jornalista e admirador. A defesa que V. Ex~faz do Senado e do
Congresso Nacional, de um modo gqal, está il altura do seu valor,
da sua dedicação ao interesse polblico. Também fui jornalista ao
longo de toda a minha vida, desde os 21 anos de idade. Fui eleito
duas vezes Deputado Federal e estoo terminando meu ten:eiro e
último mandato de Senador. V. Ex', como jornalista, fez cobertura
dos trabalhos do Poder Legislativo. Sinto-me orgulhoso de ter sido
seu- cOlega, nobre Senador Pedro Teix~irt. Erb.~ o nosso-~
não tenha sido muito prolongado. sempre admirei a sua conlb8:tividade, a sua honestidade de propósitos. Agora, ao ~ncemu- a sua
passagem pelo Congresso NacionaL V. Ex' defende, da maneira
mais veemente, esta Casa a-que todos pertencemos. Seria necessária realmente uma revisão desse juízo muito generalizado de que
deputados e senadore_s são, em _sua ma~oria. cidadios que ~- ~-
recem respeito - já não digo ad~o -, como todos pertencemos à misemvel condição bu!IUIIlJL É impossível reunir um grupo
numeroso de cidadãos, na C§mara e no Senado. sem Que haja alguma falha, alguma deficiência eventual na conduta de um oo de
alguns deles. Isso é uma camcterislica de qualquer segmento da
sociedade. Posso testemunhar, ao longo de tantos anos de atuação
no Congresso Nacional, que não me envergonho, ao contrário, en·
vaideço-me de ter pertencido ao Con~o Nacional: é uma comunidade que, como é inevitável, comete erros, mas tamb6m tem
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Agradeço ao nobre Senador, créditos incontestáveis. Creio que há uma tendancia generalizada
meu Colega, integrante da Bancada do Distrito Federal.
de coosiderar toda a instituição do Poder Legislativo como um·
Sem dúvida nenbu~ os conceitos emitidos por V. Ex• aglomerado de pessoas que merecem niO a admiração e o espeito,
IJUllbém me conduzem a dobmr o meu esfcm;o em prol desta Capi- mas a condenação da sociedade brasileira. V. Ex• é um exemplo
tal de todos os l::nsileiros, onde V. Ex• tem sido ·um marco incon- de dedicação. Trabelhoo infatigavelmente aqui em nossa Casa.
teste das boas reivindicações em favor do povo de Brasília.
Quando ouço a sua despedida, infeli2ll!ente diante de um plenkio
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu dizia que era um homem com poocos Senadores presentes, desejo fazer publicamente esta
de trabalho, e sempre fui de muito trabalho. Filho de um .ferroviá- afumaçio: no seu conjunto, considerando as colunas do cr6dilo e
rio - fui jornalista do Correio da Manhã, para cá vim como jor- do débito, o Congresso Nacional é uma inslimiçio que deve ser
nalista, em !960, para ficar apenas uma semana- já faz longos 35 prestigiada, sejam quais forem as falhas de alguns de seus memanos em que me sediei de corpo e alma nesta cidade.
bros, porque nenhum Senador, nenhum Deputado, nenhum repreQuero dar um testemunho para o País e para lodos que estão sentante do povo é santo, é perfeito, é impecável. Isso ocmre,
me ouvindo: poucas vezes trabalhei tanto quanto trabalhei neste como já salientei, em qualquer segmeoto da sociedade. Aproveito
Senado Federal. Vi que aqui, para aqueles que desejam, para aque- esta oportunidade, quando peço um aparte a um jornalista, f!lho de
les que querem, realmente há um cenário, um proscênio pródigo jornalista, para preotar este testemunho. Os que nos sueederem tede muito fazer. Verifico que vi muitos testemunhos de trabalho rão o dever de realizar um esforço ainda maior talvez do que o
profícuo. É comum verificar-se o nobre aparteante que me antece- nosso, poiqUe depois dos episódios que sio conhecidos, que sio
de agora. o nobre Senador V almir Campelo, todas as segundas- - not6rlos. é necessário um esforço vigoroso para reabilitar o Con~
feiras, ler ali frente ao seu gabinete cerca de 150 a 200 pessoas, gresso Nacional. Infelizmente, nobre Senador Pedro Teixeira, o
atendidas por ele com aquela paciéncia de J6.
.
Congresso não cumpriu um artigo que consegui introduzir na Lei
A Replblica, o País precisa, Sr. Presidente, tomar conheciOrgânica dos Partidos, em 1970, criando, ao lado de cada partido,
mento de que esta Casa, sem dúvida nenhuma, é uma Casa da um Instituto de Formação Pol!tica para fonnM e renovar os quamaior expressão nacional. Mercê de Deus, tenho certeza de que, dros politicas do nosso P$. Houve essa falha grave do Congros~
durante esse tempo, estarei aqui, corajosamente, sendo antagomsta Nacional. Apesar disso, temos que rac1ocmar em termos de média.
da má imprensa e dos difamadores da honra e da dignidade desses Eu diria que a média da qualidade, da dedicação, do patriotismo
homens que lutam aqui, no dia-a-dia, em favor do seu povo. Ho- dos membros do Congresso Nacional é elevada, Falhas, defeitos,
mens que são criticados, porque têm passagens que são usadas pecados veniais ou graves são cometidos em qualquer setor da sopara senrir ao_s seus rincões de origem~ homens _qu~ são ~~~ados ciedade. Desejo apresentar as minhas despedidas a V. Ex', reafll'por nada. Criticas infundadas, criticas desrespeitosas, crlt1cas ~ mando que levo do nosso _convivio !1 melhor e a mais grata das
queles que não qUerem construir uma nação forte e tentam difaimpress~.
mar, como hoje querem também detratar o Poder Judiciáôõ: ..
Sr. Presidente, serei um combatente aceso. Serei um diuturO SR. PEDRO TEIXEIRA - Muito o_brigado, Seqador.
no representante da dignidade desta Casa, para a qual voltei na Eu o farei, sem dúvida, no fmal da presente legislatura, no dia 31
certeza de que devo muito para me incluir entre aqueles que tive- de janeiro. quando, realmente, terei cumprido a segunda etapa da
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missão que me foi delegada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que os Congressis-
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amargura e. sobretudo, demonstrando aos seus amigos que partilha
de todos aqueles eventos, de todos aqueles instantes, de todos
tas não se quedem inativos diant_e des~s invÇ'stic;las diupunas que aqueles momentos, que, na alegria ou oo sofrimento, dizem respeimais atingem a instib.Jição do que a seus componentes. E como di- to à vida daqueles que imegram seu circulo de amizade. Por outro
zia São Paulo: ''Quando um membro sofre, todo o corpo sofre". Há lado, Homero Santos foi nosso companheiro no Parlamento brasisempre um valor subjetivo para atingir a instituição. A serviço de leiro, um Parlamentar atuante, que defendia não apenas os interesquem?
ses de Minas Gerais, ma~ o f~~Dinila-àimensão bem mais ampla,
Essas considerações oriundas de um Senador como é o Se~ polque na- di.ID.ensão nacional, que é dever do Congresso brasileiro.
nador João Calmon devem servir de estímulos..
Por isso, estou absolutamente convicto de que o TCU. dirigido por
Até o final do presente trumdato, com um discurso mais Marcos Vilaça e Homero Sautos, hayezá de. cumprir admiravelamadurecido, menos emocional, mais trabalhado e pesquisado, mente seus objetiVos institucionais, ãuxiliando o Congresso Nãuma das minhas metas é fazer com que o povo brasileiro fique sa- cional nas su~ atividades de ftsealização e ~ntro_l~. e não sendo
bendo que aqui no Planalto Cenlml há homens que se sacrificam um órgão auXiliar do Congresso NaciÕnal como, equivocadamenem defesa dos interesses nacionais e que não merecem ser denegri- te, algumas pessoas entendem que seria a postura do Tribunal de
dos pela imagem falsa- e sensaciOnalista na maioria das vezes- Contas na estrutura de poderes do nosso País. O Tribunal auxilia o
que se lhes quer atri~ir.
_
Congresso nas tarefas de fiscalização e controle, e sempre o fez
Agradeço aos apluteantes. Quero estar certo de que poderei com a niaior setfeda.de. prestandq .ipestimáveis _setviços à vida po- contar ainda com a experiência dos integrantes desta Casa, para lítico-admiriistraiiva do País. Portanto, as homenagens a Marco_s
que eu possa cumprir o· restante da minha missão com dignidade e Vilaça. e arrisco-me a prognosticar para S. Ex' uma administração
eficiência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
indisrutivelmeute fecunda, sinalizada por grandes realizações que
O SR. JACQUES SILVA - Sr. Presidente, peço a palavra projetarão ainda mais aquela Corte de Contas.
~ O SR. JACQUES SILVA -Eu diria, Senador Mauro Bepara uma breve comunicação~
_
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Tem a palavra V. nevides, que o Tribunal de Contas é a manu l~nga do Poder LegislatiVo. do Congresso Nacional.
O SR. JACQUES SILVA (PMD~. -Para Ull)ll breve
O $parte de V. Ex• enriquece sobremaneira esta minha brecomunicação. Sem revisão do oradoc.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. ve homenagem aos MinistiQ.s que assumem a direção 'do Tribunal
Senadores, registro, com muita honra, a posse, ocorrida na última de Contas. V. Ex i conhece muito bem os dois. Como disse, Homesexta-feira, dia 16, de S. Ex's os Ministros Man:os-Vilaça e Home- ro Santos, Parlamentar de primeirn grandeza, durante muitos anos
ro Santos nos cargos de Presidente e Vice-Presidente, respeCtiva- esteve representando o povo de Minas Gerais na Câmara dos Demente, do Tribunal de Conta.< da União. Um pernambucano e putados; e o Ministro Marcos Vilaça, escritor de primeira linha,
outro pemllmbucano, ambos, sem dúvida nenbuma, preparados que se'vetn destacando, no Tribunal de Coutas, pelos brilhantes
para a grande missão que os espem.
pareceres nos j\rocessos que lhe são distribuldo:·:
O Ministro Marcos Vilaça substitui - e eu gostaria aqui de
Tenho certeza absoluta de que o Tribunal de _Contas estará,
fazer o registro-, na Presidência do Tribunal, a ilustre Minislm Él- sem. dúvida nenhuma, muito bem representado. É um Tribana:l que
via Lordello Castello Branco, que foi a primeira mulher a ocupor vem lutando com dificuldades, com um quadro reduzido de pesum posto de Ministra em Tribunal Superior, tendo exen:ido com soal. mas vem cumprindo bem a sua missão de fiscalizar os gastos
muito brilho, com ':'uita dedica?o. a Presidéncia do Tribunal de públicos.
Conta.< da União. A Minislm Elvia, portanto, o meu reconheciO Sr. João Calmou - Permite-me V. Ex• um aparte?
mento nesta hora.
O SR. JACQUES SILVA - Pois não, Senador João CalTeuho certeza, Sr. Presidente, Srs. Senadores, d<>. que o Pre- mon.
sidente que agom assu"!e irá, sem dúvida alguma, dar seqüência
O Sr. João Calmou -Desejo solidarizar-me com a-_jusúsSiao trabalho da Ministra Elvia Castello Branco, já que o Tn'bunal é ma homenagem que V. Ex• presta, nesta hora. ao novo Presidente
o único órgão hoje, praticamente, que ruída de contas neste País. do Tribunal de Contas, Ministro Marcos Vilaça, e ao Vice-PresiSabemos que_ o controle interno está totahnente desestruturado, ca- dente, Ministro Homero Santos, que conviveu conosco~na Câmara
bendo, por conseguinte, apenas lio Tribunal de Contas a grande ta- dos Deputados, durante muitos anos. Marcos Vilaça, além de .torefa de fiscalizar os gastos públicos.
das as suas extraordinárias qualidades -cOmo homem público, é um
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte, escritor da mais alta categoria. E S. Ex• tem um título menos coSenador Jacques Silva?
nbecido: é aufl:!r de alguns dos mais antológicos discursos lidos
O SR. JACQUES SILVA - Pois não, nobre Senador Mau- por membros da maior importância do Poder Executivo, desde
ro Benevides.
Presidente da República até Ministro de Estado. Realmente, é um
O Sr. Mauro Benevides- Se~dor Jacques Silva., desejo e~tor extraordinário, e é uma personalidade que, se tivesse se
me regozijar pela eleição de Marcos Vilaça e de Homero Santos dedicado à vida política, teria conseguido um relevo singular. O
Vice-Presidente eleito, Homero Sautos, foi ilm Deputado magnífipara d~gir o TnOuDal_ d~ Contas da União _n9 biê~o_ que se vai
iniciar, sucedendo ali a exlmordinária jurista Elvia Castello Bran- co. Tenho no meu modesto cuniculo um detalhe de que me orguco, que se portou sempre com a maior dignidade, integrante que é lho: fui colega de Homero Santos na Câmara dos Deputados e vi
daqueia importaute Corte especializada. No que diz respeito ao de- perto a sua dedicação, o seu desvelo na defesa das causas não
novo PJesidente, Ma.rc9s Vilaça. eu me pcrm.i.tiria. dizer a V. Ex• apenas do povo mineiro, mas de todo o povo brasileiro. Portanto,
que se 1rata de um homem de inteligência privilegiada e de um es- o Tribunal de Contas tem todas as condições de preencher de mapirito público irrepreensível, que se projetou na vida cultuml do neira ainda mais brilhante, mais eficiente. as_ tarefas que lhe são
País pelo seu talento, pela sua cultura poliiD<ll"fa, cbeg'II!do à imor- atnouídas pela Constituição. Nosso nobre Colega, Senador Mauro
talidade literária como membro que é da Academia Brasileira de Benevides, fez um reparo em relação ao fato de se chamar, eu diria
Letras. Tenbo muita admiração por Marcos Vilaça, pela figura hu- quase rotiueiramente, o Tribunal de Contas de órgão auxiliar do
mana admirá.vel que sempre foi, solidária naqueles momentos de Congresso Nacional. Na realidade, ele é um órgão que auxilia de
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maneira altamente loovável os trabalhos do'·CongresS<) Nacional.
E, na área que é a da minha paixão, a área da EdUcação, o Tribunaf
de Contas presta serviço relevandssimo. Todo ano, pelo menos
nos últimos dez anos, o Tn'bunal de Contas denuncia, não ii Nação
. diretamente, mas ao Coll8"'sso, que es1á sendo descumprido, que
es1á sendo violado um artigo da Consti.tuiç!o na área da Educação,
que determina a obrigação de ser destinada metade dos 18% dareceita de impostos federais para a manutenção e desenvolvimento
do ensino. Em vez desses 9%, destinados ii área de importância
fundamental, o ensino de primeiro grau, estão sendo destinados
apenas 4.2%. Vou temtinar o meu mandato quase rouco de tanto
comentar: esse crime que se come contra o Brasil, principalmente
contra as novas gerações. numa área de importância transcendental, a do fundameDio da Educação que, por isso mesJ!IO, chama-se
Ensino Fundamenlal e que está numa situação treméndamente de·
ficiente, insatisfat6ria - se quiser ser diplomata. Portanto, para nós,
parlamentares. principalmente para os que continuarão 84Ui no Senado e os que assumirão as suas cadeiras na Câmara dos Depltados, é de grande importfulcia que se aproveite uma oporturiidade
como esta para fazer um apelo ao Congresso _NacionaL para que o
mesmo acate as denúncias do TriOOnal de Contas. Caso contrário.
a situação da Educação, que, segundo o atual titular da Pasta, está
falida, entrará em. colapso. Petdoe-me a extensão deste aparte, mas
a propósito de uma homenagem muito justa qUe V. EX• está preslaudo, vou, monotonamente, repetir esla denúncia, pedindo àqueles que nos sucederão qUe nãO permitam contimle esse crime_a_ser
praticado em nosso País.
O SR. JACQUES SILVA - Senador João" Calmon, o aparte de V. Ex .. se reveste de um significado muito especial. Primeiramente, V. Ex.. conhece as pessoas de quem falo nesta ta.Ide, tanto o
Ministro Marcos Vilaça quaDio o Ministro Homero Santos, seu exColega na Câmara dos Depulados. Segundo, porque V. Ex' fala
lambém sobre a missão constitucional do Tn'bunal de CeDias, que
é de flscalizar e, exigir o cumprimento da lei nO que se refere ao

.

. percentual a ser aplicado na Educação.

.
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Devo dizer a V. Ex' que o Tribunal não tem descansado
nem descuidado na rlSCAJização relativa ao aunprimento do disposto na Constituição sobre o pen:entual dos recursos mçamentários destinados l Educaç!o, tanto nos municípios como nos
Estados e, continuamente, tem feito recomendações aos Prefeitos e
Govemadores dos Eslados. É lamentável que não tenham sido
cumpridas como deveriam ser essas recomendações do Tn"bunal
de Contas, porque, se isso tivesse ocorrido, tenho certeza de que o
ensino, notadamente o fundamental, estaria em melhor sitUação.
Como disse V. Ex', é um vexdadeiro estado de calamidade. Mas
esperamos, Senador, que um dia isso venha a melhccar.
Sr. Presidente, para encem.r, desejo, portanto, aos ministros
Marcos Vilaça e Homero Santos todo sucesso à frente dos destinos
do Tribunal de Contas da União. A S. Ex's os meus cumprimen-

tos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Duranle o discurso do Sr. Jacques Silva, o Sr.
Nabor Júnior, ] 0 &cretário, deixa a catkira da presidência, que é ocupada J"'lo Sr. Chagas Rodrigut:s, I'
Vice-Preiidenk!.
COMAPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Carlos Patrocínio - DirceU Carneiro - Gilberto Miranda Humbeno Lucena -Jonas Pinheiro - José Eduardo- José Paulo
Biso!- Júlio Campos- Pedro Teixoira- Nelson Carneiro.
" O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nos termos
do art. 170, § 1', do Regimemo Interno, não foram designadas matérias para a Ordetn 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 amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 44, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
/
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão, da RÁDIO
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do
Rio Grande do Sul, tendo
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Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação:
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
·- 2° pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45 DE 1993

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados)•.
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa
Catarina, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação.
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,_
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.
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3
"PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüencia modulada na Cidade de Araras, Estado de
São Paulo, tendo
Parecer, · proferido em Plenãrio, em substituição à
Comissão de Educação:
- r pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco,
favorâvel ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.
·

~

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993
.
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO JORNAL
DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, tendo

.

-···---

---

--
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Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo
Mello, em substituição à Comissão de Educação:
- 1° pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.
5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 49, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno . único, do Projeto· de Decreto
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação.
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
- 2° pronupciamento: Relator: Senador Ney Maranhão,
pela regularidade dos atos _ e procedimentos concernentes à
proposição.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 50, DE 1993
(Inclu(do em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 50, de 19.93 (n° 277/93, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a outorga deferida ao SISTEMA
NOVA ERA DE COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar se,-viço.
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorãvel, proferido em Plenário, Relator: Senador
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação.

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo no 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do
Paraná, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educação:
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso
Camargo, pela regularidade: dos atos e procedimentos
concernentes à proposição.

8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a coneessão outorgada à PAQUETÁ
EMPREENDIMENTOS LTDA. para .explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Floriano,
Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, proferido em Pf~nário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 7, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câtilarã'dós'Dejmtâdós),· ·que aprova o ato que renova a outorga deferida à RÁDIO
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, &tado
de Santa Catarina, tendo ·
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 9, DE 1994
. ·.·
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto. de Décreto
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de' Santarém, Estado do
. Pará, tendo
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 1O, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe.
URBANO . THIESEN para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educação.
- 1o pronunciamento: Relator: Senador João França,
favorável ao projeto;
- 2" pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 11, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
. Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.r{.
RÁDIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifusã"
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sonora em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.

13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único,· do Projeto de Decreto
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na. cidade de
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo
Pareceres favor~veis, proferidos em Plenário, Relator:
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação:
- r pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.

14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII,' do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto. de Decreto
Legislativo n° 18,. de 1994 {n° 252/93, na Câmara dos Deputados);
que aprova o ato que renova a concessão. outorgada à RÁDIO
ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonorá
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em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação.
15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 19, DE 1994
· (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV
TOCANTINS LTDA. parà explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação.
16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 23, DE 1994
(Em regime· de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, -do Projeto de Decreto
Legislativo n° 23, de 1994 (n° 327/93,na Câmara dosDeputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
MONTANHÊS DE BOTELHOS LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Bote/hos,
Estado de Minas Gerais, tendo
·
·
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação.
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17

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do · Projeto de Decreto
Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara-dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ para executar
serviço de radiodifUsão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: &m.ador
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação.
18

PROJETO DE J_>ECRETO LEGISLATIVO No 62, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 62, de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
SOCIEDADE RÁDIO YILA REAL LTDA., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação)
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19
PROJETO· DE DECRETO LEGISLATIVO N° 64, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S/A para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer
da Comissão de Educação)

20
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 69, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
_Regimento Inferno)
Discussão, em turno único, do Projeto. de Decreto
Legislativo n° 69, de 1993 (n° 313/93, na C~ara _dos Deputados},
que aprova o ato que outorga permissão à RADIO MARIANA
LTDA. para .explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência ·modulada na cidade de Mariana, Estado de Minas
Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

21
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. No 8, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° ~' de 1994 (n° 303/93, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO
CULTURA DE PAULO AFONSO LTDA., para p.xp/orar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Paulo Afonso, Estado da Bahia (Dependendo de parecer da
Comissão de Educação)
22
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 20, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 20, de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à REDE
NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO LTDA., atualmente
denominada REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

23
PROJETO DE ~ECRETO LEGISLATIVO N° 21, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 21, de 1994 (n° 292/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da FM RÁDIO
INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de
parecer da Comissão de Educação)

·
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24

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 26, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII,
parágrafo único, do Regimentolnterno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Câmara ~os Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à RADIO CAMPOS
DOURADOS FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Medianeira,
Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação)

25
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 39, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
~egimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 39, de 1994 (n° 296/93, na Câmara do~ Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à RADIO SERRA
NEGRA FM LTDA., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Alterosa, Estado
de Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação)
26
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 45, de 1994 (n° 222/92, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,
assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo
. Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
27
SUBSTITUTIVO DA CAMARA AO PROJETO DE LEI DO
SENADO No 179, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
,.

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado n° 179, de 1990 (n° 202/91, naql;lela
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
dispõe sóbre o regime de prestação de serviços públicos pela
iniciativaprivada, preisto no art. 175 da Constituição, e regula a
concessão de obra pública, tendo
- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador José
Fogaça, em substituição às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Assuntos Econômicos, favorável ao Substitutivo
da Câmara, com requerimentos que apresenta.
(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de
Infra~... Estrutura)

.

28,.

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 117, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do ar.t. 336,-J'b", do
Regimento Interno)
-- -Discussão, em turno único, .do Projeto de Lei da Câmara
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n° 117, de 1994 (n° 4.151193, na Casa de origem), que altera
dispositivos do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos
SocfBis e de Serviços de Infra-Estrutura)
29
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 122, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
A

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 12~, de 1994 (n° 4.714/94, na Casa de origem), que altera a
redação áo parágrafo único do art. 60 da Lei· n° 8713, de
setembro de 1993. (Dependendo de"''pãrecei-da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania)
30
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 123, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
A

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 123, de 1994 (n° 4.717/94, na Casa de origem), que altera a
redação do art. 1° da Lei n° 6.463, de 9 de novembro dé 1977.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 130, DE 1994
(Em regime de urgência, nos t~rmos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara

_?~~~
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130.. de 1994 (n° 2_ 120/91, na Casa de origerri), que dispõe

.wbre o serviço de TV a Cabo e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

32
A

PRQJlf.TO DE LEI DA CAMARA No 136, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Dis·~ussão,

em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 136, de 1Q 0 4 (n° 4.801/94, na Casa de origem), que cria e
transforma, rH' quadro permanente de pessoa da Secretaria do
Tribunal Regz''na/ do Trabalho da 6° Região, os cargos que
menciona e dá rmtras providências.
. ·
(Ut>pt:•l·;,

:~do

dr. parecer da Comissão de Constituição,

Ju$tiça e Cida<1ania)

33
OFÍCIO No S/72, DE 1994
(F.m rt>gime de m·gência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)

7'2, de 1994, do Senhor Presidente do Banco
Central, enrarni;thando ào Senado Federal solicitação do Governo
do Estad0 rk: Siic Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras
L·L~i'' · · .
:i<,·v do Estado de São Paulo - · LFTP,
destinadas à llqu l>1t;;ão de precatórios judiciai~. (Dependendo de
parecer da Cowh:são de Assuntos Econômicos)
Oiícip

w ·u

- --
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34
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 122, DE 1993
(Em regime de urgência nos t~rmos do art. 336, "c", do
Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução no 94, de
1994)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n°
122, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a
Comissão de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora)
35
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 94, DE 1994
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do
Regimento Interno)
(Tramitando em coniunto com o Projeto de Resolução no 122,
de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de·Resolução n° 94,
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que alte?a o
Regimento Interno do Senado Federal, · lrànsformando a·
Comissão de Educação em Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia. ___ (Dependendo de pareceres das Comissões fie:
Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora)
36..
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 13, DE 1991 COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
13, de 1991 -Complementar (n° 223/90- Complementar, na Casa
de origem), que regulamenta o § 2° do art. 171 da Constituição
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Federal, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das
medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e
dá outras providências, tendo
Pareceres, sob n°s 49 e 88, de 1991, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, 1o
pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n°s 1
a 4 - CCJ, que apresenta; 2° pronunciamento: contrário às
Emendas de n°s 5 a 17, de Plenário.
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 125, DE 1991COMPLEMENTAR
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
... Regimento Interno)
_ ...
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
125, de 1991 - Complementar (n° 60/89-Complementar, na Casa
de origem}, que disciplina os limites das despesas com o
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição
Federal, tendo
- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira
Filho, 1° pronunciamento: favorável ao Projeto; 2°
pronunciamento: favorável à emenda de Plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão)

38
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 27, DE 1991 COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei. do Senado n°
27, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto de
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Lavor; que regu/amenta'o § 3° do art. 192 da Constituição·
Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e·
dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos
Econômicos.
39
REQUERIMENTO No 204, DE 1994
Votação, em turno único, do Requerimento n° 204, de
1994, do . Senador Guilherme Palmeira, solicitando, nos termos
regimentais, a transcrição, n()S Anais do Senado Federal, do artigo
Uma lista ile três e"os, de autoria do Sociólogo Herbert de
· · · .. Souza;·publicad<> no·Jomai.. O-Giobo, ~dição de 9 de abril último. ·
40
REQUERIMENTO No 484, DE 1994
Votação, em turno único, do Requerimento n° 484, de
1994, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos
regimentais, a . convocação do Presidente e do Secretário do
Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), Ddtn
Mauro Morelli, Bispo de Duque de Caxias e Doutor Herbert de
Souza (Betinho), para prestar, perante o Plenário do Senado
Federal, esclarecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil no
Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, e apresentar as
sugestões e medidas que o órgão proporá ao Senhor Presidente da
República, com vistas a enfrentar tão grave questão.
41
REQUERIMENTO No 553, DE 1994
Votação, em turno único, do Requerimento n° 553, de
1994, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos
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regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo
intitulado Os sete brasis, de autoria do escritor Gerardo Mello
Mourão, publicado no Jornal do Brasil, edição de 7 de agosto de
1994.
42
REQUERIMENTO No 855, DE 1994
Votação, em turno único, do Requerimento n° 855, de
1994, do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos termos
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo
"Traição à Vista", de autoria do jornalista e professor Círio Frota
Maia, publicado no Jornal Tribuna do. Ceará, edição de 20 de
novembro de 1994. ·.
· ··
43
A

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 151, DE 1992
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do

Régimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 151, de 1992 (n° 1.0q2, na Casa de origem), que dispõe sobre a
extinção da contribuição sindical a que se referem os arts. 578 a
591 da Consolidação. das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá outras
providências, tendo
Parecer proferido em-Plenârio, Relator: Senador Eduardo
Suplicy, favorável ao Projeto, com emendas n°s 1 e 2, que
apresenta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.
(Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3, de Plenârio)
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PROJETO DE LEI DA CAMARA No 119, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 119, de 1993 (n° 1.203/91, na Casa de origem), que denomina
"Luis Fausto de Medeiros" o Porto-Ilha de Areia Branca, situado
no município do mesmo nome, Estad,o do Rio Grande do Norte,
tendo
.,
Parecer favorável, sob n° 113, de 1994, da CotnissãÔ
- de Educação.
45
· PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 231, D..E 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
no 231, de 1993 (n° 2.223/91, na Casa de origem), que inStitui o
Dia do Petroquímica, tendo
Parecer favorável, sob n° 115~ de 1994, da Comissão
- de Educação.
46 '
A

PROJETO DE LEI DA CAMARA ~ 24, DE 1994
Discussão, em turno único, do Projeto de· Lei da Câmara
n° 24, de 1994 (n° 557/91, na Casa de origem), que dispõe sobre. a
construção de creches e estabelecimentos de pré-escola, tendo ·
Parecer favorável, sob n° 232, de 1994, da Comissão
-de Assuntos Sociais.
47

PROJETO DE LEI DO SENADO No 232, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 2S4, parágrafo
único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n° 232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, Que
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autoriza o Podá EXecutivo a definir
iêrrás indisj/énstiv~ts. à ..... .
preservação ambiental, integrantes dos bens da União e dos
Estados, na forma do art. 23, VI e VII, combinado com O' art. 24,
VI, da Constituição Federal, tendo
Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO No 11, DE 1994 COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de hei do Senado
n° 11,. de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco
Maciel, que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, e dá outras providências, tendo
Parecer sob n° 227, de 1994 da Comissão de
- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com
emendas 1 e 2-CAE, que apresenta.
49

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 248, DE 1993
(lncluido.em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)

N° 4.332", de 1993, na Casa de origem, que regulamenta o
§ 3° do art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, dispondo sobre a reparação de natureza.econômica.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô~J~ic~s)
50

PROJETO DE LEI DO SENADO No 73, DE 1991
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe
sobre isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de
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médicos residentes e remuneração de estudantes em estâgio para
complementação de estudos universitários. (Dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Econ6micos)

51
PROJETO DE LEI DO SENADO No 130, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
·De autoria do Senador Mansueto de Lavor, que concede
ao ·.idoso e ao deficiente flsico ou mental, o beneficio da
percepção de um salário mínimo mensal, desde que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la
provida por sua família, regulamentando o inciso V do artigo 203
da Constituição Federal.
(Dependendo d~ pareceres das Comissões de Assuntos
Sociais e Assuntos Econ6micos)

52
~ENSAGEM No 314, DE 1994
ESCOLHA DE AUTORIDADE
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Parecer n° 237, de 1994, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n° 314,.de 1994 (n° 899/94, na origem), de 24 de outubro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor VALDIR
RlGHEITO, para exercer o cargo de Ministro Togado do
Tribu~al Superior do Trabalho.

..\
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MENSAGEM No 349, DE 1994
ESCOLHA DEAUTORIDADE
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno)
Discussãó, em turno único, do Parecern° 236, de 1994, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n° 349, de 1994 (n° 991194, na origem), de 11 de junho do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do _Senhor EDSON
RODRIGUES-CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro doConselho Administrativp de Defesa Económica.

54
MENSAGEM No 376, DE 1994
Esc-olha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer n° 289, de 1994, da
Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem n° 376, de
1994 (n° 1.125/94, na origem), de 8 de _dezembro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor PERSIO ARIDA para exercer· o
caqm de Presidente do Banco Central do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está encenada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15h36min.)

ATO DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N" 377, DE 1994

ILV9 DEBUS, ANTÔNIO AUGUSTO B_EZERRA RffiEIRO,
JOSE RUI GONÇALVES ROSA, PAULO JOSÉ LEITE FARIAS, CIRO HEITOR FRANCA DE GUSMÃO, SILVIA MARIA CALDEIRA PANA, EDISON MAMEDE ROSA
NASCIMENTO, JAMES GIACOMONI, GILBERTO TRISTÃb
e CARLOS MEU.O ~SHALL, para o caiJ!o de Consultor de
Orçamentos - Nível lll. Area de Consultaria e Assessoramento em
Otçamentos, Padrilo 42, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
em confotmidade com o disposto no Ato da Comissão Diretora n°
26, de 1994.

O Presidente do Senado Federal no uso de suas atribuições,
em confomridade com a delegação de competência qUe llie foi outotgada pelo Ato da Comissão Direton n• 2, de 1973, e tendo em
vista o que consta da Resolução n° 73, de 1994, resolve nomear··
FERNANDO JOSÉ BALTAR DA ROCHA, JEFERSON VAZ
Senado Federal, 15 de dezembro de 1994. - Senador Hum·
MORGADO, LUIZ FERNANDO DE MELLO PEREZINO,
berto Lucena, Presidente do Senado Federal.
- -
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ATO DO DIRETOR-GERAL N•t46, DE 1994
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuições regulamentares, tendo em vista a convocação extraordinária
do Congresso Nacional, resolve:
Art. 1° Ao servidor do Senado FederaJ e dos Órgãos Supervisionados, com per'íodo de férias previamente marcado para o
mês de janeiro de 1995, facultado o direito de ,requerer seu cancelamento, sem a obrigatoriedade, em caráter excepcional, do ressarcimento de proventos antecipadamente recebidos a esse título,
ficando-lhe assegurado o período de férias, deScontados os dias
convertidos em abono pecuniário.
---Art. 2° Aplicar-se-á o mesmo piHlcfpiC?-_aOs serVidores que,
em gozo de seu período de férias, forem-Convocados por absoluta
necessidade de seiViço.
_ _
Art. 3° Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação,
-· revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 16 de 'dezembro-de 1994.- Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
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dade de licitação no caso solicitado, sugerindo, ainda, que seja
os tcrnws da Emenda <tJ!lt'.\< .,.,,.J,, !:' J,, l·.·on" ::1. ·~·:::Óil!ot J; ..
adotado o mesmo procedimento para os processos do PRODA(J~U CARNEIRO. \'is;u:d, • ·,ft,~I.Ji .: p: -.~ .,!,di,l;,.ic· de \lt'on'C, ·l·'\f.~.
SEN que versem sobre a mesma situação, visando à economia pm~
mcnto <hfcrt>nciadu nr) (jt~< ··.· r•~r·,,,, ;,· :.. ui' eis de I\'111Uflt'.,-:;\·;·r;
cessual e à racionalidade adnúnistmtiva, dcsonemndo o 6rgã'1 de
praticados no Senado h~cJ .. I Nada 111ais lwvcndn J. tratar. t'''':·U· '
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BRASÍLlA- DF

CONGRESSO NACIONAL--ORÇAMENTO DA UNIÃO
Exercício Financeiro de 1995
PROJETO DE LEI N° 3, DE 1994 (CN)
MENSAGEM N° 238, DE 1994-CN (N° 698/94, NA ORIGEM)
Modificado pela Mensagem no 389, de 1994
(N'! 1.091194, na origem)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(*)PARECER No 22,pE 1994-CN
(*) Senl publicado em Suplemento à presente edição.

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 No 87, DE 1994
Autoriza a União a exECUtar programa de operações de crédito externo, mediante a
emissão e a colocação de títulos de responsabiUdade do Tesouro Nacional no exterior, no valor
equivalente a até US$ 2,000,000,000.00, destinando-sé os recursos à substituição da divida mobiliária interna por divida externa a menores custos e maiores prazos.
O Senago Federal resolve: __
_
_ ..
.
_
Art. I o E a União, nos termos da Resolução n° 96, de !989, do Senado Federal, autorizada a executar programa
de operações de crédito externo, mediante a emissão e a colocação de tltulos de responsabilidade do Tesouro Nacional no

---
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exterior, no valor equivalente a até US$ 2,000,000,000.00 (dois bilhões 11e dólares norte-americanos), destinando-se os recursos à substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa a menores custos e maiores prazos.
Art. zo O programa ae ol>e!llções de crédito externo a que se refere o artigo anterior tem as seguiiltes caracterfsticas:
a) montante da emissão e colocação dos titulos: até US$ 2,000,000,000.00 ou seu equivalente em outras
moedas, colocados de uma só veZc ou, parceladamente, em tranches diversas;
b) modalidade dos titulos: os titulas serão emitidos na fonna nominativa e/ou ao portador, e listados na Bolsa
de Valares de Luxemburgo e outras que venham a ser consideradas convenientes para a sua comercialização;
c) forma de colocação: mediante oferta internacional, liderada por um agente a ser contratado pelo Brasil, podendo os títulos ser colocados ao par, com l\gio ou desl\gio, conforme as condições do mercado no momento da colocação;
d) prazo: até cinco anos, podendo cada tranchti ter vencimento único de principal ao fmal do período (bullet)
ou ser amortizl\vel em parcelas semestniis durarite o perfodo de vigfncia do titulo;
e) juros: pagl\veis semestralmente, devendo as taxas de cada tranche ser defmidas no momento da emissão,
de acordo com as usuais praticadas pelo mercado de títulos da mesma natureza;
f) destinação dos recursos: substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa a menores custos_ e
maiores prazos.
Art. 3° O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará, semestralmente, ao Senado Federal, relatório da execução do programa de emissão e colocação dos titulas de responsabilidade do Tesouro Nacional no exterior, objeto desta Resolução, contendo demonstrativos estatlsticos- referentes aos montantes efetivamente emitidos e colocados, com
discriminação das colocações ao par, com ágio ou deságio, e das taxas de juros e prazos efetivamente praticadas e informando quanto aos resultados obtidos com os procedimentos direcionados à substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa.
Art. 4° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta
dias, contados da data de sua publicação.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
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1- ATA DA 2' SESSÃO, EM 20 DE DEZEMBRO DE
1994
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENfE
1.2.1 - Requerimento
- N" 1.063, de 1994, de Olltoria do·senaciOr GilbertO Miranda, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Aeronáutica as informações que menciona.
1.2.2 -Discursos do Expediente
-SENADOR WURIV1tL BAPTISTA- Satisfação de S. Ex'
com a popularidade do Presidente Itamar Frnnco pelos resultados
positivos de seu governo.

-SENADOR PEDRO 1ETXETRA - Destac•ndo alguns aspectos da Administração do-Governo Joaquim Roriz, moan<11te o
~legalização de parcelamentos irregulares~ invasões.
1.2.3 - Ofido
- N" 7W94, da Liderança do PMDB, na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissilo Mista de Planos,
Orçamento Público e Fiscalização.
1.2A -Requerimentos
- N" 1.064, de 1994, de autoria do Senador Loorival Baptista, solicitando nos termos do art. 210 do Regimento Interno, a
transcrição, nos Anais do Senado, dos di&CUrSOs de Suas Excelências os Senhores Ministro Carlos Mario da Silva Velloso, Presi-
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dente do Tribunal SuperiO< Eleitoral, e SenadO< Fernando HeuriProjeto de Lei da Câmara n° 231, de 1993 (n° 2.223/91. na
que Cardoso, Presidente eleito, proferidos na solenidade de diplo- Çasa de 'origem), que insttllli o Dia do Petroqulmico. Aprovado.
mação do Presidente e do Vice - Presidente da República A sanção.
Projeto de Lei da Câmara n' 24, de 1994 (n° 557/91, na
FedemtivadoBrnsil,<lia 17dedezembrode 1994.
- N° 1.065, de 1994, de aut<ll"ia do Senador Dario Pereira, Casa de origem), que dispõe sobre a construção de crecbes e estasolicitando nos teJ.mos do art. 210 do Regimento Intemo, a tmnsw belecim.entos de pré-escola. Aprovado. À sanção.
crição, nos Anais do Senado, do artigo intillllado O blngo, a joga•
Projeto de Lei da Câmara n° 248, de 1993 (n° 4.332, de
tina e o esporte, de autoria do Dr. Evernrdo Macio!, Secretário da 1993, na Casa de origem), que regulamenta o parágrnfo 3° do art.
Fazenda e P!anejamento do Distrito Fedem•, publicado no Correio go do Alo das Disposições Constitucionais Trnnsitórias, dispondo
BrazDlense, de 4 de dezembro em curso.
sobre a reparação de natureza económica. Aprovado. À sanção.
1.2.5- Apredação de matérias
Projeto de Decreto Legislativo n° 44, de 1993 \n° 250/93 na
- Reqoerimento n° 1.()62, de 1994, lido em sessão anterior.
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
Aprovado.
da RÁDIO INDEPENDENTE LIDA. para explorar serviço de rn- Retif1C11Ção propcsta pelo Senador Gilberto Miranda, refe- diodifusão sonO<a em fi:eqtlência modulada na cidade de Lajeado,
rente a lapso datilogxáfico oconido no Projeto de Resolução n• Estado do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quo107/94, que resultou na Resolução n• 85/94. Aprovada.
rum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, na
1.2.6- Disalnos do Expediente (continuação)
SENADOR JÓNICE TRISTÃO - Despedida de S.Ex', des- Câmara. dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
tacando o desempenho do Senado Fedem!.
outorgada à RÁDIO CAPINZAL LIDA. para explorar serviço de
SR. PRESIDENTE - Associando-se às manifestações de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Capinzal, Estado
solidariedade e apreço, dos presentes em plenário, ao Sr. Jônice de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum.
Tristão.
Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (n° 248/93, na
SENADOR MAURO BENEVIDES- Relatando os fatos que Câmara dos D~putados), que aprova o ato que renova a permissão
marcamm sua longa_ trajel6ria polltico-partidária. Apresentando outorgada à RADIQ FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
~~~dasea~en~aos~s~seco~~drnre~
SR. PRESIDENTE -Associando-se às homenagens tributa- Araras, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quotwn.das ao Sr. Mauro Benevides pelo Plenário.
1.2.7- Requerimentos
Projeto de Decreto Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264193, na
N" 1.066/94, de aut<ll"ia do Senador Gilberto Miranda, soli- Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissãO"
citando ao Senhor Ministro da Aeronáutica as infotlllllÇões que da RÁDIO JORNAL DO BRASIL LIDA. para explorar serviço
menciona..
de mdiodjfusão sonOia em freqüência modulada na cidade do Rio
N"" 1.067 a 1.07!/94, de autoria do Senador João Rocba, de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de
solicitando a retimda dos Requerimentos n"' 1.057 a 1.061/94, li- quorum.
dos em sessão anterior. Deferidos.
Projeto de Decreto Legislativo n° 49, de 1993 (n•273/93, na
N" 1.072/94, de autoria do Senador Lucidio P'ortella. solici- Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
!ando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 2, da RÁDIO LITORAL LIDA. para explornr serviço de radiodifu5, 9 e 12 de dezembro de 1994. Aprovado.
são sonora em freqüência modulada na cidade de Osório, Estado
1.2.8- Apredaçiio de Matéria
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
Retificação da Resolução n• 79, de 1994, solicitada pelo SeProjeto de Decreto Legislativo n• 50, de 1993 (n• 277/93, na
nador Jooa Rocba. tendo em vista erro manifesto constatado no Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a OUIO!!!a
parecer de plenário, oferecido ao Projeto de Resolução n• 97, de deferida ao SISTEMA NOVA ERA DE COMUNICAÇÃO
1994. Aprovada.
LIDA. parn explorar serviço de radiodifusão sonorn em onda mé1.3 - ORDEM DO DIA
<lia na Cidade de Bormz6polis", Estado do Paraná. Votação adiada
Reqoerimento no 204, de 1994, ao Senador Guilhetme Pai- por falta de quorum.
meira, solicitando, nos termos regimentais, a tmriscrição,- ilóS
Projeto de Decreto Legislaiivo n° 52, de 1993 (n• 246/93, na
Anais do Senado Fedem!, do artigo Uma lista de três erros, de Câmam dos D~putados), que aprova o ato que renova a concessão
aut<ll"ia do Sociólogo Herbert de Souza, publicado no Jomal O outorgada à RADIO GRANDE LAGO LIDA. para explorar serviGlobo, edição de 9 de abril último. Aprovado.
ço de radiodifusão sonom em onda média na cidade de Santa HeReqoerimento n• 553, de 1994, do Senador Marco Maciel, lena, Estado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum.
solicitando, DOS lermos regimentais, a transcrição, DOS Anais do
Projeto de Decreto Legislativo n° 55, de 1993 (n° 21>7/93, na
Senado Fedem!. do artigo ilitlllllado Os sete brasls, de autoria do Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão
escritor Gemrdo Mello Mourão, publicado no Jornal do Brasil, outorgada à PAQUETA EMPREENDIMENTOS LTDA. para exedição de 7 de agosto de 1994. Aprovado.
piorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Reqoerimento n• 855, de 1994, do Senador Mauro Benevi- Floriano, Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum.
des, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
Projeto de Decreto Legislativo n° 7, de 1994 (n°308/93, na
do Senado Federal, do artigo "Traição à Vista", de autoria do jor- Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a outorga
nalista e professor C'!rio Frota Maia, publicado no Jornal Tribuna
deferida à RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ LIDA. parn explorar
do Ceará, edição de 20 de novembro de 1994. Aprovado.
serviço de radiodifusãO sonora em onda média na cidade de TimProjeto de Lei da Câmara n° 119, de 1993 (n° 1.203/91, na b6, Estado de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quoCasa de origem), cwe denomina 11Luis. Fausto de Medeiros'' o Por· rum.
to-Ilha de Areia Branca. situado no municlpio do mesmo nome,
Projeto de Decreto Legislativo n•9, de 1994 (n° 301193, na
Estado do Rio Grande do Norte. Aprovado. A sanção.
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO E TV TAPAJÓS LTDA. para explorar servi-
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ço de radiodifusão de soos e imagens (televisão) na cidade de Santarém, Estado do Pani- Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• lO, de 1994 (n° 297/93, na
Câmara d"!! Deputados), que aprova o ato que oot(][ga pennissão à
('UNDAÇAO PE. URBANO THIESEN para executar serviço de
radiodifusão sonora em fu:qülncia modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio
Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Deereto Legislativo n• 11, de 1994 (n• 265/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a pennissão
outorgada à S.A. RÁDIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqilência modulada na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará. Votação odiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1994 (n• 319/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ootaga pennissão à
FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO 00 SUL para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Sorocaba, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1994 (n•252/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO ARAGUAIA LTDA.·pm-a explorar serviço de
radiodifusão sooora em ónda mêdia na cidade de Aragualna, Estado do Tocantins. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1994 (n• 254/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TV TOCANTINS LIDA. para explorar serviço deradiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis,
Estado de Goiás. Votasão adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1994 (n• 327/93, na
Câmara dos Del'"tados), que aprova o ato que renova a conoessão
outorgada à RÁDIO MONTANHÊS DE BOTELHOS LIDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na. cidade de Botelbos, Estado de Minas Gerais:-Volação adiada por
falta de quorum.
•
Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328/93, na
Câmara do! Deputados), que aprova o ato que ou!(][ga pennissão à
FUNDAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ para executar serviço~de radiodifusão sonóm em freqilência
modulada, com fms exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1994 (n• 222/92, na
Câmara dos Deputados). que aprOva o texto do Aconlo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro
de I990. Votasão adladaporfaltadequorum.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 179,
de I990 (n• 202/91, naquela Casa), de autoria do SenadO[ Fernando Hemique Cardoso, que dispõe sobre o regime de prestação de
serviços públicos pela iniciativa privada, previsto no art. 175 da
Constituição. e regula a concessão de obra pública. Votação adia..

da por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 199 I - Ccanplementar
(n• 223/90 - Complementar, na Casa de oilgerii), que regulamenta
o § 2• do art. I 71 da Constituição Federal, dispondo sobre a edição
e o processo legislativo das medidas provisórias previstas no art.
62 da Constituição FedemL e dá outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n• 125, de I991- Ccanplementar
(n• 60/89-Complementar, na Casa de origem), que disciplina ~os~ limites das despesas com o funcionalismo público, na forma do art.
I69 da Constituição Federal. Votasão adiada por falta de quorum.

Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1991 -Complementar,
de autoria do Senad(][ Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3°
do art. I 92 da Constituição Federal, que dispõe sobre a cobrança
de juros reais miximos, e dá ootras providências. Votação adiada
por falta de quorum.
Requerimento n• 484, de 1994, do Senador Marco MacieL
solicitando, nos termos regimentais, a convocação do Presidente e
do Secrebúio do Comelho Nacional de Segurança Alimentar
(CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo de Duque de Caxiaa e
Doutor Hetbert de Souza (Betinho), para prestar, perante o Plenário do Senado .federal, esclarecimentos solire o quadro de mortalidade infantil no Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, e
apresentar as sugestões e medidas que o órgio proporá ao Senhor
Presidente da Repliblica, com vistas a enfrentar tllo grave questão.
Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Deereto Legislativo n• 62, de 1993 (n• 268793, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
ootorgada à SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL LIDA. para explorar serviço de mdiodifusão sonora em onda mêdia na cidade de
Cuiahí, Estado de Mato Grosso. Retirado da pauta nos tem1os
do art. 175, "e 11, do Regimento Interno.
Projeto de Deereto Legislativo n• 64, de I 993 (n• 275193, na
Câmara dos Deputados), que ~a o ato que renova a concessão
ootorgada A SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE
SIA para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Londrina, Estado do PIIIIUiá. Rellrado da
pauta nos termos do art. 175, "e'\ do Regimento Interno.
Projeto de Deereto Legislativo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na
Cllmam dos Deputados), que aprova o ato que ootaga pennissão à
RÁDIO MARIANA LIDA. para explorar serviço de mdiodifusão
sooora em freqüência modulada na cidade de Mariana, Estado de
Minas Gerais. Retirado da pa- nos termos do art. 175, "e", do
Regimento Intemo.
Projeto de Decreto Legislativo ri' 8, de 1994 (!l• 303/93, na
Câmara dos De.J"'tados), que aprova o ato que renova a pennissão
ootorgada à RADIO CULTURA DE PAULO AFONSO LTDA,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqilência modulada na cidade de Panlo Afonso, Estado da Bahia. Retirado da
p-auta nOS tetmos do art. 175, "e", do Regimento Interno.
Projeto de Deereto Legislativo n• 20, de 1994 (n• 266/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à REDE NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO
LIDA., atualmente denominada REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LIDA., para explorar serviço de mdiodifusilo sonora em fre<jllência modulada na cidade de São José dos Pinbais, Estado do
PIIIIUiá. Rellrado da pauta nos termos do art. I75, "e", do Regimento Interno.
Projeto de Deereto Legislativo ri' 21, de 1994 (n• 292193, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a pennissão
da FM RÁDIO INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqilência modulada na cidade de Arcovelde, Estado de Pernambuco. Retirado
da pauta nos termos do art. 175, "e 11, do Regimento Interno.
Projeto de Deereto Legislativo n• 26, de 1994 (n• 344/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga pennissão ii.
RÁDIO CAMPOS DOURADOS FM LIDA. para explorar oerviço de radiodifusão sonora em fu:qüência modulada na cidade de
Medíaueira, Estado do PIIIIUiá. Retirado da pauta nos termos do
art.

175. "e", do-Re&imenio InternO.

Projeto de Deereto Legislativo n• 39, âe 1994 (n•296/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que out(][ga pennissão à
RÁDIO SERRA NEGRA FM LIDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora ein freqüência modulada na cidade de Alterosa,
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Estado de Minas Gerais. Retirado da pauta nos termos do art.
175, "e", do Regimento Intemo.
Projeto de Lei da CJimara n' 117, de 1994 (n' 4.151193, na
Casa de origem), que altera dispositivos do Doemo-Lei n• 227, de
28 de feve:eiro de 1967. Retirado da pauta nos termos do art.
175, "e", do Regimento Intemo.
Projeto de Lei da CJimara n• 122, de 1994 (n' 4.714/94, na
Casa de origem), que altera a redaçio do parágmfo único do art.
60 da Lei n' 8.713, de setembro de 1993. Retirado da pauta nos
termos do art. 175, "e", do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Cimara n• 123, de 1994 (n' 4.717/94, na
Casa de origem), que altem a redação do art. I' da Lei n' 6.463, de
9 de novembro de 1977. Retirado da pauta DOS termos do art.
175~

"e", do Regimento Interno.
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Parecer n' 237, de 1994, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n' 314, de 1994 (n' 899194, na
origem), de 24de outubro doconente ano, pela qual o Senhor !'residente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Valdir Righetto, pam exercer o cargo de M"mistro Togado.do Tribw!al Superior do Tmbalho. Retirado da pauta nos termos do art. 175, "e", do Regimento Interno.
Parecer n' 236, de 1994, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n' 349, de 1994 (n'
991/94, na origem), de 11 de junho do corrente ano, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à delibemção do Senado a escolha do Senhor Edson Rodrigues-Chaves para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de

Defesa Econômica. Retirado da pauta nos termos do art. 175,

Projeto de Lei da Cimara n' 136, de 1994 (n' 4.801/94, na
Casa de a:igem), que cria e tnmsfonna, no quadro permanenle de
pessoa da Secretaria do Tnllunal Regional do Tmbalho da 6' Região, os CIII!IOS que menciona e dá oottas provid&lcias. Retirado
da pauta nos termos do art. 175, "e", do RegimentO Interno.
Oficio n' sn2, de 1994, do Senhor Presidente do Banco
Cenlnll, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letms
Fmanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFI'P, destinodas à liquideção de precat(rios judiciais. Retirado da pauta nos
teiiDOS do art. 175, ''o", do Regimento Interno.
Projeto de Resolução n• 122, de 1993, de autoria do Selllldor Marco Msciel, que cria a Comissão de Ci&lcia e Tecnologia.
Relirado da pauta nos tennoo do art. 175, "e", do Regimento ln-

"e", do Regimento Interno.·Parecer n• 289, de 1994, da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n' 376, de 1994 (n' 1.125194, na origem), de 8 de dezembro do corrente_ ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Pmsio Atida pam exercer o CIII!IO de Presidente do
Banco Ceniia! do Brasil Retirado da pauta DOS termos do art.
175, "e", do Regimento Interno.
1.3.1- Dlscunos após a Ordem do Dia
SENADOR HYDEKEL FREITAS-- Significado das comemorações de Natal
- SENADOR VAJ.MIR CAMPEW - Coosiderações acerca
da denúncia recebida por S. Ex' de possíveis irregularidades praticadas na RADIO BRÁS, que não tem repassado os vales-transpor-

temo.

te e os "tickets-refeiçio" devidos aos funcionários.
SENADOR MARCO MACIEL - DiSCU1'S9 de posse proferido pelo Ministro Carlos Mário da Silva Velloso que assumiu, recentemente a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, em

Projeto de Resolução rf' 94, de 1994, de antoria do Senador
Cootinho Jorge, que aitem o Regimento Interno do Senado Federal. t:mnsformando a Comissão de Edacação em Comissão de Educação, Ci&lcia e Tecnologia. Rotlrado da pauta nos tCllllOS do
art. 175, "e", do Regimento Interno.
•
Projeto de Lei da Cimara n• 151, de 1992 (n' 1.002, na
Casa de origem). que dispõe sobre a extinção da cootribuição sindica! a que se referem os arts. 578 a 591 da Consolidação das Leis
do Tmbalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• SA52, de I' de maio de
1943 e dá outras providências. Retirado da pauta nos termos do
art. 175, "e", do Regimento Interno.
Projeto de Lei do Senado n'232. de 1991, de autoria doSenador Jutahy Msgalhães, que autorim o Poder Executivo a defmir
as terras indi5pensáveis à preservação ambiental, inlegnmtes dos
bens da União e dos Estados. ns forma do art. 23, VI e Vll, combinado com o art. 24, VI, da Constituição Federal. Retirado da pau11
,

ta nos termos do art. 175, "e 00 Regimento Intemo.
Projeto de Lei do Senado n' li, de 1994-Complementar, de
autoria do Sensdor Marco Maciel, que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soeis!- FAS, e dá
outms provid&lcias. Retirado da pauta nos termos do art. 175,
"e", do Regimento lntemo.
Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1991, de 1991, que dispõe sobre isenção do Imposto de Renda pam bolsas de estudos de
médicos residentes e remuneração de estudantes em estágio para
complementação de estudos universitários. Retirado da pauta
nos termos do art. 175, "e". do Regimento Interno.
Projeto de.Lei do Senado n' 130, de 1993, que concede ao
idoso e ao deficiente fisico ou mental, o beneficio da pen:epção ·de
nm saMrio minimo mensil.l, desde que comprovem não possuir
meios de prover a própria msnutenção ou tê-la provida por sua famllia, regulamentando o inciso V do artigo 203 da Coostituição
Federal. Retirado da pauta nos tennos do art. 175, "e", do Regimento Interno.

substituição ao Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence.
SENADOR GlllJERTO MIRANDA - Relato de sua aluação, na "'alidade de Relator-Gemi do Projeto de Lei n'
de
1994-CN, que trata da Proposta Orçamenláris para o próximo
exercício.
1.3.2- ComuDicação da Presidência
- Convoca sessão extmordinária a realizar-se boje, às 20
horas e 01 minuto, com Ordem do Dia qlie designa
1.4-ENCERRAMENTO
2- ATA DA 3" SESSÃO , EM 20 DE DEZEMBRO DE

03;

11194
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Requerimentos

- N' 1.074, de 1994, de autoria do Senador Mauro Benevides e outros Srs. Líderes, de urgência pam o Oficio S/84, de 1994,
do Presidente do Banco Central do BrasiL encaminhando ao Senado Fedem! solicitação da PrefeibJm Municipal de São Paulo para
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Município- LFTMSP, destinadas ao giro da Dívida Mobiliárii do Município, vencível no 1' semestre de 1995.
- N' 1.075, de 1994, de autoria do Senador João Rocha e
outros Srs. Lideres, de urgência para o Oficio n• S/82, de 1994, relativo à emissão de Letms Financeiras do Tesouro do Estado de
Goiás, destinadas_ ao giro da divida mobiliária do Estado.
23- ORDEM DO OlA
- Requerimento n' 203, de 1994, do Senador Guilherme
Palmeira, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do artigo Atenuantes na hora de julgar Betinho, publicado no
Jornal do Brasil, Coluna do Castello, edição de 9 de abril último.
-Aprovado.
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-Projeto àe Resolução D 0 110, de 1992, que altera o Regu3.3.Z-Matérias apl't'dadas após a Ordem do Dia
lamento Administrativo do Senado Federal, modificando a esttuln- Requerimentos n° 1.077 e 1.078, de 1994, lidos no Expera da Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro? e dá diente da presente sessão. Aprovados.
outras providências. Aprovado o substitutivo, ficando prej"!ica3.3.3- Comunicação da Presidência
do o projeto, após pareceres de ple'!'rlo favoráveis, tendo usado
-Convocação de sessão extramdinária a realizar-se hoje, às
da palavra o Sr. Mauro Benevides. A Comissão Diretora para re- 20 horas e 21 minutos, com Oidem do Dia que designa.
dação do vencido para o turno suplementar.
3.4- ENCERRAMENI'O
2.3.1-Matériasapreciadasapósa Ordem do Dia
4- ATA DA !1' SESSÃO, EM 20 DE DEZEMBRO DE
-Requerimentos n% 1.075 e 1.074, de 1994,1idos no Expe- 1994
diente da presente sessão. Aprovados.
4.1 -ABERTURA
2.3.2 -Comunicação da Presidência
4.2- EXPEDIENTE
-Convocação de sessão extraordinãrii a realizar-se hoje, às
4.2.1 - Requerimentos
20 horas e 13 minutos, com Otdem do Dia que designa.
- N" I 080/94, de autoria do Senador Irapuan Costa Jtlnior e
2.4-ENCERRAMENTO
- _
ourros Líderes, de urgência para o Oficio S/85/94, que autoriza o
3- ATA DA 4' SESSÃO, EM 20 DE DEZEMBRO DE Governo do Estado de Goiás, com garantia da União, a abrir em1994
préstimo externo }lnto à Bronto Skylifet Oy AB, sediada em Tam3.1- ABERTURA
pere, Finlândia, no valor de R$2.708.255,85 (doÍs milhões,
3.2-EXPEDIENTE
setecentos e oito mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e
3.l.1 -Parecer
cinco centavos), apreços de outubro de I994.
Referente a seguinte matéria:
- N" 1.081/94, de autoria do Senador Nelson Carneiro e ou- Projeto de Resolução D0 11 O, de 1992, que altera o Regu- tros Líderes, de urgência para o Projeto de Lei do SenadO no 37/92.
lamento Administrativo do Senado Federal, IIl<Xlifi.Ca.ndo a esttutu- (Substilntivo da Câmara dos Deputados.)
ra da Representação do Senado no Rio de Janeiro, e clã gugas
_4.3- ORDEM DO DIA
_
providências. (Redação do vencido.)
-Substitutivo ao Projeto de Reiolução n° I 10/92, em turno
3.2.l- Requ'crimeotos
suplementar. de iniciativa da Comíssão Diretora, que altera oRe- N° 1.077, de 1994, de autoria do Senador João Rocha e gulamento Administmtivo _do Semido Federal, e dá outras provioutros Srs. Lideres, de urgência para o Oficio S/86, de 1994, atrio.- · dênCÍas. AProvado, em termo suplementar. À pronmlgação·.
vês do qual o Presidente do Banco Central do Brasil eucaminha
4.3.1- Matérias apreciadas ap6s a Ordem do Dia
__
solicitação <h PrefeitUra MWliclpai do Rio de Janeiro. para eiDis- Requerimentos D0 S I .080 e 1.081/94, lidos nó Expediente
são de Letras Financeiras do Tesoun) do Municlpio do Rio de Ja- da presente sessão. Aprovados.
neiro ~ LFfM-RIO, destinadas ao gíro da divida mobiliãria do
4.;J.2 - Comuoicação da Presidência
Município, vencível no primeiro semestre de !995.
-Convocação de sessio extraordinária a realizar~se, ama- N" 1.078, de 1994, de autoria do Senador João Rocha e nhã, às 10 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
outros Srs. Lideres, de urgência para o· Projeto de Lei da Câmara
4.4- ENCERRAMENTO
no 5, de I991 (n° 4.796/90, na Casa de oilgem), que'dispõe sobre o
5- ATOS DO PRESIDENTE
trabalho nob.Imo e dá outras providências.
- N% 318.319, 325, 326, 327 e377, de !W4 (Republica- N" 1.079, de 1994, de.Utoria do SenadorLourival Baptis- ções)
ta, de dispensa de inters~cio prévia distribuição de avulsos dare- N" 378, DE 1994
dação do vencido, para o turno suplementar, do Projeto de
6- ATO DO 1° SECRETÁRIO
Resolução D0 li (1192, a fiDl de que a matéria fique na Ordem do
- N° 5, de 1994 (Republicação)
Dia da próxima sessão. Aprovado.
7- ATOS DO DmETOR-GERAL
3.3- ORDEM DO DIA
- N" 124, rle_1994 (Republicação) e n° 147, de 1994
- Requerimento n° 663, de 1994, do SeriadorGilberto
8- CONSELHO DE SuPERVISÃO DO PRODASEN
Miranda, solicitando a transcrição, nos AnaiS-dO- Senado Fe~
-Ata da 143'Reunião, em 15-12-94
deral, do artigo intitulado "O PMDB e o Plano Real", de auto9- MESA DmETORA
ria do Deputado Federal Luiz Carlos Santos, publicado no
10- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
Jornal Folha de S.Paulo, ediçiio de 23 de agosto de 1994.
11 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN·
Aprovado.
TES
0

e

Ata da 28 Sessão, em 20 de dezembro de 1994
11 a Sessão-Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues,Júlio Campos e Nabor Júnior
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Airton Oliveira - Alfredo Costâ- Aluízio Bezerra- Antonio Mariz- Carlos Patrodnio- Chagas Rodrigues- Cõutínho Jorge - Carlos Lyra -- Epitácio Cafeteira - Esperidão Amin Flaviano Melo- Francisco Rollemberg- Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira- Humberto Lucena -lrapuan Costa Júnior- Jac»

ques SiÍ~a - l;;ro.; Passarinho- João Calmou_- João FrançaJoaquim Beato- lônioc Tristão -José Eduardo- Júlio CamposJ~ Marise -l.evy Dias- Lourival Baptista- Locídio PortellaMárcio Lacerda- Marco Maciel- Pedro Teixeira_- Mau_IP__Benevides- Moisés Abriio- Naboi Júnior:. Pedro Simon-:. Reginaldo
Duarte- Ronan Tito- Wilson Martins.
- -
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O SR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues)- A lista de presença acusa o oomparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número Iegimental, declaro aberta a sessão.
.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, Iequerimento que será lido pelo Sr. I o Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N° 1.063, DE 1994
Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 2° da Constituição
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Excelentissimo Senhor Ministró de Estado da
Aeronáutica as seguintes infotmações.
~
I - após ter recebido a última versão do contrato comercial
e este fazer remissão a "anexos11 - solicito cópia de todos os anexos citados naquele documento;
Justificação

Cada vez mais? novos dados vão sendo apresentados no
conjunto de dociunentos relativos ao projeto SIVAM. A cada novos dados e informações demanda-se um apurado critério pàra-seu
detalhamento e estudo aprofundado, aglutinando as peças desse intrincado e oomplexo projeto. Assim, como resultante desse exaustivo trabalb~ as informações adicionais requeridas visam ao
aprofundamento das queslões e à proximidade de um denominador
comum para o Relator.
Diante do exposto, entendo de grande relevância para o pleno exercício das atribuições conferidas a esta Casa pela regra contida no inciso X do artigo 49 da Lei Maior, o encaminbamento dos
elementos informativos que ora requeiro ao Poder Exeauivo. Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994. - Senador Gil-

berto Miranda Balista.

·
(À Comh_lfiío Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão nos termos do inciso ill do art. 216 do Regimento Interno.
Há oradores inscrltos.
Concedo a palavra ao nobre SenadorLourival Baptista.

OSR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, há poucos
diss, oomentei aqui no plenmo matéria publicada em uma revista
de grande circulação sobre o desempenho do Presidente Itamar
Franco na Presidência da República e dos altos índices de aceitação e popularidade do chefe do Executivo, em decorrência de sua
postura no exercicio do cargo, das diretrizes que imprimiu ao seu
Governo e dos importantes resultados que vem alcançando em be-

nefício do desenvolvimento de nosso Pais.
O sucesso de Itamar Franco é também de satisfação para
nós, membros desta Casa, porque é um desempenho que honra o
Senado da República, instituição à qual o ilustre representante de
Minas Gerais pertencia antes de ocupar a Vice-Presidência daRepública e depois a Presidência.
O Senador Itamar Franco, poc muito tempo, atuou aqui no
Senado, foi membro da Mesa Diretora, titular de várias Comissões
e líder partidário, e~ em todas suas passagens por cargos e funções,
tanto no Senado quanto em outros 6rgãos, deixou a marca do seu
estilo: ansteridade, coaeção, seriedade e zelo com a coisa pública,

enfim, honestidade em todas as suas ações.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a aprovação pela população brasileira, do governo do Presidente Itamar Franco é um

veredicto que enaltece também o Senado e o Congresso N~ional,
como instituição democrática.

m
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Li na imprensa que Itamar Franco deixa a Presid.encia da
República com 88% de aprovação, um fato inédito pi!Ill um Presidente que, de um modo geral, oomo qualquer executivo, poderia
assimilar e triinsmitfr algumas frustrações, o que resultaria em lndices de aprovação mais baixos, isso decoriente das naturais dificuldades impostas pela crise eoonômica, que é um fenômeno
mundial. Todos os problemas de um País não podem ser IeSOlvidos em apenas um pedodo de Governo, de forma a Iefktir diietamente na melhoria imediata do padrão de vida e bem-estar da
popllação. Governar é, certamente, uma das ta...fas maís dificeis

para uma pessoa.

Mas o Presidente Itamar Fr:mco, conforme demonstram os
índices das pesquisas que vém sendo realizadas, está J:DeieCendo a
gratidão, a estima e o IeSpeito do povo brasileiro pela forma corajosa e sincera como tem dirigido os destinos do Pais.
Itamar Fnuí.oo deixa a Presidencia da República oom uma
moeda .,.távet oom o problema da inflação equacionado, oom a
economia recuperando o seu crescimento, o deseri::J.pregó em baixa
e as reservas internacionais em alta.
O_Pt-esidente sanero a Administração Pública, anistiou os
demitidos, tentando estàbelecei o perfil da justiça entre os funcio-

nários, tomou medidas en&gicas para cOnter a viollincia, e, com a
eleição do novo Presidente, cria uma perspectiva de continuidade
na solnção dos problemas que já vinba equacionando em seu Governo.
Apesar das criticas a que está exposto, o Senado da República é !riais alta Câmara Legislativa do Pais, o fero mais elevado
dos grandes debates ~ questões nacionais e, juntamente com a
Câmara dos Deputados, na composição conjunta do CongieSso
Nacional, é o local para onde estão voltadas permanentemente as
atenções, os ouvidos, os ofuos e os interesses da Nação, ao longo
de nossa Hisl6ria, e é de onde tem saldo muitos dos dirigentes do
Pais pela livre esoolha do voto popolar.
Nos últimos anos desta década, tivemos nomes consagrados
pela confiança e estima da sociedade brasileira, que muito honraram o Senado, oomo Tancredo Neves, o Presidente José Samey,
que realizou um trabalho importandssinto pata o nosso desenvol-

vimento numa das fases mais dificeis de nossa época. Temos agora o Presidente Itamar Franco, aclamado oom 88% da sprovação
popolar, um fato inédito e, a partir de I 0 de janeiro de 1995, assumirá a cbefta do Estado c do Governo um outro Senador, Fernando Henrique Cardoso, depositário das grandes esperanças da nação
brasileira, reflexo da consagração que recebeu nas umas.
- Finalizando. Sr. PresidCDt~ quero enviar os meus cumprimentos e o meu aplauso ao Presidente Itamar Franco e a sua equipe de Governo pelos resultados alcançados em beneficio de nosso
Pais e da popolação brasileira, pedindo a transcrição com o men
pronuncismento da notlcia publicada no Jornal do BrasD de 1612-94, intitulada '1tamar sai oom aprovação de 88%".
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. WURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Jornal do BrasD-16-12-94
ITAMAR SAI COM APROVAÇÃO DE 88%
Planalto divulga pesquisa do lbope rom indlce
positivo inédito para o presidente
Brasilia - Uma pesquisa realizada pelo lbope confll'llloo a
popularidade do presidente Itamar Franco, a 16 diss do fim de seu
IDl!.Il!iato. Segundo a pesquisa, em que foram ouvidas duas mil
pessoas, divulgada ontem pelo Palácio do Planalto, Itamar não

apenas deixa ~ governo com um índice de aprovação inédito, ava-
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lizado por 88% dos bmsileiros que consideraram seu governo ótimo e bom (42%) ou regular ( 46%), como coota com o apoio de
66% ao seu estilo de governar o país.
Para 55% dos brasileiros, a siruação do país dunmte o governo Itamar Fmnco melhorou, enquanto oolros 37% acham que
ficou igual. Apenas 6% dos enlnwistados acham que o Bmsil piorou nos anos Itamar. Itamar eslá deixando para o presidente eleita
Fernando Henrique Cardoso, que ajudou ~eleger, um governo melhor do que herdou de Fernando Col!or. E o pensam 78% dos brasileiros, conll:l! 14%, para quem Itamar deixou um Bmsil pior do
que encontrou dep:>is de pouco mais de dois anos como presidente. Ao mesmo tempo, 68% dos bmsileiros acham que ltamaMeve
participaçio importante em sua sucessilo.
.~
O lbope quis saber, pro exemplo, o que os brasileiros achavam da frase: "Can a salda de Collor, o vioe-presiden!a Itamar

Fmnco soube assumir e fazer o país sentir que tinha um novo presidente". Nada menos que 74% dos entrevistados conCOidaram
com a fmse, enquanto 20% discoolaram. Pam 70% das pessoas
ouvidas pela pesquisa, Itamar teve humildade para deixar sua equipe trabalhar sem tentar impor suas próprias idéias- Apenas 16%

dis<xmlaiam.
Para a maioria dos brasileiros, -os principais programas e
ações desenvolvidos pelo governo, e que frgumm entre os fatos
mais importante• do seu mandata, cantamm oom o empenho pessoal do presidente. Nada menoo que 85% dos entrevistados associam o empenho de Itamar ao lançamento do Plano Real. Setenta e
dois por cento das pessoas acharam importante o trabalho do presi-

dente no combate ao crime no Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)~ Conoedo a
palavm ao nobre Senador Pedro Teixeim.

O SR. PEDRO TEIXEIRA (Pronuncia o seguinte discur-Sr. Presidente, Sl's e Srs. Seaadores, por dever de justiça e
gmtidilo, conhecendo o complexo assunta fundiário de Bms[Jia,
que vi nascer e crescer, é que assomo a esta tribuna como representante legitimo dos brasilienses, pan destacar alguns aspectos
da administnlção do Govemador Roriz, que, mesmo no apagar das
luzas do governo, perdendo a eleição de seu candidata, reacendeu
as espemnç.as de mais de 200 mil pessoas aqui :residentes, que vivem no amanho da terra e debaixo de tetas palres, indicando a
fonna de minjmjiar o sofrimento de muitos, trazendo a paz social,
ao apontar a forma de regularização de suas ocupações.
Preljminannente, devo evidenciar que venho acompanhan~
do há longoo anos o complexo fundiário de Brasília, desde as primeiras desapropriações que, embom bem in~cionadas, nilo
obedeceram a uma orientação racional, deixando confusa a questllo dominial, misrumndo a propriedade das terras públicas ca:n as
particulares, pois desapropriru-se parte de imóveis, estabelecendo
comunhilo e, às vezas, o quinhão total. Sem dúvida. falar sobre terra, no Distrito Federal nilo é fácil, pois a TERRACAP, talvez com
a boa intenção de cooserVar a propriedade pública, se arroga em
proprietária exclusiva de todas as tems, criando uma série de embaraços e dificuldades na legalizaçio, principalmente dos parcelamentos, o que gerou mais -de 300 cãi:idomfnioS,~ tidos e havidos
SO-)

como parcelamentos irregulares, p:>is se assentam om em terras do
Poder Público, ora em terras do Poder Público em comunhão com
terceiros.
Existem desapropriações inacabedas, nem sempre por culpa
do Poder Público, que são aquelas que atingem espólios cujos legltimoo herdeiros não foram localizados, outras por dúvida na tirularidade. O certo é que, como já foi dito, o· problema é complexo e
de dificil solução, principalmente das áreas ocupadas em terras desapropriadas e em temts pa.n:::ialmente desapropriadas e em com.um
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com terceiros, que oonstirui o ponta principal de noosa fala de
boje.
Sr. Presidente, Sn e SI"S- Senadores, abrimos um ~Dlase
para dizer também que os condomlnios implantados em terms privadas, pela complexidade de exigências, inclusive rezoneamento
das APAS e até inéxcia de seus responsáveis, que nilo demonstram
interesse em legalizá-los, pois passa a gerar imposlbs, de igual
modo é problema pan o Governo do Distrito Federal, que também
adotau providencias para solução.
Com esse preâmbulo explicativo, encareço a atenção dos
Srs. Senadores pam o assunta que passo a focalizJir.
O Governo do Djstrito Federal em nenhum mconenta descuidou do assunta, pois sempre procurou equacioná-lo, enviando
projetas de leis ii Câmara Distrital, procedeu a esrudos sobre o rezoneamento, que se enoonlram no IBAMA, para exame e adoção.
E, fmalmente, constiruiu um Grupo Executivo de àíta nlve~ de advogados e engenheiros, sem v'inculo com o Distrito Federal que,'
num trabalho sensata de pouco mais de 80 dias, que pessoalmente
venho acompanhando, demonstrou, com a experiência de seus
componentes, ser possível a regularização fundiária do Distrito Federal. Sem dúvida o Grupo aproveitou gmnde parte do trabalho
que vinha sendo desenvolvido e, após reciclá-lo, deu as diretri.zes,
tanta nas áreas de oondomlnios implantados em teii'IIS particnlarea,
rurais, como em terras públicas e em temas pó.blicas em comunhão
com particularea.
Devo salien!Br que assisti, recentemente, jl aprovação dos
primeiros lrteamentas sob a orienlação do Grupo de Tmbalbo,
- ocasiilo em que me foi dada a oporrunidade de extemar o meu
. .o

.

pensamento.
Naquela solenidade, o Governador Joaquim Raiz assim se
manifestou:
A questão dos parcelamentos irregularea nilo surgiu em meu governo, pois quando assumi, eles já existiam. Entretanto, oonbeoedor da complexidade, e mesmo
como desafio. inclui o tema como uma das minhas metas de governo.
E, ainda, continuoo o Goveraador Roriz:
Antevia que a regularização nilo poderia ocorrer
como um passe de mágica, que tinha que resultar do trabalho técnico e da participação efetiva e coostante da comunidade envolvida, desde o empreendedor aos
adquirenles, vez que sem a comunbilo da administração
pública oom os particulares envolvidos a nenhum resultado se chegaria. O resultado de todo o lrabalho até agora realizado foi a desmistificação de dados e
infonnações que superdimensionamm esse problema.
Havia o mito da existência de quinhentas parcelamentos
no Distrito Federal. Hoje, após triagem criteriooa dos 6rgilos envolvidos e do Grupo de Tmbalho constituldo
pelo Governo Roriz, constata~se a existência, embom em
número e]evado, de 301 loteamentos.
Com referência aoo parcelamentos em terms particulares,
hoje, somente ·depende da iniciativa privada, já que exístem leis
específicas pam eo:juacióná-los de iniciativa do Governo do Distrito Federal, que também incluiu dispositivo que não pennite o retardamento na solução, pois prevê a aprovação por decurso de
pmzo.
Todavia, o grande desafio mesmo ficou por conta das ocupações em parcelamentos em terras públicas e em terras em comnnhilo com particulares, onde, face a alegada irregularidade, nilo
podem chegar os serviços públicos.
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O Sr. Mauro Beoevides - Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Pedro Teixeim?
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Cem muito prnzer, ouço o
aparte do nobre Líder, Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevldl'li, ,Nobre Senador Pedro Teixeira,
V. Ex•, em discurso que.pmferiu,.ontem, nesta Casa, ressaltou a
circunstância de que M.34 ou 35 anos V. Ex" se mdicou aqui em
Brasília e se dedicw de cotpO e alma ao estudo, ao exame e. à sa:lução dos problemas mais premeDles ligados à Capital da República- Hoje, V. Ex", reportando-se ao problems fundiário, presta uma
homenagem de admiração, o test=unho de reconhecimento ao
Governador Joaquim Roriz pelos esforços que despendeu no semido de normalizar esse problema dos pan;elamentos, enfim, a um
Govemador que, enfrentando aqui e ali cólicas injustas, procuron,
no exercício do cargo de .Chefe do Poder Executivo Estadual, exslamente atender àquilo que, a seu jul:ro, representava efetivamente
o interesse público. Portanto, eu que convivi de perto com os problemas de Brasília durante o tempo em que exerci a Presidência da
Comissão do Distrito Federal, posso, nesta breve intervenção ao
seu oportuno discurso, levar a manifestação, também, dos· meus
aplausos ao Governador Joaquim Roriz, exatamente quando S. Ex"
se apresta para transferir ao seu sucessor as rédeas da administmção brasiliense. Portanto, é uma homenagem que, no bojo do seu
discurso, desejo .prestar ao Govemador Joaquim Roriz, a 5 ou 6
dias do ténnino do seu mandato, como dirigeDle maior da Capital
da República.
.
. _ . _
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Agxadeço, nobre Senador
Mauro Benevides, e faço incluir como parte deste meu panmciamento o testemunho de V. Ex •, que é calcado na sua experiência
de Presidente da Comissão do Distrito Federal nesta C..a e que
conhece muito bem o drama da classe média que, sem condições

de adquirir imóveis mais caros e sem se enquadrarem naquela sistemática de assentamento, se viu compelida a boscar o sen lar, a

sua residência, o seu futuro nos loteamentos rurais de Bmsilia. No
Senado mesmo? sou testemunha, seja no elevador, seja na Taqui~
gtafJa, onde quer que seja: sempre tem alguém ~tando a respeito de uma legislação que regularize a situação dessa classe tio
sofrida, que hoje, se sancionado esse projeto, 'passa a ter direitos

reais, inclusive transmiss:íveis a herdeiros e sucessores.
É para essa questio que novameDle reilero a atenção dos
nobres colegas.
Na verdade, existe uma situação de falo, até i:erlO jXmtb irreversivel em relação às ocupações de um modo gemi, sem controle sistemático do Poder Público. Daí eritio surgiu a idéia, em hora
exala, da enfiteuse, para as ocupações em te11'8s desapiO!riadas e

desapropriadas em comum com terceiros.
A solução juridica encontrada para essa queslão foi aplicarse o inStituto da enfiteuse, previsto nos artigos 678 e 694 do Código CiviL
Aliás, a Lei Orgânica do Distrito Federa~ em seu artigo 47,
§ ! 0 , prevê que os bens imóveis do Distrito Federal poderão ser
objeto de aforamento (enfiteuse), em virtude de lei.
Por outro lado, a Constituição Federal, em seu art. 49 das
Disposições Transitórias, prevê, de igual modo, o uso da enfiteuse
em imóveis uroanos da União Federal.

É? sem sombra de dúvidas, uma s-olUção aceitável, uma
vez que o possúidor terá a segurança juridica do bem imóvel,
tendo em vista que o contrato de enfiteuse ou aforamento é inscrito em cartório imobiliário, transmitindo-se por herança, e o
interesse público é resguardado, considerando-se que o Distrito
Federal continua proprietârio do bem imóvel, além da obriga-

Ç[o do particular de pagar os impostos ou ônus
o mesmo.

i.n_ç_iden~es so~re

m
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Diversas são as hipóteseS da exlinção da enfiteuse, tais
corno a deterioxação do imóvel aforado pela confusão, pela caducidade, pelo compromisso e pelo resgate. A União adot.a, com sucesso, o si~ma que acaba de ser aplicado também no Distrito
Federal.
Trata-se, portanto, Sr. Presideme, St"s e Srs. Sell!ldores, de
um direito sobre bens públicos, pertencendo o seu _esUJ.do ao Direi~
to Administmtivo.
.
.
A enfiteuse está em pleno vigor. Às vezes é objeto d-e criticas. Procuram os estudiosos em seu lugar introdu.zi,r um instituto
denominado ''Direito de SuperfíCie"? pelo qual qpera-se uma cisãO
entre o direito de construir e o direito de propriedade. A superfície,
na modalidade de direito çle construir, tem sido apontada como
excelente instrumento juridico para a solução da crise de habitação. Entretanto, para implantá-lo tem-se que alterar o Código Civil.
O Governador Roriz, como única alternativa, em boa hora,
adotou para Brasilia a enfiteuse, que os ilustres Deputados Distritais, cOnsCientes da siOJação, .aprovaram. O instib.lto mda mais é
de que um aperfeiçoamento do art. 47, § I 0 ·da Lei Orgânica; equivale a uma regulamentação da referida disposição legai. Ademais,
no mesmo artigo, verifica-se que o legislador, com o pensamento
voltado para a preservação do patrimônio público, dá .ênfase ao
aforamento ou enfiteuse para oo temmos públicos? preferindo esse
sistema ao da venda pura e simples. Os jUristas que orientaram a
implantação de Brasília e os estudos preliminares do sistema de
cessão das terras aconselham a enfiteuse. Petrópolis adot.a o sistema.
Sem dúvida, a enfiteuse é o direito real limitado, não transfere o domínio que continua- a· pertencer ao senhorio, neste caso,
ao DF. Somente se transfere o domíniO útil ao legítimo possuidor.
Em conseqüência, a lei de enflleuse ora adow!a para o DF é
coostitucional (art. 49 das Disposições Transitórias); a- conserva
o patrimônio do DF; é legal, vez que estã prevista na Lei Orgânica
do Distrito Frderal (arL 47, §1° e no Código Civil art. 678 e 694);
gera renda sob forma de foro e laudêmio, qüe corresponde ao
IPTU e ITBI, respectivamente; pennite levar aos parcelamentos os
serviços plbüoos entãO' proibidos para os parcelamentos irregulares; esvazia as ações civis do Ministério Público, pois se evita a lesividade; defme e reincorpora ao patrimônio público as áreas
ocupadas, com confissão do domínio pela enfiteuse. Finalmente,
não fere a Lei n° 8.666, de I 993, de licitação, vez que no art. 17,
inciso I, dispensa o procedimento licitalório para as hipóteses de
alienaçãO, cOncessão de uso, locação ou permissão de uso de bens
imóveis, destinados aos programas habitacionais de interesse social.
A enfiteuse não é um contrato, não está dentro das obriga~
çõe~ mas um direito real, pois é adquirido pelas inscrições no re~
gistro. SOII1.3:D-do-se às vantagens elencadas a lei cria o Fundo de
Preservação do Meio Ambiente, com a arrecadação do Foro e Laudêmio, que se presume alcançará valores apreciáveis, até então
não recebidos pela Administração Pública.
Por dem.deiro. além das vantagens descritas, a idéia do
gxaude administrador Joaquim DomingosRoriz tem respaldo na
história do Distrito Federal e, para ser preciso, na Comissão mais
importante criada no Distrito Federal, lã pelos anos de 1954, que
estudou a politica territorial a ser adotada em Brasília.
Era composta por flguras brilhantes como o eminente Desembargadoc Seabra Fagundes e os conhecidos técnicos Aliiérico
Wernek Júnior, Odilon Benévolo, Caio Brito Guena, Augusto
Luiz Deprat, que, após dois meses de trabalho COnstante ãidrio,
apresentaram um relatório que, em parte, destacamos. - - - --Eis 'lilgtlmas afJI'Illações:

e
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Dezembro de 1994
O presente trabalho prorumri mostrar as desvan- fez uma excelente administração. A obra de Joaquim Roriz em
tagens da venda das lemls, ora desapropriadas, fazendo Goiânia é do conhecimento J)11blico, o que lhe valeu, talvez, o con~ssaltar as vantagens advindas do 8ll'eDdamento ou envite para assumir, através de nomeação, o Governo de Brasília. Jã
fiteuse das mesmss. E isto sempm em vista que: todos os naquela época, fez uma excelente administração, sendo, em consehomens têm direito igual ao uso e gozo dos bens natu- qüência, eleito Governada. Queria, também, associando meu
rais. Todo homem tem um direito exclusivo ao uso e aparte ao pronunciamento de V. Ex', pambel)izar Brasília por ter
gozo dos frutos do seu trabalho.
tido Joaquim Roriz como seu adminislrador. E verdade que S. Ex'
Mais adiante:
tem recebido muitas criticas, sobretudo pÕr ter feito assentamentos
Hoje a propriedade tem uma função social, que em muitas áreas da cidade, mas os assentados, pelo que fiquei sanão pode deixar de ser considemda, cabendo ao particu- bendo, já estavam morando em favelas ou debaixo da ponte. Allar apenas o seu domínio útil, vez que posta sob a prote- guns podem ter vindo para Brasflia, incentivado por outros, mas,
ção da lei e da autoridade, sua valorização depende de na verdade, n6s precisamos reconhecer que Joaquim Rori.z olbcu
esforço da coletividade.
para o pobre sem desprezar o rico porque â obra dele é abrange11te.
Em face do exposto, não temos chlvida álguma Hoje, Brasília é bem diferente da época em que Joaquilll ROriz asque todas as vantagens estão do lado da modalidade de sumiu. Eu espero e faço votos pam que o Governador eleito possa
enfiteuSe. Estas vantagens são de ordem moml, econõ- dar continuidade ao lrabalho de Joaquim Roriz. Parabéns a V. Ex'.
mica e fmanceira.
parabéns a Joaquim Roriz!
...No caso da eufiteuse, cada ocupaDte de um lote,
O SR. PEDRO TEIXEffiA -Parabéns a V. Ex',nobre Seproprietário de seu domlnio lltil pagará ii coletividade nador Jacques Silva, por dar a esta Casa o testemunho- a respeito
um aluguel (foro) pelo bem que usufrui, aluguel esse de um governante que procurou envidar o mellior dos seus esforque sení tanto maior quanto maior fór o valor do terreno, ços em prol da classe menos favorecida. Quem mora em Brasília,
decorrente do tmbalho coletivo e da própria ação do Es- como eu, há 35 anos - e outros que, aqui, já aportararii em datas
tado. Al.nlvés deste sistema, a sociedade ficaria livre da equivalentes-, podem testemunhar, boje, que na Capital da Repútirania f!SCal e a propriedade se tomaria mais rápida.
blica não tem uma só favela. Qual a capital que não a tem? Brasília não tem. dentro da área do Plano Piloto, uma favela sequer,
O Professor Odilon Benévolo, enlre outras coisas, destaca
porque o Governador Joaquim Roriz, procurando preservar a quado sistema eufiteuse;
lidade de vida da Capital, foi ooscar nos longfnquos assentamentos
I - evilaria a especulação territorial;
uma condição sentidigna para essa gente, que veio de todas as par2- o latifúndio;
3 - concenl.nlção de riquezas nas mão de uma pe- tes do Brasil em oosca de um Eldorado, de um sonho. O Governador não criou uma parede que impedisse que o brasileiro
quena minoria, etc.
transitasse e caminhasse em direção da capital de todos nós. ApeE, fmalmente, do Professor W emek:
nas com um esforÇo inaudito fez com que esse povo menos favo..
recido ficasse coD.centrado em uma área distanciada do centro da
O regime econôntico-social propqsto para a nova ciciadO. Hoje, talvez. sejamos a llnica Capital do Pais a não ter facapital é, ao mesmo tempo, simples e eficaz. Tio sim- vela. a não ser a da TELEBRASÍLIA que, por força de uma mediples que o seu alcance não é peteebido ao primeiro exa- da liminar, não se peintitiu ainda a mudança dos remanescentes.
me.Tio eficaz que, em pouco mais de um cleanio,
Por isso, e também por gostar da qualidade de vida, por ter
poderia transfonnar uma planlcie deserta em uma gnmde aqui meus filhos, por criá-las nesta cidade, acabo concordando,
e bela cidade, assinalada pela abundância e paz sociaL
mesmo tendo que se examinar a situação da grande massa, porque
esse
não é um pecado mAior. Essa foi uma resposta do Governo de
Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, naquela assentada, resnntindo, o Professor Odilon Benévolo. entre oulras coisas, desta- todos os brasileiros em favor dos nossos innãos que aqui aParta·
cou que o sistema de enfiteuse evita a especulação tenitorial, o ram procedentes de todos os Estados do Pais.
Parabéns,
por
conseguinte,
ao
Governador
Joaquim
Roriz,
latifúndio, a concentração de riqueza: nas mios de uma pequena
minoria. O Professor Wemek ·arnma que o regime econômico-so- que se assessorou de brilhantes profissionais, que foram buscar na
cial proposto pam a nova Capital - isso em 1954 - é, ao mesmo Constituição, no Código Civil, na Lei Orgânica do Distrito Federal
tempo. simples e eficaz. Tão simples que o seu alcance não é per- e na História de Bmsilia a solução de l.nlnqüilidade e paz para uma
cebido ao primeiro exame. Tio eficaz que cm pouco mais de um população sofrida e sobressaltada, que vive à margem da sociedadecénio poderia transformar uma planfcie deserta em uma grande de sem conhecer o direito de cidadania. colocando-os no consagraM
do preceito constitucional "que todos são iguais perante a lei".
e bela cidade, assinalada pela abundfulcia e paz sociaL
Até breve, digo eu ao Governador, que continue fazendo
Parabéns Governador Joaquim Roriz. que se assessorou de
justiça e propugne pelo desenvolvimento de Bms!lia no futuro que
brilhantes profissionais!
O Sr. Jacques Silva - Pennite-me V. Ex' um aparte, nobre Deus o reserva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Senador Pedro Teixeira?
0 ·sR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a mesa,
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muito prazer, nobre
oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
Senador Jacques Silva.
O Sr. Jacques Silva- V. Ex' fala com muita propriedade,
É lido o seguinte
nesta tarde, Senador' Pedro Teixeira, do Governador Joaquim RoOF/GAEIIIJNO
726
Elrasí!iO, 19 de dezembro de 1994,
riz. Não poderia deixar de dar este aparte ao discurso de V. Ex'
Senhor President~
porque Joaquim Roriz foi meu companheiro no PMDB de Goiás,
numa épxa em que o partido muito precisav:ct do seu conhecimenM
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado JOÃO
to e inteligência política. S. Ex• foi, ~m ~~ida algu~ um s~sM HENRIQUE passa a participar, na qualidade de Suplente, da Cotentáculo para o PMDB de Goiás. Saiu V1ce-Govemador e eu, missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em
suplente de Senador. Assumiu, depois, a Prefeitura de Goiãnia e substituição ao Deputado GEDDEL VIEIRA LIMA.
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Renovo. na oponunidade protestos de consideração e apre- plenário, em substituiçãõ à Comissão de ASsuntos Econômicos,
ço.- Deputado Tarásio Delgado, Líder do PMDB.
sobre o Oficio S/74, de 1994, (Oficio Presi n• 9413388. de 27-10O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Seii feita a 94. na origem), solicito proceder à re"tilicaÇão, abaixo indicada, da
alínea i do art. zo do respectivo projeto, e -às demais retificações
substituição solicitada.
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se- correspondentes, na redação fmal e na Resolução dele decorrente.
''Na alínea i do art.. 2°, oude se lê: " ...bancos particulacretário
res ...",leia-se: "-bancos comerciais-."
São lidos os seguintes
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994. .,-Senador Gilberto Miranda Batista.
~
REQUERIMENTO N' 1.064, DE 1994
O
SR.
PRESIDENTE
(Chagas
Rodrigues)- Em votação a
Nos termos do art. 210, do Regimento Interno, requeiro a
transcrição, nos Aliais do Senado, dos discursos de SuaS Excelên- retificação.
.~.Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sencias os Senhores Ministro Carlos Mario da Silva VellosO, Presitados.
(Pausa.)
dente do Tribunal Superior Eleitoral, e Senador Fernando
-Aprovada.
Henrique Cardoso, Presidente eleito, proferidos na sole_nidade d~
- A Presidência tomará as providências necessárias à reúflcadiplomação do PresideDle e do Vice-Presidente da República Feção aprovada.
derativa do Brasil, dia 17 do dezembro de 1994.
I)ezembro de 1994

9

Sala das Sessões, 20 da dezembro de 1994.- Senador
rival Baptista.

too-

REQUERIMENTO W l.o65, DE 1994
Nos termos do art._ 210, do Regimento Interno, requeiro a
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intilnlado ''O bingo, a
jogatina e o esporte", de autoria do Dr. Everardo Maciel, Secretário da Fazenda e Plimejamenlo do Distrito Federal, publicado no
Correio BraziHense, de 4 de dezembro em curso.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994. - Senador Dario Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo
com o art.. 210, § 1°, do Regimento Interno, os requerimentos serão submetidos ao exame da Comissão Diretom.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento o' 1.062194, do
Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos do art. 13, § 1',
do Regimento Interno, seja considerada como licença autorizada
sua ausência aos trabalhos da Casa no periodo mencionado.
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.

COMPARECEM MAISOSSR~_SENADORES:
Alfredo Campos - César Dias - Cid Sabóia de Carvalho Dario Pereira - Dil:ceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Hydekel
Freitas - João Rocha- Jonas Pinheiro -~Jos6 Sarney- Lruremberg Nunes Rocha - Pedro Teixeira - Meira Filho - Nelson Carneiro- Ney Maranhão- Rainmndo Lira- Teo!Õnio Vilela FifuoValmir Caropelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência
recebeu do Senador Gilberto Miranda, Relalor designado em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, solicitaçãode retificação da Resolução n' 85, de 1994. que autorizou a contratação de
operação de crédito pela Prefeitura Municipal de São Paulo, em
vista de erro manifesto constatado no parecer de plenário, oferecido ao Projeto de Resolução n• 107, de 1994.
Seii feita a leitura da solicitação pelo Sr. 1' Secretário.

É lida a seguinte
SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO
(PRS 107194 - RSF 85/94)
Em virtude de ter ocorrido lapso datilogrãfico no Pfujeb de
Resolução o' 107, de 1994, pelo qual concluiu meu parecer, em

O Sr. ChagaS Rodrigues,

lo l(ice-Presidente, dei-

xa a cadeira da preSidência, que é ocupada pelo Sr.
Humberto Lucena, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberlo LUcena) - Concedo a
palavra ao Senador Jõnice Tristão, por cessão- do Senador Jonas
Pinheiro.
O SR. JÔNICE TRISTÃO (PFL- ES: Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, como cidadão brasileiro, desde cedo entregue à labuta das ativida:des do comércio e da indústria, -embora trunca- tivesse abJado na políticã, jamãis deixei de me intere-ssar· pela
palítica- e dela participar- do Estado onde me radiquei e praticamente nasci: o valoroso Estado do Espírito Santo.
Digo '_'praticamente" porque nasci na Cidade fronteiriça de
Mutum, pertencente ao Espúito Santo até 1929. quando fui gerado, tendo passado a pertencer ao Estado de Minas Gerais, na Revolução de 1930, ano em que nasci. AOs 4 anos de- idade, minhas
raizes capixabas me ftzeram retornar ao Espírito Santo, quando
nossa família se mudou para a cidade limítrofe de Afonso Cláudio,
em 1934.
Quis o destino, entretanto, que -este etnpresãrio capixaba, já
bem distanciado da sua mocidade, viesse a ter que atuar, efetivamente, na política partidária do nosso País, tendo assento neste
templo da democracia que é o Senado Federal. Com a difícil tarefa
de substituir, durante quase um ano, a figura exemplar de político
e cidadão do Senador Elcio Alvares. alçado peloS seus méritos e
qualidades, mais uma vez coníumados, ao elevado cargo de Ministro de Estado do Govemo do Presideote Itamar Franco.
Procurei, dentro das minhas limitações na arle da política,
tudo fazer para que o meu desempenho nesta respeitada Casa do
Congresso Nacional sempre estivesse à altura do ilustre substib.Iído.
Com grande satisfação cívica~ verifiquei que o juízo que o
grande públiCÓ faz do nosso Congresso, principalmente do Senado, 6 completamente diferente da realidade que aqui encontrei, notadamente no importante trabaJho levado a efeito pelas comissões
técnicas desta Casa.
No momento em que retomo a minha suplência, não poderia deixar de dirigir-me ao Sr. Presidente desta Casa. e aos ilustres
e dignos colegas Senadores para deíxar-lhes o meu testemunho do
patriótico trabafuo diutumo que executam pelo fortalecimento da
dem<?9'3.cia em nossa Pátria e pelo desenvolvimento do Brasil, no
sentido de que possimoS~ algum dia;- atingir -o tão desejado bemestar do povo brasileiro.
APós o OOnvivio com tão ilustres c·olegas, posso agora melhor avaliar o esforço e a grande tarefa que aqui desempenham os
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O SR. JÕNICE TRISTÃO - As palavras vindas de V.
representantes escolhidos em todos os Estados para pugnar pelas
aspirações dos bnsileiros que vivem em todos os rincões do País.
Ex', Senador Mauro Benevides, pela sua experi~ncia no Senado,
Especial menção desejo fazer à bancada do meu Estado, Es- quer como Senador quer como Presidente desta Casa - tive oporpírito Santo, integrada por homens como João Ca!mon, Gerson tunidade de acompanhar a sua atuação - são, para mim, um gran- . Camata e Joaquim Beato, lutadores intimomtos, que tanto honram de crédito e estamo pennanentemente em meu curriaalum e em
o povo capixaba, com suas intelig~cias, suas capacidades e odes- meu coração. Agradeço profundamente a V. Ex' Estaremos, no Escortino que sempre demonstraram em suas fecundas atuações pírito Santo, de abraços abertos para também reoeber V. Ex' como
como parlamentares.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ao retomar às minhas
atividades pro(xssion8.is dentro de JXIUCOS dias~ levo comigo uma
marcante lição de vida, por isso seria um ato de ingmlidão não deixar registmdo nos Anais desta Casa os meus -sinceros e melhores
agradecimen!os.
Do proveitoso convivio' que mantive, tanto -Com, os :ilustres
colegas, quanto com os competen!es e zelosos funcion&ios desta
Casa Legislativa, levo amizades preciosas que procurei cultivar ao
longo da minha.
O Sr. ValnUrCampelo- Permite-me V.Ex•_um. aparte?
O SR. JÔNICE TRISTÃO- Perfeitamente Senador VaimirCampelo.
O Sr. Valmlr Campelo- Senador Jônice Tristão, no momen!o em que V .Ex' faz a sua despedida do Senado Fedenú, eu
não poderia deixar de manifestar a minha admiração e o meu :respeito por V .Ex', pelo seu comportamento dulllDte o periodo em
que esteve aqui, 'nesta Casa do Congresso Nacional. Apesar do
convlvio de poucos meses, V. Ex' demonsttw sua lealdade e sinceridade na sua luta por melhores oportunidades para o seu Estado. O seu Estado ficará reconhecido pelo periodo que V. Ex'
passou aqui, lutando, buscando alternativas pl!l'a_ minorar os problemas daquela região. Como represent.an!e do Distrito Federal, eu
não poderia deixar, nesta oportunidade, de transmitir o meu abraço
fraterno a V .Ex' e também dizer que eu também sal ganhando,
po~que hoje eu o considero um amigo, além de Senador da República, pelo seu comportamento e pela maneira çorreca com que
sempre se portou nesta Casa. Quero manifestar os meus sinceros
parabéns pela sua atuação, desejando a V. Ex•, no seu Estado, em
oullas funções que venha a exercer, todo o ~ito, como o que a!cançou nesta Casa. Meus parabéns.
_ . -·
_
O SR. JÔNICE TRISTÃO - Senador Va!mir Campelo,
suas palavras me comovem. V. Ex• foi o amigo que desde que
aqui cheguei me acolheu com a máxima simpatia e com a máxima
atenção, orientando-me, dando-me apoio e ajldando-me em mnitos pontos que ainda descoohecia do mecanismo de funcionamento do Senado.
•
A sua amizade, para Drim, é uma honra, e espero sempre
man!ê-la. Lá no Espírito Santo estaremos sempre de braços abertos
para recebê-lo. Muito obrigado. ,
O Sr.Mauro Benevides- V. Ex' me penniteumaparte?
0 SR. JÕNICE TRISTÃO- Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Jônice Tristão,
desejo, neste .instante, saudar a presença de V. Ex• na tribuna,
apresentando as suas despedidas da Casa. Eu mesmo espero suceder a V. Ex' nesta mesma tribuna, daqui a alguns instantes, para
cumprir esse mesmo ritual que nos toca tão fundo no coração. V.
Ex' passou aqui alguns meses, mart:ando a sua presença. substituindo o grande Senador Elcio Alvares. Quanto a mlm, estive aqui
por um espaço de tempo mais alongado: foram 16 anos de convivênciacom oSenaCÍO. V. Ex• pode exatamente aquilatar o que isso
representa de emoção e de sentimento. São momentos inesqueclveis para todos nós. E V. Ex', durante o espaço de tempo que aqui
esteve, foi mn Senador que se identificou muito de perto com QS
legitimes interesses do povo do Espírito Santo e, JXli' natuml ex~
tensão, do povo brasileiro.

amigo.

O Sr. Esperidlão Amin - Gostaria, nobre Senador Jônice
Tristão, que V. Ex.• me concedesse. oportunamente, um aparte.
O SR. JÔNICE TRISTÃO- Perfeit.amen!e, com todo prazer Senador Esperidião Amin.
Sr. Presiden!e e Srs. Senadores, ao retornar às minhas atividades profissionais, repito, dentro de poucos dias, levo cOmigo
uma marcante lição de vida, por isso seria um ato de ingratidão
não deixar registndo nos Anais desta Casa os meus sinceros agra~
decimen!os a todos, especiaimen!e à Presi~ncia desta Casa.
..
Do proveitoso convívio que Iilantive; tanto com ilusires colegas, quanto com os competentes e zelosos funcionáiios- âestaCasa Legislativa,levo amizades preciosas que procurarei cultivar
ao longo da minha vida.
Só me resta, neste momento de despedida, retribuir, com o
oferecimento que ora faço de _colocar-me inteiramente à disposição
de todos, para, sempre que se apresentar a oportunidade, prestarlhes a minha modesta colaboração nos campos da economia, da indústria e do comércio exterior, onde venho laootando nas minhas
empresas desde 1960, quando, aos vinte anos de idade iniciei a liabalhar com meu pa~ seguindo suas lições e seus exemplos, para
poder chegar ao marcante e raro acontecimento no nosso país: 60
anos de existência e terceira geração já no comando de nossas empresas.
Ouço o nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Jônice Tristão, eu
desejo me associar a tantos quantos já se manifestaram, e àqueles
que ainda vão se manifestar, a propósito de seu pronunciamento
nesta tarde, no concernente ao que tem significado para nós o convlvio com V. Ex' O Esfirito Santo é um Estado privilegiado, aqui,
pela pessoa de V. Ex', pela pessoa de seus colegas de Bancada, o
nosso insigne brasileiro João Ca!lllO!l, o Senador Gerson Camata,
o nobre Senador Joaquim Beato. Eu pretendo realçar a felicidade
que deve sentir o povo capixaba por ter V. Ex• como coiiipllllbeiro
de chapa na dispnta de 90 e hoje exe_rcendo o mandato que pertence ao nobre Senador Elcio Alvares. E um Estado privilegiado, porque pode ofereoer ao Senado Federal pessoas desse quilate, dessa
nobreza de caráter e do esfi:rito público que todos os senhores t~
demonstrado. Quero deixar consignada aqui a manifestação mais
sincem de apreço pessoal, de respeito ao empresário e ao homem
público Jônice Tristão. E, longe de uma despedida, quero·considerar este um manento de uma avaliação. Até porque creio que, taot:o por eleição quanto pelo exe110lcio de relevantes funções por
partedoSenadorElcioAlvares,etambémpelonossoconv"'JVionos
dias suhseqüentes, tenho oerteza que a semente plantada, com a
participação de V. Ex' nesta Casa, haverá de vioejar, no minimo,
tão proveitosamente para todos nós quan!o o café, que marca a
vida de V. Ex' de maneira tão radical, tem vioejado e prosperado
por todo o País. Quero lhe desejar muita felicidade. queela esteja
sempre presente, e quero que V .Ex' me man!enha na lista daqueles
aos quais V. Ex• também dedica o seu apreço.
O SR. JÔNICE TRISTÃO - Nobre Senador Esperidião
Amin, suas palavras muito nos emocionam.J)gue V. Ex' falou sobre o Espirita Santo. é veroade. IlOsSO Estado tem Tea!men!e sido
privilegiado por homens do nível de nossos Senadores e de nossos
Deputados presen!es na Cãmara FederaL Esse privilégio, Dão te-

o
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nha dúvida, ele é maior amda em virtude do convívio coai senadores de seu gabarito. V. Ex• possui uma competência ímpar, muito
bem demonstrada em sua campanha para a Pre:iidência da República. Tenho certeza que hoje grande parte do eleitorado brasileiro

tem consciência disso. Agradeço a V. Ex• pelas suas palavras e espero continuar contando com a sua calorosa amizade. No que diz
respeito a mim, V. Ex" sabe que meu coração estará sempre aberto
aos amigos.
O Sr. Joaquím Beato- Pennite-me V. .Ex• um aparte?
O SR. JÔNICE TRISTÃO- Pois não,~ Seuador Joaquim

Beato.

0 Sr. Joaquim Beato- Senador Jônice Tristão, tenho evitado fazer apartes aos discursos de despedida dos senadores que
tenninam seu mandato, porque isso poderia soerum tanto falso em
virtude do pouco tempo que tenho nesta Casa e não ter tido o privilégio de uma convivência mais longa com grande parte dos senadares que estão se despedindo. Mas no que diz respe1to a V.
Ex.., mesmo sendo curto o nosso convívio no Senado, no Esp:rito
Santo o nome de Jônice Tristão, o nome do Grupo Tristão é uma

presença constante, uma convivência pennanente em todos os
meios que pensam no bem e no desenvolvimento daquele Estado.
Ficai:nos felizes de ter visto que a sua atuação no Senado Federal
reproduz a mesma seriedade e a mesma competência que tem distioguido V. Ex• COillO empresário. Temos certeza de que pom V.

Ex• como para outros políticos do nosso Estado, assim como a empresa é um assunto sério, também a política o é, e V. Ex• tem demonstrado isso na sua passagem pelo Senado Federal. Almejo que
tendo experimentado esse mandato homens do seu quilate- sobretudo V. Ex"- sintam-se chamados para um mandato integral, próprio, o que seria para o bem do Espírito Santo e do nosso País.
Parabéns a V. Ex• pelo desempenho, pela lhaneza do !ralo, pela seriedade, pela competência e pela posição sempre progressistaqUe
V. Ex• demonstrou no seu curto penado de estada aqui no Senado

brasileiro.
O SR. JÔNICE TRISTÃO - Senador JÕaquim Beato,

meu nobre coestaduano e colega de bancada, embora sua chegada aqui tenha sido recente, foi para mim um prazer muito
grande? uma honra estar ao seu lado e colher um pouco da _sua
cultura e sentir o muito do seu patriotismo. Embora vivendo no
mesmo Estado, lá não tiVe Oportunidade de conhecer V. Ex•
mais profundamente. Só posso lamentar por isso. Espero recuperar este tempo. privando mais freqüentemente de seu convívio. Agradeço, também, as suas palavras sobre o desempenho
de nossas empresas no Estado do ESpírito Santo. onde procuramos sempre apoiar o desenvolvimento do nosSo Estado, proporcionando, assim, mais empregos e melhoria do padrão de
vida dos capixabas. Enfim, colocamos sempre o social como
objetivo maior que o mercantil.
7

Finalmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, desejo,

como brasileiro que muito ama a sua pátria. aos

Senh~

Senado--

res uma atuação dinãmica e eficaz na próxima legislatura, coolribuindo, de fonna decisiva. para que o novo Governo, eleito pela
esmagad0['8. maioria do nosso povo, consiga atingir seus objetivos
de transformar o nosso pais, tomando-o mais justo socialmente,

mais forte economicamente e mais organizado politicamente._ A figum ilustre e respeitável do Senador Fernando Henrique Cardoso,

nosso novo Presidente, em quem repousam a partir de agora a fé e
a esperança do povo brasileiro? deve obter desta CaSa -tcxio o apoio
de que se faz merecedora.

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex .. um aparte, nobre
Seuador?
O SR. JÔNICE TRISTÃO - Perfeitamente, Senador João
Calmon.

- - - -
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O Sr. João Calmon - Eminentes colegas que me precedemm destacaram sua magnifica projeção na área do café- produção
e exportaçio -. por meio da qual conquistou um lugar de grande
relevo. EntreWlto, Jll"f!IO focalizar uma outra preocupação que
tem marcado toda a sua vida empresarial em relação ao interesse
público. V. Ex• honm o seu pai, fundador dessa organização, que
sempre foi um dos mais impottanles empresários na área não apenas de produção, mas principalmente de exportação de café. O que
me fascina na história de sua fam!üa é o exemplo inspirador que
V. Ex" recebeu de seu pai, que não se limitava apenas a lutar para
obter sempre melhores resultados de sua atividade meiCaDtil e industrial. Seu pai, nobre Senador, sempre deu a todos nôs do Espirito Santo uma lição de dedicação à causa pública; preocupou-se
-com a instalação da empresa e deixou marcas realmente muito significalivas. Como empresário e como homem público sem mandato eletivo, deixou essa marca durãdoura, indelével, inspira.dom.

Por isso, quando V. Ex• se despede do Senado, depois de tersubstitufdo o nossO emiilente Colega Elcio Alvares, Senador da República e h~e Ministro de Estado, desejo exaltar essa tradição de
devotamento, aos_ interesses: da conmnidade e do nosso Estado natal. V. Ex .. pode sair daqui sentindo-se plenamente realizado, porque deixoo uma marca milito importante na sua dedicação a
Afonso Clándio0 ao Espirito Santo e ao BrasiL Muito obrigado.
O SR. JONICE TRISTÃO- Meu caro colega coestadua-

no. nobre Senador Joiio Calmon, agradeço-lhe profundamente as
palavras sobre o meu pai. Como V. Ex .. bem sabe, tenho um enorme orgulho do que ele foi e gratidão pela ajuda que me deu nesses
anos, dando-nos condição de comemorar 60 anos da empresa que
ele fundou e alicerçou. Vindo tal manifestação de V. Ex", Seuador
da República que por quase 60 anos luta em prol da educação no
Brasil, ftca ainda mais sensibilizado e emocionado. Só posso agra~ decer as palavras e relriooi-las, pois o seu trabalho, o seu esforço é
digno do aplaoso de todos os brasileiros, especialmente os capixabas.
A Sr" JúnlaMarlse-Pennite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JÔNICE TRISTÃO- COtriprazer, ouÇo V. Ex•.
A Sr" Júnla Marlse - Senador Jônice lristão, eu não gostaria que V. Ex• visse nesta minha intetvençio apenas um gesto de
delicadeza por despedir-se do SenadO FOOeral. Mas faço uso da
palavra, sobretudo para marcar a importância da Jli"Sença de V.
Ex• neste pouco tempo em que esteve neste plenário e nes:tã Casa,
principahnente pela grande convivência que temos hoje. Minas
Gerais e Espírito Santo são dois Estados praticamente innãos e
que sempre se identificam.m. Basta dizer que toda a minha família

- tios, primos., innãos e outros parentes .:. . tem o;tsa nas praias do
seu Estado. O próprio Seoador Elcio Alvares é um mintiiro que
emprestamos para o Espírito Santo, que lá está fazendo a sua carreira polftica, com muito sucesso, e que teve a lucidez de convidáJdpara ser seu primeiro Suplente e fazer com que V .. Ex.. tivesse a
oportunidade de demoostrar o seu brilho, a sua competência e a
sua participação no cenário politico nacional, oom. todas as intervenções que fez neste plenário. Quero dizer a V. Ex•, assim como
a tódos os representantes do Espírito Santo, que temos no Senado
as figums extraordinárias dos Senadores João Calmon, Gerson Camata - este, através de seu Suplente, um dos combativos representantes dO Esp!rilo SantO- e de V. Ex", que também perfda
como representante do povo daquele Estado, devotado à causa do
nosso Pais e de seu E~do. Por isSo, trago a esta tribuna as palavms de Minas Gerais de regozijo pela presença de V. Ex" no plenário do Senado FederaL Como Senador da República, esteja

certo, V. Ex• ocupou com dignidade, com honradez. com seriedade o mandato de Senador da República. V. Ex•, ao deixar esta lribuoa e ao transmitir as funções de Senador a seu titular, o Senador
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Elclo AlVares, pode ter a certeza de que deixou a _marca da serieda~ dão, de pai de família e de homem comprometido com os interesde, do comportamento ético da_ sua atuação política nesta Câmara ses da nossa sociedade. Quero, de minha parte, agradeoer a V. Ex'
Alta. Fazendo-.o com altivez, buscando. nessa convivência, nessa pelo privilégio de me haver incluído entre os seus amigos e por
atuação. os melhores cam.inh_os para o seu Estado e para o Brasil
todo o tratamento distintivo que a mim dispensou durante esse peQuero desejar a V. Exa sucesso na sua vida pessoal, na sua ativida- riodo de um ano de convivência proficua, laboriosa, fratemal e
de empresarial e espero que elas jamais se separem do seu interes- amiga. Muito obrigado a V. Ex' pela sua amizade e também pela
se, do seu devotamento à causa pública, porque, certame,nte, grande contribuição aos trabalhos da Casa, que, quando convocaatravés dessa posição e dessa sensibilidade, V. Ex• estará conti- do pelo seu partido, nunca se eximiu, nunca se subtraiu de colabonuando o seu trabalho e a sua atividade ein favor do povo do Espí- rar como homem da linha de frente do Partido da Frente Liberal.
rito Santo. Muito obrigada. Senador Jônice Tristão. ·
O SR. JÔNICE TRISTÃO - Muito lhe agradeço, nobre
O SR. JÔNICE TRISTÃO -Nobre Senadora e conterrâ- Senador Jonas Pinheiro. Recordo-me de que. logo que cheguei a
nea Júnia Marise- porque, afmaJ, nasci. de fato, em Minas Gerais, esta Casa, como Suplente do Senador Elcio Alvares, o primeiro
quando Mulnm pertencia ãquele Estado. Como V. Ex' bem frisou, Senador a quem fui apresentado foi exatamente V. Ex•
o Espírito Santo ta:ID.béOi- não deixa de ser o mar dos mineiros.
Naquele momento, o Senador EJcio Alvares já me havia feiSempre os acolhemos, como me acolheram,. de b_J;'B.ços abertos, ou- to q:>D)entários a respeito de V. Ex• como extraordinária pessOa
tros ilustres Senadores aqui presentes, que acredito já tenham tamhumana e Senador da República, com seu incansável fJ:'abalbo_ nas
bém, comprovado a hospitalidade e o calor humano dos capixabas.
oomissões, no Plenário e como "iíder de seu Partido. Ê notório o.
Agraqeço muito as suas pala"ITas e espero que V. Ex• conti~ respeito dos demais colegas Senadores ao seu valor.
Muito mais do que um privilégio, foi, para mim, um prazer
nue como freqüentadora as_sídu~~de nossas praias,_trazendo muitos
conviver, como colega, e ~tar tmbalhando ao_lado de V. Ex•, nesamigOs mineiros para
teira: etes serão sempre bem~ vindos.
ta Casa, e tê-lo fom do trabalho como dileto amigo.
Muito obrigado.
..
.
Muito obrigado pela sua amizade. Conte certo com mais um
O Sr. JonaSPinheiro- Permite. me V. &•um aparte?
O SR. JÔNICE TRISTÃO- Pois não. OuÇo o aparte de amigo capixaba em sua preciosa seleçãO de amizades.
O Sr. Nelson Carneiro- P~nni_t_e-me V. Ex• um aparte?
V. Ex:", nobre Senador Jonas Pinheiro.
_
_
O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador Jônice Tristão,
O SR. JÔNICE TRISTÃO- Com muito prazer, nobre Secreio que ao fmal do mês de dezembro, aproximadamente no dia nador.
25, V. Ex• estará completando um ano de convivia entre nós, por~
O Sr. Nelson Carneiro- Apenas para ratificar a nossa aleque, salvo engano, foi mais ou mencis nesta éPoca do ano passado gria em tê--lo em nossa companhia e o pesar com que o vemos sair
que o Senador Eicio Alvares foi coD.v<>C3do pelo Presidente Itamar neste momento. Sabemos que isso é passageiro, V. Ex• terá semFranco para dirigir o Ministério da Indústria e Comércio. Desde pre o apoio do povo do Estado do Espírito Santo para ocupar os
então, talvez por ser eu um dos mais pnSxilllOS, um dos que teve o cargos que desejar. Fazemos votos pelo êxito constante da sua atiprivilégio e a honra de ser amigo de Elcio Alvares, esta amizade se vidade, onde quer que seja e .parabenizamos V. Ex' pelo respeito
estendeu, nab.lralmente, dele para V. Ex• E penso que tivemos_ a que deixa nesta Casa e o carinho que soube espalhar por todos nós.
_
mais estreita convivência posSlvel. É -provável que eu Seja um da- Muito obrigado a V. Ex•
queles que tenha passado, de forma privilegiada; o maior número
O SR. JÔNICE TRISTÃO- Nobre Senador Nelson Carde horas ao lado de V. Ex', conversando, discutindo e dialogando, neiro~ meu am,igo do meu terceiro Estado, o Rio de Jli:neiro, onde
passei a viver desde 1975, dividindo a minha morada com o Espiquer no plenário, quer fora dele. Por isso, creío també:ID -que -sou
um dos Senadores honmdos por ter conhecido de perto o cidadão e rito Santo.
o Senador Jônice Tristão. Dessa forma. nobre Senador, neste insAcompanhei de perto também a vida daquele Estado e a tmtante em que V. Ex• assinala o cumprimen~ c:Ie sua missão, tendo _ jetória de V. Ex• na política,. espeCialmente no Senado Federal, inem vista o retomo muito próximo do Senador Elcio Alvares a esta clusive ..C<>PlO_Presidente desta Casa.
Casa, quero dizer-lhe que não apenas eu, não apenas alguns, mas
E UIDa honra ouvi-lo. Suas palavras emanam um calor muitodos se sentiram e se sentem gratificados por tereln merecido a to grande e estarão permanentemente em meu coração.
Muito obrigado, Senador Nelson Carneiro. Agradeço-lhe e
sua amizade, pela convivência com um homem maduro, vivido,
experimentado, de um grande companheiro e de um grande cida- desejo que tenha em mim o _amigo de sempre, com quem pode
dão. Como bem registrou o Senador Esperidião Amin, o Espírito con~ ou no Rio ~Janeiro, oo no Espírito Sarito~ - O Sr. Gilberto Miranda- Nobre Senador Jônice Tristão,
Santo parece um berço privilegiado, uma terra favorecida. S. Ex•
tem toda a razão, a julgar pelos exemplos de homens públicos que V. Ex• me concede um â.parte?
tem enviado para o Congresso Nacional. Nesta Casa. entre os três
.. O SR. JÔNICE TRISTÃO- Senador Gilberto Miranda, é
Senadores que representam o Espírito Santo nlio há dissensão, um prazer ouvi-lo.
mas, sim, convergência. Há unidade de pensaiD.ento acima das diO Sr. Gilberto Miranda -.Senador Jônice Tristão, é o priferenças partidárias. Todos se unem sob uma mesma bandeira. a meiro aparte que faço aos discursos dos que desta Casa se despedo interesse do Estado Espírito Santo. E este sentimento, vivido dem. mas que de fato dela nunca sairão. Estive por trinta dias
pelos Senadores representantes do Espírito Santo, no Senado, pa- praticamente ausente - trabalhava na Comissão de Orçamento rece estender-se à Câmara dos Deputados, onde, de igual modo, mas manifesto que a convivência com V. Ex • fÓi das mais agradáaquela Bancada se revela unida, uníssona, na defes_a dos interesses veis, mais carinhosas. Nesse convívio, aprendi- e aprendi bastante
daquela terrn privilegiada. Senador Jônice Tristão, nesta hora em - como V. Ex• trata a coisa pública e a forma como V. Ex• trata
que V. Ex• apresenta as suas despedidas. que podexão ser inter~ seus negócios. V. Ex• é um exemplo de empresário, é um exemplo
rompidas a qualquer hOI3. - a qualquer momento o Seruidor Elcio de pai e, mais ainda:; um exemplo de amigo. DiZein-qtie queni parAlvares pode ser convocado para novas missões, poltllle alnda lhe te leva saudade. A meu ver, quem fica é que fica com saudade. V.
restam quatro anos-, é possível que V. Ex• volte ao convívio des- Ex', tendo sido Senador, sempre terá nesta Casa abrigo, sempre
ta Casa, trabalhando como tem trabalhado, dando este exemplo poderá frequentá-la. O Estado de V. fu' não tem trés Senadores,
que tem dado, também de homem valoroso, de patriota, de cida- como os outros Estados; tem cinco: João Calmon. Elcio Alvares,

nossa
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Gerson Camata, Joaqujm Beato e V. Ex". Trata-se, portanto, de um
Muito obr!gado. nobre Senador Jacques Silva.
Estado privilegiado. E pequeninbinho, é oomprido, mas produz
Sr. Presidente, encemmdo as minhas palavras. gostaria tamum café de excelente qualidade, conta com boa e bem distribuída bém de me referir ao stalf do meu gabinete que. cedido pelo Senarenda per capita. Nesse Estado há pequenos minifúndios, exem- dor e Ministro Elcio Alvares, atendeu-me tão bem quanto atendia
plos de como as prefeituras podem trabalhar junto com a comuni- a S. Ex'. com lodo o carinho e resistindo até mesmo algnmas mbudade. O nível escolar é o melhor possíveL neste País de tantos gic~ minhas.
analfabetos. V. Ex• bo~ V. Ex .. é um exemplo do seu Estado.
Tive também, nas minhas andança.i- não me radiquei aqu~
Conviver com V. Ex• foi um privilégio para nós. Espero que o seu com apartamento fixo, viajava com frequência - as melhores aten·
titular, que desenvolveu um trabalho excepcioDJII à frente do Mi- ções dos funcionários do Senado que aluam no aeroporto de Brasi.
nistério da Indústria, do Comércio e do Turismo, seja designado lia.
pelo novo Presidente. da República para missões tão altas como a
Enfun, só recebi carinho, só recebi coisa boa aqui nesta
que está ocupando ne~e momento para que V. Exa volte ao conví- Casa. A imagem e a saudade ficarão em meu ca:ação.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, muito obrigado.
vio desta Casa. Sentiremos saudades, nobre Senador Jônice TrisO SR. PRESIDENTE (Humberlo Lucena) - Em meu
tão.
O SR. JÔNICE TRISTÃO -Senador Gilberto Miranda, nome pessoal e em nome dos demais Membros da Mesa Direlora,
V.. Ex• foi, para mim, um exemplo muito especial, na medida em levo a nossa solidariedade às manifestações de plenário ao discurque, além da sua dedicação a esta Casa, pude testenmnhar seu em- so de despedida de V. Ex' do Senado Federai. oode deixou um
penho em relação às suas empresas. Dividir o tempo e a energia conceito de alto nível e prestou relevantes serviços I\ Nação.
entre o negócio e a política é arte extremamente difícil. Parabenizo
Concedo a palavra ao nobre Senador e Líder, ex-Presidente
V. Ex• por tê-lo feito, com competência, e por ter-me dado a chan- do Senado Federal, Mauro Benevides.
ce de aprender.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Proouncia o
segninte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a tribuO que V. Ex' falou sobre o Espírito Sanlo é uma verdade:
na desta Casa foi sucessivamente ocupada, nos últimos dias e ainM
trata-se de um Estado realmepte privilegiado, com a gente de exOO~
lente qualidade que lá vive. E um Estado pequeno, mas um Estado da há pouco pelo nobre Senador Jônice Tristão, por Senadores
rico em vários cam:pos de atividade. Não temos dúv~das de que renunciantes ou em fmal de mandalo, todos desejando apresentar
despedidas e reiterar propósiros de continuar servindo aos interesainda se tem muito a fazer. São home~ como os_que V. Ex• citro
- da Bancada daquele Estado- que fariio com que o Espírito San- ses do povo brasileiro.
Também eu, após dezesseis anos de ablação, como Membro
to continue a crescer, assim como cresce esta grande Nação,~ BraM
deste Colegiada, deverei deixá-lo a 31 de janeiro, daqui levando
sil.
lembranças inapagáveis, entre as quais sobrelevam a da fraterna
Muito obrigado pela suas palavras.
Quanto à minha saí~ no mom~nlo ~m que V. Ex• conside- convivência entre colegas e a permanente preocupação de contriM
ra provisóifa. como também o fazem os nobres Senadores JOiias · buimaos para o deslinde das grandes questões nacionais.
Se este é o sentimenlo que, indiscrepantemente, predomina
Pinheiro e Esperidião Amim, não tenha dúvida de que estarei
pronto, nos próximos quatro anos. não como um soldado, porque entre nós, no que tange a mim ele se redimensiona de fama acenpod...r ia parecer que eu viria talvez com muito esforço, mas como ·ruada, por haver eu sido gnindado, em 91/92, à Presidência do Seum cidadão que aqui voltaria com muita disposição, com muito nado e do Congresso Nacional, em momentos conturbados por
prnzer, porque estar com V. Bx's e p:xler contribuir com meu EstaM episódios políticos, de ampla e intensa resson.fincia jlnto a Iodas as
do e com minha pátria é uma. satisfação- mais que isso, uma realiM camadas da população.
Ao deixar a chefia do Poder Legislativo do nosso Pais, nazação pessoal. Muilo obrigado.
quele 2 de fevereiro de 1993, fui surpreendido pelo gratificante
O Sr. Ja!"'ues Sava- Permite-me V. Ex' um aparte?
testemunho dos meus pares, oo quais. de pé, aplaudiram-me entuO SR. JÔNICE TRISrÃO- Com muilo prazer.
siasticamente, num dos mais comovedores instantes de minha já
O Sr. Jacques SDva- A nossa convivência, embora. não tenha sido longa, foi suficiente para que eu p.1desse ver em V. Ex• longa vida pllblica.
As dúvidas que pudessem remanescer no meu espírito - um grande Senador e um grande empresário. V. Ex• soube muito
bem conciliar as duas coisas. Vi em V. Ex• sobretudo um compa.M quanro ao correto desempenho de tão elevada função - dissipanheiro fmo, atencioso, que deixa, sem dúvida, imagem muito boa. ram-se diante daquele frêmito espontâneo e sincero, que gnardo
Vou sentir saudades. Ficarei mais um pouco nesta CaSa. Como indelevelmente no recôndilo de minha ptúpria consciência, como a
bem disse o ilustre Senador Gilberto Miranda. espero que o Sena- prova mais exuberante de que pelo menos me esforcei p8ra conesdor Elcio Alvares, já ãcos-niiilã(Jõ ao uiétier do ministétio, possa pender à conflllllça dos meus coestaduanos, até então homados por
ser novamente convidado, para que V. Ex' retorne a esta Casa e ver-me alçado ao mais alto poslo da nossa hieruquia legislativa.
Mesmo em meio a cooturiladas sessões do Congresso, gavolte a representar o seu Estado, o Espírito Santo, tão bem como o _
ranti o respeito ao princípiO da autoridade, sem embargar a fonnufez Desse peóodo. Felicidades, Senador, _continue bem nos seus
lação_-do contraditório. mesmo quando ó digladiar dos oradores
negócios. Muito obrigado.
_ _
_-_ _
assumia Conotaçãp de maíor veemência. sob estrepitosos aplausos
O SR. JÔNICE TRISrÃO - Muito obrigado, nobre Senador Jacques Silva. Suas palavras foram extremamente bondosas - que buscava controlar - de galerias repletas, atentas ii evolução
dos debates num plenário tomado pelo incontida passionalismo de
em me considerar um Senador competente, nesta Casa com Senadores tão brilliantes e experientes. Aprendi um pouco neste ano, e tendências divergentes.
Antes, em 87/88, como 1° Vire-Presidente da Assembléia
gostaria, evidentemente, de aprender muito mais. para fazer jus a
Nacional Constituinte, ao substituir o incomparável Ulysses GuiM
sua bondosa referência.
Para mim foi um prazer muito grande conviver oom V. Ex.. marães, amealhei~xperiência e tiroCínio pam impedir que a majestade do exercício do Poder viesse a ser maculada por intexvenções
neste curto período de tempo - hã cerca de dois meses nos conbeM
cemos- e esteja certo de que a minha casa e o meu Estado estarão abusivas. capazes de desvirtuar o ambiente de ordem e austeridade
qUe deve predominar em nossas Casas Legislativas.
sempre abertos a receber um amigo.
c -___ -
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debista do Senado a votar contia projetos mais flexlveis, com piso
perfeitamente aceitável na invalidação do qual maiores difiCUldades haveriam de afligir as classes menos favorecidas.
Hoje, amargo a dorida frustração de constatar que ninguém
do pensamento e a emissão de votos dos Parlamentares.
· se encoraja a elevar o minim.o para 100 reais, meta com a qual esImprimindo um estilo próprio no direcionamento das sessõ- tavam, !"blicamente comprometidos, o ex-Minislro Walter Barelli
es, tentando, muitas vezes, reduzir as naturais lensões pela descon~ e o próprio Presidente Itamar Franco, cnja sensibilidade paill oom
!ração inspirada em intervenções ~llls e serenas, penniti,
Õ social ensejava que se vislumbrasse perspectiva mais auspiciosa
jornadas que adentravam a madrugada. que Senadores e De!"ta- no que tange à politica salarial vigorante.
dos se sentissem prestigiados na amplitude de suas prerrogativas,
__ Se havia sido constitucionalmente responsável pela posse
asseguradas pela Constimição e o Regímelitõ ComUJ:n..
do Vioe Itamar Franoo, na mais pacifica transição da vida demoNão cerceei franquiãs e direitos; ao contrário, fi-lo, obsercrática do Pais, não me disporia, ao longo de sua gestAo, a embaravando-os irrepreensivelmente, a fliD de que a prática do exercício çar-lhe os projetas governamentais, sob pena de criar pontos de
democnítico não sotresse -qualquer arranhão ·nohbito do Parla- · constante fricção entre o Congresso e o Palácio do Planalto •
mento Nacional.
. Tantas vezes realçada essa poslllm, marcadamente ponderaSe o aspecto politico-institucional ocupava -preponderante: da pela equipe que mais de perto assessorava, nada disso impedimente as minhas atenç<>es, aliadcyao vínculo de identificação com ria o pdmeiro mandat&io paill o meu Partido no Ceará,
todos os segmentos da sociedade civil, recolhi, em jan~íro de contemplando adveiSários poderosos com duas Pastas ministeriais,
1993; índices elevados de aceitação popular paill o· Congresso, . num aquinhoamento extremamente magnânimo, que fugia à tradinum estimulante reconhecimento ao papel que cumprfamos como cional armação de qualquer esquema politico eleitoraL
Neste pronunciamento, porém, não cabem ressâbios ou márepresentantes do povo brasileiro.
Líder da maior bancada- a do PMDB- impus-me o dever goas profundas, poi- mais justas e pí'ocedentes, já que devo despede conduzi-la em perfeita sintonia com oS oleus conlpanbeiros, dir:-m.e desta tribuna com a modemção e a elegância que tentei
consultando-os, em reuniões formais, D.aqtieles instantes que ante- projetar no cuno de quase 4 décadas, de Vereador· de Fmtaleza a
cediam às grandes deliberações politicas e legislativas.
Senador da República, por duas vezes.
· Na rememoração desta exaustiva !Iajetória, desporitam fatos
Ainda reoentemente, ·às vésperaS do encontro do Conselho
Político de nossa agremiação, que decidiu emprestar apoio ao GO- vinctilados a minha ablação politica de Presidente_.9a_Assembléia
verno Fernando Henrique caidoSo, pi-ocurei aferk OVOtO de cada Legislativa do Cearã, de Secretário de Estado, de diretor e presimembro de nossa representação, dando, assim, rigorosa autentici- dente de instib..tições fmanceiras no hiato ocorrido entre o primeirO
dade ao pensamento que haveria de tomar público, naquele ensejo, e o segundo mandato de membro desta Casa, be"m assim até o de
conciliando opiniões aparentemente discrepantes, com vistas a Presidente da República interino pela ausencia de Itamar Fillllco e
preservar o sentido de unidade e coesão que sempre, infatigavel- Ibsen Pinheiro.
mente. persegui
-- Envaideço-_m_e !fe exercer, já há o;J.ais de vinte anos, em ra,Embora tivesse a intenção - poi.iniposição da realiaitdi .C:. zio de consagradoras reeleições, a Presidência do meu Partido a
gional, em função da mais pérfida e sórdidi campmba que sofri, nlvel regional, sucedendo ali o saudoso Martins Rodrigues, tolhido
em meu Estado, por parte de lideres da facção do Presidente eleito pelo guante do autoritarismo, sob estarrecimento e indignação ge- de influenciar negativamente aquela decisãO, demonStrei grande- neralizados, especialmente pelo seu estofo moral e exemplar digza ao deixar fluir, sem a mais leve interferêõ.êii;_â_õpiilião de cada nidade como cidadão e politico.
UDl, recolhendo os votos com incontestável e absoluta imporcialiNa usurpação do mandato a que fui impiedosamente subdade e submetendo previsível resultado ao itnediato conhecimento metido, num processo retaliativo de investigação judicial em curso, terminará por a1""4r de modo implacável, não me sinto
do comando partidário, à frente do qual o De!"tadO Luiz Henrique.
diminuído para prosseguir na faina da militância partidária a que
Em meio à perplexidade do julgamento, pelo Supremo Tri- devo me entregar, com a mesma obstinação dos primeiros anos,
bunal Federal, do Senador Humberto.Lucena, suxpreendendo pela até paill não deoepcionar aqueles que sempre aCreditaram na soli,
incompreensível drnsticidade da punição, estive nesta tribuna pro- dez das minhas coqvicções democníticas.
Sr. Presidente, Senador HUmberto Lucena, Sr's e Srs. Senafligando o inesperado desacolhimento do recurso extraordinário
impetiado para invalidar a sentença anterior do Tribunal Superior dores, em 1974, juntamente com oulros quinze companheiros do
bravo MDB - e aqui está um deles presente, o Deputado Lázaro
Eleitoral.
Nunca alimentaria, na condição de Senador e de Líder, o es- Barboza, então Senador por Goiás-, sob a lidernnça de Ulysses e
tabelecimento de ruptura conflib.Iosa entre os dois-POderes d8. Re- Fm.nco- Montoro, vi-me eleito para o primeiro mandato senatorial.
pública, nem podia deixar de assumir postum solidária a um trazendo COm!> bandeira flamejante a luta indormida pela normalihomem público de vida ilibada. sobrellldo após a legitimação do zação politÍoo-institucional de nossa Pátria.
_ E_m fevereiro do ano seguinte, subíamos a rampa do Conseu novo mandato por quase meio milhão de votos do eleitomdo
da gioriosa Paraíba.
··
- gresso, iiD!"lsionados por ideais que aqui fariam de Paulo BrosNa elaboração legislativa, anisquei-me a aSsumir posiciona- Sãrd, Marcos Freire e alguns outros autênticos arautos de _uma
mento corajoso na defesa do Erário, aceitando teses discutíveis pa- pregação incessante, em função da qual a chamada "abertura lenta
trocinadas pelo Executivo~ sobretudo na fixação dos dra.C~~os e gradual" crescia dentro de rigidos contomos, delineados pela gerumos da política .salarial, deixandO aturdidos e lnconfonnados os nialidade de Petrônio Portella, uma das mais fasciiiantes expressõtrabalhadores de baixa renda. sempre reivindicando padrões mais es dessa recente gemção de lideres parlamentares, desaparecido
prematuramente quando muito se exigiria ainda de sua invejãvel
compatíveis com a realidade econômico-fmanceira do País.
.
Para mim, responsável pela unificação do salário míniiilo aciildacie e Privilegiado talento:
Com assento nesta Casa, sou o último daqueles intrépidos
no territóriO nacional, numa proposta que co~ a vi~ a partir
de 1° de maio de 1980. coristiangia-me-OOnduzir a bancada peeme- "moicanos", o que me permitiu prelibar, pelas minhas próprias
Não dificultei, mesmo em momentos cruciais, o acesso de
populares, mantendo..os - algumas vezes com ~veras advertê1,1~ias
-contingenciados a manifestações admissiveiis. sem os excessos
que descamterizam o ambiente de trabalho e impedem a exposição

em
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mãos, a imensa alegria de ver um dos nossos chegar à Presidência
da República, outros a Minislros de Estado e a integrantes da Cor-

dá-lo durante os quatro anos de seu mandato.

te Suprema. como OCCIIl'&l com Paulo Brossard de Sousa Pinto.
Forçava-se, por todos os meios, o surgimento -de alternati-

Enumerou. ca::n dctalhamento, os itens fundamentais. entre
os quais inseriu como prioridades:

vas democrati.mntes, que envolviam modificação constiru.ciooal,
como no caso da autonomia politica das Capitais, compelindome a sugerir a primeira emeri.da à Carta Magna. com aquele eleva-

do objetivo, num cootexto de incredulidade quanto ao acolhimento
da pretendida alteração.
A chamada Emenda Benevides ganhou corpo no noticiário
da grande imprensa nacional, identificando-me com uma causa indiscutivelmente nobre, do interesse de um eleitorado de escol, já
eo1io em derredor de quase vinte milhões.
Somente sete anos depois da proposta inicial é que aquela
tese vingoo., transfOllWllldo-se em dispositivo incerto na Lei Fundamental brasileira. dando lugar a qu~ em 1985, fossem rea1izadas
as eleições diretas para prefeito e vice-prefeito de nossas maiores

cidades.
No embalo dos ventos libertários que começavam a sopmr,
uma tempestade desabou sobre o Congresso, gerando o seu inesperado fechamento para a edição do Pacote de Abril, em conseqüéocia da reforma do Judicimo, substancialmente emendada em
contraposição aos ditames do regime autoritário.
A lúcida advertéocia de Tancredo Neves - candentemenle
veiaiiada na tnõuna do Auditório Nereu Ramos, de que um comportamento rebelde propiciaria a eclosão de uma crise de repercus·
sões imprevisiveis- não foi oovida, sendo subestimada por todos
nós. convictos de que a seminorma.lidade que vivenciávamós não
poderia abruptamente intenompida.
A reação indignada do MDB, através do programa graluitu

de rádio e televisão, positivou-se energicamente, levando ao vídeo e microfones Ulysses GUÍIIlaiÜes, Franco Montoro, Alceu Coilares e Alencar Furtado - este tlkimo lider na Câmara, teve o seu
mandato cassado e suspenso os seus direitos, em cooseqüéocia da
patética exposição scbre "as viúvas do talvez e do porquê"- repu-

tada a mais r.ontundente das mensagens oposiciooistas, incursio-nando em áreas traumáticas para a imagem do sistema dominante.
Uma outra drástica providência. destinada a conter o crescimento dos nossos quadros, foi a adoção do voto vinculado, gam>teando o eleitor na sua elementar prerrogativa de exercitar o
sufnlgio na arilpnlude de sua vontade, sem ter <jue se cingir a candidatos de uma mesma sigla.
A extinção dos partidos, por outro lado, representou nova
imposição governamental, projetando na dicolomia do leque partidário PMDB e PDS pail1 o confronto compulsório, até o surgimento do multipartidarismo hodiemo. num espectro de opções
ideológicas destinadas a albergar as mais diversificadas correntes
do pensamento.
O desafio do voto do governador avigorou a estrutura-democrática, seqíienciado com novas conquistas como a das ''Diretas
já" e a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, tudo em
meio a gigantescas mobilizações de rua, capazes que fDillm de
concentrar no Anhangabaú ou na Candelária cerca de um milhão
de pessoas.
Todos esses falos que prosseguiram com a eleição de Taocredo Neves e José Samey, a promulgação da Carta de 05 de oulubro de 1988 e o efetivo reeucoolro do País com o estado de direito
democmtico integram um passado muitu recente de que fomos

participes, numa afumaçã.o dos nossos mais caros sentimentos patrióticos.
··
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, na tarde de 14 do corren~ esta Casa ouviu o minucioso discurso do Presidente eleito,

Fernando Henrique Cardoso, anunciando uma agenda de reformas,

- o aprofundamento da estabilidade ecooômica;
- o resgate da divida social;
- o discipüoameoto fiSCal e monetário;
- a desindexação da economia;
-- a revisão do sistema tiibutário;
- a reforma fiSCal e a ordem econômica;
~ a nova concepção do sistema previdenciário;
- a participação do capital estnmgeiro;
-a flexibilização dos monopólios estatais;

- os direitos e obrigações dos servidores públicos; e
-a reforma do sistema eleitoral.
Tudo isso foi ress~tado pelo novo ~sidente, com enfoque
especial pam a colaboração do Congresso que se empossará a partir de 1° de fevereiro de 1995.
Felizmente, Sua Excel6ncia oiio se IIIriscou a defender a diminuição do quorum de !rés quintos para as reformas da Carta
Magna, pois representaria a nuüficação de uma exigência que o legislador-coostituinle erigiu 11 condição de dispositivo quase péll"eo, precautelando o Congresso de investidas ao sabor de meros

interesses conjmblmis.
Reunindo um portentoso conjunto de forças partidárias, a
que se alrelou o PMDB, para sustentáculo polltico-parlameotar do
próximo Governo, nio teria sentido- subverter aquela norma sapientíssima, quando o novo <llefe da Nação esgrima com mestria
a arte do diálogo, de que é prova insofismável a aprovação do
Fundo Social de Emerg6ncia, no bojo de uma semifaüda Revisilo
Coustilucional, transformando em preceitu explícito do capitulo
·
das Disposições Transitórias.
A escolha do Ministério foi o primeim grande teste para
aquilatar a competência seletiva de Fernando Henrique, mesmo
com restrições de coneligionários seus a nomes virtualmente definidos. como o do fuluro Senador José Serra, indicado para o Plaoejamenlo e gratuitamente agredido pelo aluai titular da PastA
fazendária, scb as vistas complacentes de Itamar Franco, até há
pouco muito cioso na pteSCIVação de sua intocável autoridade.
Nem o atual Ministro da Saúde, Henrique Santillo, chegou a
ser poupado na viniléocia de linguagem que o atingi em sua honorabilidade, ''muvJatylo pa.m o espaço" a alegada unidade da equipe

governamental, agora sob o impacto de um autêntico "ulvewse
quem puder".
No ámbito do Congresso, a avalancha de medidas provisó-

rias, editadas num cmscendo inquietante, transfOllllB. o Exea1tivo
em primoroso legislador, limitando-se senadores e deputados a
discutir e votar tais proposições, pela tácita aquiescência em ver

transformar-se em uma letra. morta a competência constib.Jcional
para iniciativa das leis.
Alimenta-se a expectativa de que os nossos sucesscxes haverão de agilitar o processo legislativo, a fon de desestimular o
Planalto da VOillcidade de editar as MPs, voltando-se 11 sistemática

tradicional, sem cabulosa procrastinação das sucessivas faltas de
quorum, que servem para desprestigiar, irrecuperavelmente, a
imagem do Parlamento.
O Senado buscou adequar-se para essa nova etapa de afn:mação do Poder Legislativo modernizando, exemplarmente, a sua
estrutura de informatização com um centro computacional de última geraçio, representando a mais expresSiva das rea !izações da
Mesa Diretora a que presidi no biêoio passado.
Com o seu quadro de pessoal de alto olveL esta Casa possui
excelentes condições de ajudar oo aprimoramento das instiblições
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ca:n ""!'lintes de Primeiro Mundo, comprovados pela implantação
da chamada multimídia- notável inovação pela qual ati hoje recebo manifestações encomiásticas que tanto me sensibilizam.
Se o Congresso- com o Senado it frente- preparou-se para
uma nova etapa de nossa vida legislativa, não deve ser desperdiçada a rara oportunidade de reconquistar preiTOgativas que lhe focam
inadvertidamente conspun:adas, gatantindo its comissões e ao Plenário ""!'lisitos básioos para uma ação ágil, como aspira a própria
sociedade brasileira.
Com isso, o instituto do projeto de lei ordinália ou cocnplementar voltará a ser o instrumento mais eficaz de todo o processo
legislativo, dispensaudo-se a utilização da medida provisória, muitas vezes editada sem atentar, rigoro&amente, pam os pressupostos
da urgência e relevância.
Se Fernando Henrique e o Vice Marco Maciel tão bem conhecem a mecânica da atuaçio parlamentar, é de supor que se empenhem no sentido de os dois Poderes funcionarem
harmonicamente, sem a hipertrofia de qualquer deles, mas. ao contrário. congmçados para melhor servir ao interesse colativo.

Dentro dessas diretri.zes, arrisco-me a progilosticar que a legislatun a instalar-se no dia IS de feven:iro não danl lugar a desencontros institucionais, pela plena consciência que terão as
nossas lideranças politicas de um novo e hist6rico momento, de
transfonnações profundas, conforme precouiza o Pn:sidente pn:stes a empossar-se à frente dos destinos nacionais.
Mesmo aqueles que, como eu, se viram despojados do mandato popuhu- não se escusaiio de oferecer subsidias para a nova
conjmtum, a exemplo do que fez o PMDB, sem intenções f1Siol6gicas w adesistas, mas no exclusivo propósito de contribuir para
que se imprimi ao Pais um ritmo de crescimento ecooômicos, sem
as distorçõea recessivas que podem originar desemprego e inquietação social.
Sr- Pn:sidellle, SI's. e Srn. Senadoces, como soe aoontecer, o
Governo a instalar-se anuncia a inabtllável intenção de redimensionar o Estado brasileiro, suprimindo Ministérios-e ~ oficiais,
disseminados na obsoleta esquematização organizacional do Estado.
Há poucos dias, divulgou-se um estudo, atribuldo ao ex-Senador Jorge Bomhausen, atrav6s do qual se eliminariam instituições de caráter rogioual, como a SUDBNE e a SUDAM, o BNB e o .
BASA, o DNOCS e a CODEVASF, numa filria inoontrolável que
aniquilava entidades de atuação din:ciooada para as áleas mais can:ntes do País.
Em pronunciamento de improviso, insurgi-me Coiitm a malsinada idéia, que espero enooDirar-se já sepultada pela n:ação unânime dos nordestinos, inconfocmados oom mais uma despudorada
investida contra setores incumbidos de acelerar o desenvolvimento
regionaL
Não cn:io que prospere o referido estudo, embora admita
que o enxugamento da máquina estalai para n:dução de custos e
superposição de encargos, seja imperativo. dentro de critérios que
não espelhem odienla discriminação conlill aquela área geográfica
do nosso tenitório.
Por outro lado, os baucos estaduais - alguns dos quais perfeitamente saneados oom a auditoria do Banco Central - estariam
na iminência de privatização, como o BANESPA, com os seus
atônitos 34 mil servidoces, emboca ainda certos de que não se conctetizará aquela radical medida, por todo um longo acervo de inestimável colabocação ao progn:sso de São Paulo e de muitas
Unidades Fedemtivas.
Todo esse roleiio de ação govemamental deverá desembocar no Congn:sso, fazendo convergir para Senadores e Deputados
uma gama de fagueiras espenmças na n:composição correta da fi-
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gum do Estado, conciliando-se tendencias privatizantes com a :realidade a que esteja pn:sente também o indelével n:sgum:do de nossa soberania.
Srs. Seuadon:s, embora pretenda cumprir, até 31 de janeiro,

o mandato que naquela data se extingue, não deixarei, com.o poJítico que sou, de aoompanhar, pari p11S511, os grandes debales que
aqui travar-se-ão no contexto das anunciadas reformulações que
Fernando Henrique Cardoso passou a defender em seus disaJDOS,
especialmente no seu de despedida, proferido desta tribuna ua sessão de 14 do corrente, com a presença maciça dos integrantes deste Plenário.
Lamento, Sr. Pn:sidente, Senador Humberto Lucena, não ter
o Ceará, ua pr6xÍiilillegiSJatlll'li;-a pn:sença de um Cid Saboia de
Carvalho, eminenle jurista, possuidor de incocnparável espírito público, banido desta Casa, como eu, pela mais desbragada pn:ssio
s_obre o eleitom.do cearense, a quem dedicamos o melhor dos nos-

sos esforços, em tantos anos de devotamento e abnegação, aquilo,
que entendíamos ser aspimção maior de nossos coestaduanos e do
próprio povo brasileiro.
Nilo sei quando a Justiça Eleitocal do meu Estado decidirá
sobn: pedido de investigação judicial que intente~ com o objativo
de tomar inelegiveis aqueles que, por meios escuses, subtraímmme o direito- de permanecer como Senador pelo Ceará.. Nin_guán
dirá que deixei quebrantar-se o meu ânimo de luta, mesmo quando
forças poderosas se arn:gimentaram para destruir uma imagem de
homem público, oonstruida no curso de quase quarenta anos de
trabalho ininlerrupto e obstinado em favor dos ideais de!DOCJ:'&tioos
e dos anseios de bem-estar dos cearenses.
Nenhum tema de intrlnseca significação para a minha temi.
deisou de ser por mim discutido desta tribuna, até mesmo quando,
no exercício da Presidência, via-me descer ao plenário pam expor
propostas e defendê-las ardorosamente, com o apoio solidário dos
demais Senadoces.
Nilo foi por falia de dedicação ao múnus parlamentar que
deixare~ a partir de 1995, de ocupar uma das cadeiras da representação de meu Estado.
Por isso, Senadores e Deputados pn:sentes, tenho pn:sente
nesta hora, a fm de parafraseá-lo, o Padn: Antonio Vieira, mm
dos mais lapidan:strechosde "Os Sermões":
"Se servistes à Pátria, que vos foi ingmta, vós fizestes o que devieis; ela o que costuma."

O Sr. Jacques SOva- V. Ex" concede-me um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES- Tem V. Ex" a palavra.
O Sr. Jacques Silva- Senador Mauro Benevides, já conhecia V. Ex• há muito tempo, mas, receiltemente, tive o cuidado de
observar o cuniculo de V. Ex• e vi o quanto é rico: quantas funções importantes V. Ex" desempenhoo nessa República - de vereador a Senador-; obras publicadas são várias; missões no exterior,
também várias f = n:alizadas; titulos, oondeoorações e meda!hás são inúmeros. Vi, inclusive, que V. Ex.. é membro da Academia Cearense de Letras. E aqui vejo a justificativa dQ _cui~o de
Ex' para não arranhar a nossa "Última flor
Lácio inculta e

v_

ao

bela". V. Ex.., Senador Mauro Benevides, marcou indelevelmente
a história parlamentar republicana, não só pelas altas investidums
de Vice-Pn:sidenle da Constituinle, de Pn:sidente do Congn:sso
Nacional ou de Líder da Maior Bancada nesta Casa; marcou-a, sobretudo, como personagem histórica da lula contia a ditadura, luta
do povo brasileiro, que teve seu ponto alto nas eleições de 1974,
com as famosas dez.esseis derrotas qy.e abalaram o Brasil, assim
denotilinadas na pena magistral de Sebastião Nery. Naquela 6poca,

este Senado se agigantou com. V. Ex• e seus quinze colegas, entre
eles o ilustre ex-Ministro da Agricultura, Deputado Lázaro Barbo-

Dezembro de 1994

- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

za, que prestigia V. Ex' na sua despedida. V. Ex' parte com o fun
de seu mandato, mas não parte em defmitivo. Primeiro, porque
pode ainda voltar a prestar relevantes serviços ao BrasiL sobretudo
nesta Casa, regressando daqui a quatro anos. Segundo, porque as
marcas de sua brilhante e fu;me atuação em favor do povo do Ceatá e do Brasil jamais se apegatáo da memória do Senado Fedem!.
Senador Benevides, aproveito a oportunidade para agradecer a V.
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mista, o geógrafo, o advogado, o candidato a cargo público, o que
-foi esCOlhido pelo Presidente. ou o que seja. todos dão a si mesmos a autoridade que poucos têm e tratam de reformular o Estado
brasileiro. Contra uma dessas extravagâncias V. Ex• pronunciouse, de pronto, na tribuna desta Casa, repelindo a destruição daquele aspecto estatal, a área social que faz com que o Estado, de
algum modo, toque-se com as populações que estão no Pais. E
Ex• o aPJio que me deu desde que aqui cheguei, tomando-me seu aqui temos que distinguir Estado, País, de Nação e de tantas outras
Vice-Uder sem que os predicados me recomendassem. V. Ex• vai, denominações, para que seja possível entender isso de que estou
mas, com certeza, voltará em breve. Seja feliz, Senadoc Benevifalando. Mas a verdade é que a Nação ficoU espantada diante daquelas condições que queriam dar ao Estado, num desrespeito às
des!
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex', no- JlOI"llo.çõeS setorizadas do País, JlOI"llaçlles situadas, notadamente,
bre Senador Jacques Silva, que, desde o primeiro instante em que no Nordeste e que se veriam desvincUladas do Estado, cessade a
prestou seu juramento como Senador da Repiblica. sucedendo ao responsabilidade social do maior dos entes públicos, segundo a
grande Senador e hoje Minislro do Tribunal de Contas, ham Sarai- proposta apresentada com tanto alanle e CCllll falsa sapiência.. Eis a
va, foi, sem dúvida, uma das grandes afumações do nosso Partido, verda~ Senada Mauro Benevides, e V. Ex• repetiu de pronto a
da nossa Bancada, e, sobretudo, do pr6prio Senado. Reco<de-se tudo isso, não inovando na sua personalidade, mas apenas fazendo
que V. Ex'Jmediatamente à sua posse aqui está acompanhando ID- relembrar a conduta do homem público que dirige o PMDB no
dos os lances, as discussões, a Ordem do Dia, mantendo a Lide- Ceatá há tantos anos, que vem desde o velho MDB e que foi semrança do seu Partido infonnada sobre tudo aquilo que pode, nesta pre um homem da resistência democrática, um homem que lutou
Casa, representar o interesse maior do povo brasileiro. Dirlil, que. pelas eleições diretas, inclusive nas capitais, pela famosa Emenda
nessa refer6ncia ao meu Cüniculo, há um dado que, talvez, V. Ex• Benevides; um homem que resistiu a todas as pressões ditatoriais e a
não tenha se apercebido: é exatamente aquele de, ao longo desse . todas as ocupações do Estado enfermiço, que era aquele que se
tempo, sobretudo. dessa convivência no Senado Federal, eu ter baseava então nas estruturas abruptas, conseqüentes de um moviconseguido aproximar-me de todos os companheiros, auscultando mento militar, onde tinhamos, inclusive, uma ordem jurldica para
suas opiniões, seu aconselhamento, pua que, como simples Sena- o funcionamento ordinário do país e uma outra ordem jurídica para
dor, como Presidente do Senado e do Congresso, pudesse cumprir, os casos excepcionais, sob a qual pessoas desapareciam e eram
fundados cemitérios clandestinos. V. Ex• resistiu a tudo isso. Não
como f1Z até boje, com 9-ignidade, o meu mandato de representante
há de como falar em Ulysses Guimariies--sem se faiar em Mauro
do povo cearense.
Benevides; não há de como falar em muitas pessoas que pontificaMuito grato a V. Ex', nobre Llder Jacques Silva.
O Sr. Cid Sahoia de Carvalho - Permite-me V. Ex' um ram na politica nacional, inclusive na resistência naciônal, sem
que falemos do Senador Mauro Benevides, Vereador, Deputado
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não, eminente Com- Estadual e Senador por duas vezes; não sabemos como serâ no fupanheiro, colega de representação, Senador Cid Saboia de Carva- b.Iro, mas, a verdade é que V. Ex• continuará a sua luta. Quero dízer, Senador Mauro Benevides. que é com profundo pesar que o
lho.
•
O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Senador MaUro Benevi- vejo na despedida. Por mim, nem tanto. Afinal de contas, não soo
des, peonita~me intezvirna brilhante peça, no lapidar discurso que, uma pessoa de tanta liadição politica, de tanta vida politica, que dê
aquela tristeza de ver intenompida uma determinada tmjetória. Sei
neste momento, proDUncia aqui no Senado Federal, a título de despedir-se de uma tribuna na qual lhe é tão familiar tudo o que diz que V~ Ex• nio permitirá essa intenupção, mas, quanto_ ao mandarespeito à Câmara Alta do Pals. V. Ex', no seu discun;o, mencio- to, consuma-se, sem dúvida, um fato inexplicável acontecido em
nou meu nome por mera bondade. Quero fazer-Ihet ~ logo, meu nosso Estado. Fui testemunha do sofrimento de V. Ex' durante
essa campanha eleitoral. Estivenios lado a_lado, na Capital e no inagradecimento.
terior do Estado. Vimos, num determinado dia, todo o espaço pulíO SR. MAURO BENEVIDES- Por dever de justiça!
O Sr. Cid Saboia de. Carvalho- Mas V. Ex' tambêm men- tico e geográfiCO do Estado ser tomado de assalto pela injúria, pela
cionou o discurso do Senador Fernando Henrique Cardoso, Presi- infâmia, pela calúnia e pela difamação. Vimos que a injúria é frádente eleito, naquilo que se chama e que se convencionoo gil; a calúnia, talvez seja frágil tambêm; mais frágil a difamação,
denominar redimensionamento do Estado. Eu não p:>sso ouvir essa desde que não estejam protegidas pela ordem económica oo pela
expressão sem deixar de conmnicar a V. Ex• que hoje estranho ordem politica. O nome de V. Ex' foi trucidado em cada sinal lunos jornais do Bmsil, na grande ou na pequena imprensa, iio rádio, minoso onde paravam os veículos, as cidades do interiOr do Estado
na televisão, pessoas que sempre dão fórmulas de como deve ser o foram tomadas por boletins infamantes -pessoas que produmam
Estado. E eu aprendi com mestres do Direito, inclusive com o no- uma obra macabm, visando a desonra e tornar indigna perante o
tável Paulo Bonavides, que uma das coisas mais difíceis em maté- eleitorado a figura impoluta, a figura honrada. a figura honesta do
ria jwidica é exatamente o Estado. A teoris de Estado é complexa, Senador Mauro Benevides. Aquilo espantou. Era inipossível namas hoje basta ir-se, numa delegação, à ONU, passar-se uma se- quela hora, Senador Mauro Benevides, debelar o mal. Ele se manimana e já alguém, de volta ao Brasil, de retorno de uma breve via- festava com tanta opulência e com tantas possibilidades, que nós
gem, vem dizendo de como deve ser o Estado brasileiro. Poucos amlx>s fomos vítimas das emissoras de rádio e de tele_visão._Uma
têm, na verdade. a autoridade de falar de reformulação do Estado, emissora de televisão fez, inclusive, uma publicidade que ficar
principalmente quando o que mais faloo foi o qUe teve conseqüên- sendo divulgada impunemente e que dizia palavras de agressão a
cias mais desastrosas para si, para sua família. para o Estado, para V. Ex•, de modo indireto, e a mim, do modo mais toxpe, mais estúo povo e, acima de tudo, para a dignidade nacional. Reftro-me ao pido e mais "iriSenSato. Uma emissora de televisão aproveitou a
ex-Presidente Fernando Collor de Mello. Essa era uma verdadeira ~xistência de um bomônimo meu, a existência do ex-Deputado
bandeira na mão desse cidadão, brandindo um tema do Qllal nunca Cid Carvalho, do Maranhão, para dizer ''Não vote nos indignos,
tomou conhecimento. E, hoje, o que vemos nos jornais?· O econo- não v·ote em Cid Carvalho", como se o ex-Deputado Cid Carvalho
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fosse candidato pelo Estado do Ceará, como se isso fosse possível.
Mas isso do Ceaiá era tolerado. Ademais, porque essa exlravagância de um cidadão vir do Manmhio e candidatar-se no Ceará nlo
em tão impossíve4 evidentement~ para o nosso povo, já que esse
fato, na história, acontecera com pessoas sem residência, sem dC>micílio eleitoral, pessoas que se candidataram pelo nosso Estado,
fato lamentavelmente repetido neste pleito eleitoraL como é pliblico e notório, que s6 não é do coohecimento da Justiça Eleitoral.
Naquele momento, Senador Mauro Benevides. a injUria. a c811ÍDia,
a difamação IOmavãin força, f0nna, opuléncia, principalmente porque tudo se somava ao poder do próprio Estado, ao poder da pnSpria União; tudo se somava a um estranho poder econômico de

m
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mL se não t posslvel aperfeiçoar os predicados morais brasileiros
no llmbito dos partidos, decerto é de gnmde profundidade come-

çarmos a pensar cm soluções que mexam na estrutum da própria

Justiça EleitoraL V. Ex' não falou, mas o Btasil foi tomado porescândalos e mais esc!ndalos da Justiça Eleitoral. Aqui, ali, acolá,
um fato toipe e revelado. E os que não se revelaram, os que não
foram revelados, Senador Mauro Benevides? E os golpes que fC>. J'8,m mais perl"eitos? E os estelionatos eleitorais feitos com mais
perfeição e com mais aperfeiçoamento criminal? O que não residirá na história do pleito brasileiro? Essa é uma gnmde indagaçlo.
Aperfeiçoamento dos partidos, modificações profundas na Justiça
EleitoraL Talvez até a devolução de suas funções especiais para o
imaginosas manifestações eleitom.is, em um momento tio árduo e mundo onlinário do Poder Judiciário. Muita coisa há de se pensar
dificil para a dignidade de candidatos em rutros esquemas. Isso em tudo isso, inclusive para a garantia do cidadão, que se dispõe a
era e é da maior indignidade; isso espanta. E não sei se V. Ex.. vai
disputar um pleito eleit<ll'IIL O que pode a honra de um cidadão
obter, penmte a Justiça Eleitoral, o mais simples dos direitos: o de como V. Ex• contra uma televisão que de dois em dois minutos
ver investigado um delito que lhe atingiu a pessoa, a alma, a hon- - solta uma propaganda com caracteristicas subliminares? Que pode
ra, a dignidade, a famllia, os amigos, a história e, talvez, o futuro uma candidatura conlra o derramar exagerado de boletins difamapolítico. Isso aconteceu em nosso Estado. V. Ex• mencionou ape- tórios e caluniosos? Que se pode contra o poder econômico nesta
nas de passagem. Mas quero citar fatos estranhos. Quantas vezes hora, Senador Mamo Benevides? Deixo isso no seu discurso de
vi V. Ex' defendendo, aqui, no Senado Federal, as matérias de GC>- despedida, como uma gnmde reflexão. Mas quero dizer que, se esverno, as matérias de interesse do Govemo Itamar Frànco e do - ses boletins se somaram ao poder de Estado, ao poder econOmico,
próprio PMDB, nas reuniões mais intimas de
Bancada; V. se esses boletins puderam afetar, momentaneamente, penmte o
Ex• o fez com afmco, com patriotismo. Vi V~ Ex• defendendo, in- eleitor, a dignidade, a honm de V. Ex' para impedir o seu retomo,
clusive, na Revisao Constitucional, aquele Fundo Constitucional isso não atinge, na verdade, a imagem de V. Ex' na história polítique era de tanto interesse do atual Ministro Femando Henrique ca brasileira, notadamente no capftulo do Ceaiá. O que se sabe,
Cardoso, hoje, o Presidente eleito da Repliblica Fedarativa do Bra- evidentemente, de V. Ex• é s6 o ~J,bor. é rp.pita conduta, é uma lisil. Foi exatamente no momento em que a Revista Veja oUsou di- - nha heróica de combate, -é a sua passagem pela Assembléia NaciC>vulgar o nome de Mauro Benevides, como um dos mais prováveis nal Constituinte como primeira pessoo depois de Ulysses
reeleitos, com um índice extra.Oldin.ário de preferi!ncia eleitoral, se- Guimariies; é a sua passagem pela Presidência do Congresso Nagundo aquela revista e os institutos de pesquisa, se não me engano, ciona~ é a sua passagem como Lfder elo PMDB e, acima de tudo, a
de 44%. Eu era o seu companheiro de chapa e vinha com vinte e passagem de V. Ex• pelo coração, pela amizade, pela fraternidade
muitos por cento subindo a cada pesquisa e a cada instante. Foi de seus alllÍios que aqui estio uu que ji não estio no Ambito do
neste exato momento em que tínhamos grandes probabilidades de Senado Federal e da C!mara dos Deputados. Lamento que V. Ex'
reeleição quando V. Ex• despontava, capaz até, Oe aumentar as não tenha obtido a repetição. Mais por V. Ex' do que por mim, lapossibilidades de nosso candidato a Governador Juracy Magalhã- mento que no Ceará tenha sido as~im, motivo de uma anÃlise mais
es; foi nesta bom em que nos defrontá.vãmos coni o Governador, profundã.- cujos resultados, evidentemente, serilo tristoilbos- pacom o Governo, com a influencia governamental,. com o Minist6ra uma análise outra, a da evolução democrática do sistema eleitorio de Itamar Franco, numa dosagem já muito forte. foi nessa hon. mi brasileiro. Desculpe o alongar do aparte, mas eu não poderia
que o nosso comum amigo Itamar Franco resolveu nos liquidar. E, deixar o discurso de V. Ex• sem essas luzes negras, que se acendeassim, chamou o Governador do Estado do Ceará, esse brilhante ram com minhas palavras neste momento.
O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Cid Sajovem, Ciro Ferreira Gomes - hoje deii declarações tão fortes na
imprensa nacional- e o convidou para Ministro da Fazenda. Nessa boia de Carvalho, eu diria que a intervenção de V. Ex' foi muito
hora. contando com a força ministerid excessiv~ inclusive na Pas- menos um aparte e muito mais um valioso depoimento sobre as úl··
·· ·
ta da Fazenda, contando com o Governo do Estado, contando com timas eleições no Estado do Ceará.
quase todas as prefeituxas do Ceará, que seria da candidatura de V.
Eu até que pretendi prupar este Plenário de um relato mais
Ex'? Que Seria da candidatura do Senador seu amigo e companhei- circunstanciado do que foi o pleito em meu Estado, exatamente
ro de chapa, tão bondosamente mencionado por V. Ex-? Que seria para que, nesta Casa, ainda penlurasse a hruigem de que os costude nós dois nesse pleito? Mesmo assim, mesmo com toda essa in- mes pollticos que ali predomimun; que ali prevalecem, ainda silo
fluência, mesmo com essa escolha ministerial, surpreendente para aqueles que se divulgam fantasiosamente, em respeito As convicV. Ex•, não para mim, ingrata pala com V. Ex•, não
coDligo, ções democráticas de cada um, que ali não se detutpa a tendência
apesar disso tudo, ou com. isso tudo, ou mesmo colll tudo isso, não do eleitorado, não se macula aquilo que possa significar um desejo
se dispensou a injúiia, não- se dispensaf a caliiníã, não se dispen- da inassa votante cearense. direcionado para essa ou para aquela
sru a difamação. E o nome de V. Ex' em milhões de variados candidatum.
exemplares de boletins difamatórios, injuriosos, foi trucidado em
Apenas peço que, quando deixar esta Casa e retornar à sua
praças públicas, nas ruas, nas esquinas, nas favelas, em todos os Cadeira na Faculdade de Direito do Ceará ou na Escola de Comubairros, em todos os municípios~ até nos postos de gasOlina do in- nicaçãO Social. V. EX' possa levar àqueles jovens esse relato claro,
terior do Estado eràm distribuldos os boletins que atacavam a fa- preciso, inquestionável do que foram aqueles fatos que se registramilia do Senador Mauro Benevides. O que dizer de tudo isso, ram na campanha de 1994 no Ceará. Nilo se pretendeu apenas ganobre Senador? O que dizer de tudo isso, tirar de tudo isso junta- nhar uma eleição para as forças mais poderosas que já se
mente com a volta, que não há, de V. Ex-? Com o meu retomo, instalaram no Estado; quiseram também atingir e destruir a imaque não se consumA? Tirar de tudo isso algo muito importante: se gem de homem pliblico que nós coostruimos com a maior dignidanão é possíVel mudar ainda a cultura brasileira, em matéria eleito- de, defendendo aqui nesta Casa não o interesk desse ru daquele
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grupo ecoollmico do Eslado, nem defendendo, isoladamente, cm- presta, porumto, serviço ao COIDllll- Não poderia deixar de destapresas pam favorecê-las- N"ao! Aqui eotivei!ICG, Senado< Cid Sa- car esse dado como sendo cxlremamenle positivo da sua pen;onaliboia de Catvallio, V. Ex.. c eu, dcfcndcodo acima de tudo as dade- Lameuto. por isso mesmo, que V. Ex• não esteja aqui
legitimas aspimções do Ccad- po<tan10 DO Congtesso, neste momonlo em que se abrem novas exPor isso 6 que, cpwdo vier a descer desta tribuna, comi-· pectativas de COO!Olidaçio de verdadeiros partidos políticos, que
lllWldo ainda - como deixei muito claro no meu disamo - a mi- começam a se enraizar na sociedade, a """'m instrumentos de fato
nha militb::ia politica, I'Posidente oo nio Pn:sideolc do nosso Iqll"<SCD~ativos de um querer ooletivo- Em segundo lugar, não gosPartido oo Estado Cear6, continnarci a """""'ele mesmo mi1itan- taria de deixar de ressaltar o papel de V- Ex• enquanto um político
te, defendendo as mesmas idéias, as mesmas c::onccpções, os mesque tem uma visão de IDlllld6, um IICIJ.timento de mundo - para
mos prop6sitoo c pn:tendendo, ao loogo do rcslanlc da minha repetir oom Carlos Drummond de Andrade - ''um sentimento do
existência, manter-me apegado a tudo ..,WC que, em 1954, inspi- mundo" mas, ao mesmo tempo, um forte sentimelllo telúricorou o inicio da minha atividade politica, disputando na ocasião o Vllx' era, por excelência, nma voz do seu Estado e da sua região
mandato de vereador à Cimaia de FodalezL
neota Casa c, por extensão, no Congresso Nacional- Considero
Lamento, DObte Senado< Cid Saboia de Carvalho- c isso fl- muito importante que o político nunca perca. ainda que chegue às
coo explícito DO meu discuno- que esta Casa flquc privada da no- allmas cm que V- Ex' chegou- presidindo esta Casa e o Congrestávcl contribuição que a ela etlljJI10Sioo Vllx' duilUIIe esses oito so Nacional-, I1UDC8 perca a sua visão da sua temi, da sua genteanos, diN:ntindo proposições polêmicas, aden!tando questões juri- A atividade política é, sob esse aspecto, uma atividade que exige
dicas da maior relevâocia. enf!Dl, revclmido-se, desde 1987, aquela dois tipos de vincnJ.çãoc uma com o partido - que é uma vincula- ·
figum exemplar de Senador identificado com os auscios do povo çio nacional, posto que no Bmsil os partidos políticos, até por debmsilem.
, fmiçio constimciooal, têm que ser partidos nacionais. Mas,
O Sr- Marco Maclel- v_ Ex' me c:<:JIICCdc um aperte?
coocomitantcmonte com a filiação partidária, bá um compromisso
O SR- MAURO BENEVIDJ!S - Pois Dio, oob<e Uder com o eleitor- E esoe compromisso com o eleitoc pressupõe, nccesMarco Macio~ hoje guindado i posiçio de Vico-Pn:sidente daResariorneute, um canpromisso com o seu ,Estado- No Brasil, não há
píbJ.ica_ Nessa condiçio sem, sem dúvida, um vinallo de aproxi- para o Congresso as eleições nacionais- E por isso que pos~ dizer,
maçio penn•nente enlre o Congresso Naciooal e o l'resi!lelllc sem receio de emr, que o político, ainda que lenha tido o reconheFernando Henrique Caidosocimento nacional, como é o caso de V. Ex', é sempre um político
O Sr- Marco Maciel - Nobre Senado< Mauro Bcnevidcs, que está, por fO<Ç& do mandato que recebe, preso à sua cerra e ao
estimado amigo e emiueute Lidec do PMDB nesta Casa, eu gosta- seu pov<>- ~ao podclll<l6 e"'"ecer, cooseqilenlemente, as nossas
ria de iniciar minhas polavms dizendo o quanto IIOIJl!R OOiláilui núzes_ Rq>ito, pois, "'JUÍ uma fill5c clássica: "Se queres seruuivermotivo de satisfação para mim wvi-1<>- ScDJPI" 6 oportunidade de sal, pinte bem a sua aldeia, pinte bem o seu Estado"_ Esteja consrecolhcr cnsin•mmtoa c de extrair lições de civismo, de vida ponti- ciente de que 6 do seu Estado que jnliii8DA o mandato que enseja a
dária, de vida píblica cufim_ Confosso que, desla feila, preferia partir dai defend<r o Pais e as suas instibJições- V. Ex" foi sempre
uão vê-lo na tribuna para despedir-se da Casa; preferia Dio ter que um poladioo das justas causas nordestinas; nunca vi um problema
presenciar e, mais do que ~. participar do diJamo de V. do Nordeste ru do seu Estado aqui em que V- Ex' não estivesse à
Ex'- Porque, oonheceda de suas quoljdades de i>olílico, e de poli- frente- Neste instante em que buscamos tamh6m não somenle contico collljllometido com sua gellle c com seu povo, preferia vê-lo solidar uma cxpcri&lcia deiDOCI.'Ítica, mas fazermos um projeto
""'i oovamente nesta Casa com o seu mandato muovado, o que, justo de desenvolvimento, não podemos deixar de destacar a imcertamenle, traria, Dio s6 pam a Imtilnição Coogtessual mas t.amportb::ia de políticos que lêm, como v_ Ex', essa visão de que o
bém, c de modo especial, para o Nordeste, a ca:tcza de que estaria- Pals só scri vcxdadeirameute deseuvolvido quando tivermos polítimos com excelenlc 1'CJII"S"''Ia- Canludo, oob<e Senador Mauro cas interespociais de crescimento, ou seja, quando pudemtos elimiBenevides, gostaria de aproveitar a ocasiio pam expressar, de viva nar as desigualdades ecooômicas e as disporidades sociais que
voz, quanto V_ Ex' coutrihuiu em nosso Pals, em primoiro lugar, marcam o Pais- Enfun, desenvolvimento pressupõe desenvolvipala a ronsolidaçio da noosa expcriôncia democritica c, em ,.,_
mento integrado das diferentes regiões da nossa Pátria- Por isso a
gundo lugar, para a couso!idaçio
EStado partidário_ Eu voz de v_ Ex' é uma voz da qual nio podemos prescindir na luta
gostaria de começar por al. falando de Mauro Benevidcs o politioo para construirmos uma nação que seja mais barmôoica em seu deque faz vida portidóriL Tenho sempre~ que mru:a teremos senvolvimento, mimos desigual na satisfação dos seus interesses
uma dcmocrocia sólida, euquanto Dio tiVCDDOS partidos fortes- sociais- Em terceiro lugar, eu não poderia deixar de destacar a imaAliás, cosa fill5c não 6 minha_ Quando, há cerca de IS anos, pas- . gcm que V- Ex' deixa, bem lllliiCada nesta Casa, de companheiro,
sou pelo Brasil pam, eniie outiu coisas, realizar palestm na UnB, de patt:eiro c, por que uão di=, de amig<>- V- Ex' se houve excepo famoso politic61ogo l'raJw!s Maurioe Duve<ger, ele fez questão cionalmente bem em todas as funções que "'JUÍ exexreu, e em nede di= que o Brasil tinha bJdo pam ser uma grande democracia. nhuma delas o afastou do convívio com os Colegas_ Foi, sob esse
mas só o seria quando tivesse verdadeiros partidos políticos- Em aspecto, seliÍprc de uma couduta inalterável, quer como Líder,
v_ Ex•, diviso, em primeiro lugar, o político que faz vida partidá- quer como I'Posidente de Coorissão, quer como Presidence do Seria, o que é- diga-se- algo não mnito comnm cm DDOSO Pais- Para nado c, por cooseqilência, do Congresso NacionaL V- Ex' foi semccmprovar o que afamo, lembro a longa pennanl!ocia de v_ Ex' pre um amigo, um oompanheiro que buscou ajudar os Colegas,
presidindo o Partido ao qual pertence- De alguma focna, não poscompreendendo as angústias de cada um, as suas preocupações ou
so deixar de destacar tamh6m como V_ Ex' faz da vida partidária os seus pleitos- Foi isso que o fez ser uma pessoa que, além de Coum instrumento de perfusão de idéias, de luta por objetivos co- lega, o amigo de cada UIIL Posso dar esse depoimento pessoa~
IIIUliS- Sei quauto é oneroso fazer política partidária cm nosso Pais,
porque, quando aqui chegue~ já o conhecia, já o admirava, já o
sei quantas liniitaÇões peSSoais isSo provoca. Já houve quem dis- respeitava, mas não tinha ainda com V. Ex• vinculos tão estreitos
sesse que "serviços ao conmm são Serviços ao DCDhum''. Essa fia- como passei a ter depois que comecei a conviver com V. Ex•. Que~
se~ que. se não me engano, de autoria de Belisário ~aplica-se
ro destacar, como um dado positivo do~ caráter. da sua fonnaum pouco, neste instante, a V. Ex.., que faz vida partidária, que ção, porque a ação política envolve relacionamento, a sua forma

ao""""'
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cordial, lhana, cortês, sua cultura pessoal, que não somente aproxi- minha ablação foi exirtamente a ininterrUpta Vida partidária. Esta
ma colegas, mas sobretudo faz amigos. Dessa feita. sentimos mui- sim.--Nõ6!e Senador e Lfder MafcO P.faciel, eu a tenho procurado
to a ausência de V. Ex• nesta Casa. Por outro lado, tenho certeza exercitar com a maior dedicação. Para que V. Ex• saiba avaliar,
de que V. Ex .., por ser congenitamente um polftico- permita-me são vinte e tantos anos de-pre~idêDdã.-de um Partido no Ceará -e
recortel' a uma expressão da economia religiosa, à palavra carisma, V. Ex• perceberá que, há quinze anos, naqueles instantes difíceis
pois o politico é; ,por excelência, alguém que nasce com um dom,
do autoritarismo, era. temerário-assUmir-se uma posição de oposi·Com um carisma, e é tocado por esse carisma que V. Ex• é um ente cioniSta, Sobrebldo com responsabilidade na hierarquia do partido
polítiCo-. não deiXaiã aVida -Pública, embora momentânea e cir- consentido, que era o Movimento Democrático Brasileiro.
cunstancialmente sem mandato. Isto é muito positiVo, Sobretudo
Reforçanck> a manifestação de V. Ex', eu até lhe diria que,
porque V. Ex' não só acumulou um enorme cabedal de «??nheci- _ ao ser:em extinlos os partidos políticos pelo Ato Institucional n° 2,
mentos teóricos, mas também já coosolidoo um enorm~ acervo de fui o segundo a subscrever aquele famoso livro de filiações, anteexperiência política de que a Nação não pode prescindir. Assim cedida~ a minha assinatura apenas pela do grande lider nacional que
sendo, faço-votos - e creio que são também os votos da Bancada elegi como figura paradigmática da minha vida pública, Martins
do PFL, a qual ainda tenho a honra. de liderar_- de que V. Ex' con- Rodrigues, a que V. Ex• conheceu, apesar de não ter convivido
tinue na vida pública, porque muito tem a oferecer ao Seu- Estado, com ele na Câmara dos Deputados, pois, quando V. Ex• ali cheque necessita da sua voz e da sua opinião, e Ró Pit.fs~ gue nãO poete gou •. Cle já- tinha sidO àJca.nçado por uma punição esdníxul~ absurdispensar o seu concurso, o seu discernimento C, sobretudo, o seu da e até hoje ínad~tida até mesmo por militares, tão grande era a
esphito público. Portanto, nobre Senador Mauro Benevides, neste sua austeridade, o seu estofo-i:noral, a sua exemplar-conduta como
meu aparte, pedindo esrusas ao meus Colegas pela demora, quero político e como cidadão.
renovar o meu apreço. a minha admiração e a minha convicção de
Realmente, dediquei~me à vida partidária e, vinà08 Brasilia
que V. Ex• continuará. a- seiVír ao PãíS e às suas- IDStituiÇ:ões: Na em 74, eleito Senador naquele episódio que já relembrei aqui com
oportunidade, quero também agradeeer a contribuição que V_ Ex' profunda emoção - e vejo ainda neste plenário Cunha Lima, que
emprestou às diferentes fuitções que exerci neSia Casa. iiO eSclare~ estéve aQui conoscO, e Lázaro Barboza, que até há pou~ perm.acimento de questOOs momentosas, como Sellêidor, e, sobretudo, no- neda _no plenário-, diria a V. Ex' qUe, ao lado de Ulysses Guimainstante em que V. Ex• presidiu a Casa. Esse seDUmento não é ape- - -iies-.- íntegrei- a Executíva Na.CioDal durante qUínze anos, ~o
nas meu, pois ainda me lembro do dia em que V. Ex• concluiu o tesoureiro, com sucessivas reeleições naquelas convenções do Parseu mandato presidencial nesta Casa, e recebeu apartes de todos os tido, algumas pacíficas, ootras disputadas aciiTadamente.
Líderes partidários e manifestações, praticamente, de todos os Co__ Mas, em todas essas oportunidades, tive o ~peito_ dos
legas. Então, reitero, maiS ii ma vez, a V. Ex' essa manifestação do meus coneligionáiiOs, que me garantiram, durante todo esse lapso
meu apreço, mas sobretudo o meu agradecimento. De algulllB:: for- Qe t~mpo! a presença na vida partidária. no MDB do passado e no
ma, o convívio com V. Ex• foi algo muito útil, que certa.mente me PMDB do presente. E é exatamente neSsa militância que tive até
trooxe lições muitO boas não somente de vida parlanlentar, mas hoje, seguidamente, ininlenuptamente, que pretendo corrtinnar,
sobremdo de vida cívica. Concluindo, receba V. Ex' o meu abraço mesmo sem mandato, mas defendendo as mesmas idéias, os mese os cumprimentos pelo discurso que hoje profere, que é, mais mos- propósitos, aS- mesmas conviCçõeS e tudo aquilo que possa,
uma vez, a comprovação da sua grande capacidade· intelectual e, em determinado momento, representar a aspiração legítima do
acima de tudo. da sua visão política. Eu ainda não estava no plená- nosso JX>VO.
rio no mOmento em que V. Ex' fez referência ao Presidente eleito,
V. Ex' também generosamente lembrou o que tem sido a
nosso Colega Senador Fernando Henrique Cardoso, e a mim, mas mittha atuaçãO em defesa dos interesses regionais aqui no Senado,
agradeço-lhe, ao mesmo tempo em que retribuo os votos de êxito.
onde defendo a SUDENE- cuja sede é exatamente no Estado de
Ao realizarmos nossas tarefas, no cumprimento das nossas missõ- V. Ex•- tantas e seguidas vezes, ·onde defendo o DNOCS, com os
es, não- vamos poder prescindir do aconselhamento. da colaOOra- seus 84 anos de existência. ou o nosso Banco do Nordeste do Bração e da participação de V. Ex•. Muito obrigado, nobre Senador e sil, com 42 anos de continuo e inintermpt.o funcionamento, a cuja
Líder Mauro Benevides.
Presidência ascend_i, em detenninado momento, e por rujos inte0 SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Marco resses de expensão e benefício para a nossa região tenho, realmenMaciel. há poucos dias, V. Ex' j)rendeu a atenção desta Casa pon- te, me empenhado para patrocinar.
tificando, naquela tribuna, ao apresentar as suas despedidas aos
Ainda recentemente proferi um discurso aqui dizendo que o
Srs. Senadores, exatamente porque, a partir do dia 1• de janeiro, Banco -do Nonleste seria intocável - num instante em que V. Ex'
irá investir-se das funções de Vice-Presidente da República. parti-- i.titeiVeio -. quaridO um estudo que não era
MUito boa inspiralbando com o Presidente eleito Fernando Henrique Cardoso as -ção procurava cogitar da extinção de ocganismos regionais, entre
imensas responsabilidades de dirigir a Naçãoeles o Banco do Nordeste. E V. Ex' teve a coragem de erguer a sua
V. Ex' proferiu um discurso lapidar, dentro daquele seu es- voz. com o prestigio de Vice-Presidente eleito, e dizer: "Não! Os
tilo próprio, com considerações aprofundad8s
aquilo que, ÔQiãOS que se incumbem do desenvolvimento da minha Região seconvictamente, V. Ex' defende, que é a tese do liberalismo, e o fez riio presetVados." Acredito que. como Vice-Presidente da Repúblicom exuberância de dados, robustecidas as suas opitUões pela ma- ca, V. Ex' estanl atento e vigilante pora a preservação desses
nifestação de outros~W.Vez mais doutos do que V. Ex•- já que organismos que têm prestado, inquestionavelmente, os mais reledouto, V. Ex.. também o é.
Vantes seiViços à Região Nordeste.
Portanto, agradeço a V. Ex', nobre Senador Marco Maciel,
Nessa ocasião, deslustrei o seu discurso com um aparte que
objetivoo, sobretudo, relacionar dados que,. meu juízo, poderiam que fará falta a esta Casa. É certo que, como coonlenador politico
significar os pontos altos da sua exposição perante o Plenário oo do Presidente Fernando Henrique Canioso, V. Ex' terá um especSenado Federal.
tro-imenso de atribuições. Mas creio que terá presente sempre a arAgora, numa inversão dos papéis, embonl, comparativa- tirulação com o COOgresso Nacional. Os LídereS do Governo que
mente, não se possa estabelecer qualquer parâmetro entre o discur- aqui estiverem certamente vão ouvir V. Ex', vão escutar a expeso ·de V. Exa e o meu, V. Ex• destaca que um dos aspectos da riência e o tiroclnio que V. Ex• alicerçou ao longo de tantos anos

de
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como Parlamentar, Presidente da Câmara dOG Deputados, Senador

tir à sua e li. minha Região, o Norte e o Nordeste, aqueles inslru-

reeleito e, conseqüentemente, com toda a base de conhecimentos
que V. Ex• inquestionavelmente JX)SSUÍ da mecânica parlamentar,

mentos propulsores do nosso desenvolvimento: o Fundo ConstituCioüãl do Norte e o Fundo Constitucional do Nordeste. V. Ex• sabe
que, se não tivesse havido uma arregimentação do Norte, do- Nordeste e do Centro-Oeste, reunindo; naquela ocasião, 292 Consti- tuinteS, Dós -não teriamos conseguido incluir, no texto da Carta
Magna de 5 de outubro de 1988, nenhuma dessas alavancas impulsionadoras do nosso crescimento econômico. Em nível de BASA,

da atuação legislativa, enfun, de tudo aquilo que possa aproximar
ainda mais o Congresso Nacional do Presidente da República, para
que, harmoniosamente. os dois Poderes possam construir a grandeza naciooal.
Agxadeço a V. Ex', nobre Senador e V ice-Presidente Ma=

Maciel a sua generosa inteiVenção a este pronunciamento de despedida.

O Sr. Coutinho Jorge- Permite-me V. Ex.• um aparte, nobre Senador?
O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex', nobre Senador e Ministro Coutúlho Jorge.
O Sr. Coutinho Jorge - Nobre Senador, V. Ex', homem
do Nordeste, é um homem de dimensão nacional, por tudo aquilo
que V. Ex• fez em favor deste País. A politica tem seus percalços e
suas injustiças, que não permitirani a~ V. Ex• continuar sua brilhante atuação no Congresso NacionaL Mas acredito que a História llie

fará justiçi e- o seopovo h§. de recoohec_er que o retorno de V ,Ex'
a este Congresso Nacional é importante para o seu Estado, parn o
Nordeste e para o Brasil. Portanto, acredito que sua despedida, seu
afastamento é apenas transitório. Esperamos revê-lo em breve, por

do Banco do Nordeste, em termos de~Centro-Oeste e ainda atiaVés
do Banco do Brasil, coostrói~se. realmente, a gmndeza das nossas
áreas, procuraodo ultrapassar aquela disparidade que as distanciam
de ootras faixas geogr{úicas do Pais.

Ao relembrar esse fato, V. Ex• me permite recordar neste
instante um cearense qu~·ausente deste Plenário porque Deus certamente já o acolheu no Reino da bem-aventurança, foi um dos artlfices daquela conjugação de forças, o saudoso Senador Virgllio
Távora. Ele tiabalhoo infatigavelmente para que reumssemos as
parlamen_~

constituintes_, a fi.Di de que p1déssemos fazer inserir,

no art. 192 da Lei Fundamental brasileim, ~essa norma que fem
~sido extremamente benéfica, porque, aplicada de modo concreto,
tem favorecido a médios, pequenos e miniprodutores e empresã.rios da nossa Região~
Agxadeço a V. Ex', nobre Senador Coutúlho JOtge. mas não

tudo aquilo que V. Ex• fez em faVor do seu Notdeste e do nosso
Brasil, no seu estilo conciliador, competente e sério, e, partiCi.ila:rmente, pela sua vivência. pela sua participação efetiVa noS grimdes
eventos deste Pais, os maiS- recente~ já enum~dos no discurso de
V. Ex', como a luta pelas Diretas Já, a eleição de Tancredo Neves;
o governo transit6rio pam a democracia- de Samey. a sua participa-

tudo, como Senador e como Ministro de Estado do Meio
Ambiente. Portanto. agradeço a V. Ex' a sua intervenção no meu

ção efetiva na Assembléia Nacional Constituinte e todos os percal-

discurso.

ços do Governo Collor. Mas quero enfatizar qUe a- ablação de V.
Ex• na Assembléia Nacional Constib.linte, como Vire-Presidente,
foi importantfssimo. Lembro-me de qoe, nessa época, eu
prefeito de Capital, exatamente em função da sua emenda que permitiu a eleição dos prefeitos. Vi muitas vezes, no Coilgresso
Nacional, V. Ex' acolheodo os pleitos dos Estados do Nordeste. da

era

creio no nosso reen~tro daqui a quatro anos a que V. Ex• alude.
Eu posso até voltar a esta Casa, mas V. Ex• certamente estará no
Governo do seu Estado, o Pará, num reconhecimento aos seus IJlé..
ritos, à sua competência e ils suas qualidades, evidenciadas, sobre-

O Sr. Rooan Tito - Permite-me V. Ex• um aparte, nobre
Senador Mauro Benevides?
O SR. MAURO BENEVIDES -Ouço com imenso prazer
o Senador Rooan Tito.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Mauro Benevides. o
que resta agora a dizer? Já ouvimos o depoimento de um Colega
seu de luta, de faina, lá do Ceará. Foi mais do que um depoimento,
foi um testemunho. Já ouvimos também o testemunho do L!der do
Partido que tradicionalmente se opõe ao nosso. Depois de qualquer um desses depoimeotos e ainda do companheiro de Partido,

Amazônia e dos prefeitos do Btasil em favoc da implantação de
uma política tributária mais justa, como foi o caso da alteração do
Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos
Municípios e da criação do Fundo Constitucional do Nordeste, do
Centro-Oeste e da Amazônia, importantíssimos para superar desigualdades regiooais. V. Ex' era um grande defensor dessas mudanças e, por isso, não temos dúvida de ,que V. Ex' fará falta a este

Coutinho Jorge e tantos outros que vieram aqui testemunhar o brilhante e extraordinário tmbalho de V. Ex•, o que eu teria a acrescentar? Não sei qual foi maior. se o jovem Senador de primeiro

Congresso. Mas acredito que essa falta seja transit6ria: o J)õvo lhe
fará justiça, e V. Ex• voltará a esta Casa roto a sua competência e

maodato oo o Deputado, ou o Vereador, ru o Presidente do MDB.
Como disse muito bem V. Ex', naquele tempo, filiar-se ao MDB,

experiência, fundameotais ao processo de desenvolvimento deste

se al_guns ousas_s~ era escondido. V. Ex• assumiu uma temi. difi-

País, sobretudo nesta nova fase do Brasil em que o processo democrático se consolida, em que o- Governo eleito pelo povo, comandado por Fernando Henrique Cardoso, irá conduzir o País a
um processo equilibrado e fnme de de:senvolvimen~._l"!_a_yerdade,
meu caro e nobre Senador, estamos tristes com a sua partida, mas
insisto que ela será apenas transitória, porque o seu Estado precisa
do seu talento, da sua experiênci~ da sua visão; todo o Brasil precisa. Este Parlamento fica, por ora, mais pobre com a sua ausência,
mas com certeza seu retorno será algo importante e fundamental

cil, um lugar de lutas renhidas e alguns que estão hoje até levao-

para o Pais. A Hist6ria lhe fará justiça. Seja feliz no seu trabalho,

na sua atividade do-dia-a-dia no seu Ceará, e nós estaremoS llie esperando para que continue, mais uma vez, contribuindo muito com
o Nordeste e com o Brasil. Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES- Agradeço-a V. Ex', nobre

Senador Coutinho Jorge, sobretudo pela rememoração que fez das
nossas lutas na Assembléia Nacional Constib.dnte, especialmente
pelo enfoque particular da batalha qoe empreendemos para garan-

tando bandeiras ditas democráticas estavam a sustentar a ditadura
de -enlã_o. Hoje, travestidos de democmtas. no entanto, não esquecemm alguns dos cacoetes da ditadura. Lembro-me daquele grande autor francês que dizia: ''Caluniai. caluniai, caluniai, alguma
coisa sempre fica." Aqueles que não_ p1.1deram sesw.i-lo de perto atiram pedras. E atiraram ag~. A vida do homem politico deve ter
de rodo. Um dia foi Ulysses Guimarães que disse: "Na minha biografia, tenho a me enriqlJeter inclusive a derrota." Porque muitas
vezes aprendemos na deiiOta. Mas V. Ex• já tem muito pam ensinai ·e Crisinou muito a esta Casa, como Vice-Presidente da Constituinte, como Presidente !lo Cougresso NacionaL Contudo, quero
des_tacar, particulaxmente, a honra que tive de ter sido seu liderado.
V. Ex•, como Líder, é afável, reúne a sua Bancada e ouve todo
mundo, para, depois, democraticamente, assumir uma posição. V.
Ex' é, pois, um líder inconteste. O Brasil não pode prescindir da
colaboração de V. Ex'. Se pôde, por cin:unstãocias que não cha-
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maria de legitimamenle democráticas, prestindir de V. Ex' aqui
neste plenmo; nio podemos prescindir de V. Ex' na vida poHtica,
pois que esta não acontece só aqui. Eu, por exemplo, nio me candidatei e COlllinuo no nosso MDB,hoje, PMDB, militando.
O SR. MAURO BENEVIDES -Fazendo um grande liabalho na Fundação Pedroso H011a.
O Sr. Ronan Tito- Sempre lidemdo por V. Ex'. Continua
V. Ex' o meu Uder quando fmdar o mandato. Continue dando as
ordens, continue apontando as direções e saiba que, como disse o
Senador Marco Maciel, se V. Ex' conquistou amigos até na Oposição, imagine dentro do seu Partido e ~ os seus lidecados.
Quero me confessar, com muito orgulho, não só soo admirador,
mas seu amigo. Conte sempre com este seu lidemdo; dê as suas ordeus; de minha parte, estarei, em Minas Gerais ou em Brasília,
sempre ã disposição do nosso Partido na conatrução do Estado democnltico. O Senador Marco Maciel disse muito bem, repetindo
um grande autor fmncês, que não se conslroem democracias sem
partidos fortes. V. Ex' está nessa labuta há mais de 20 anos e está
conseguindo, estamos conseguindo conl;tn•ir um partido forte. Por
fim, lembrei-me de Tancredo Neves, pois é dificil dissociar a imagem de V. Ex' de Ulysses, de Tancredo, de Teotônio, daqueles velhos companheiros que, em tantos anos, sofreram com a ditadura.
Lembrei-me de uma frase do Tancredo dita precisamente 110 dia .15
de janeiro de 1985. Nesse dis, estávamos lodoS alegres quSndo ele
terminou aquele éxlraordinário di""""', em que ele implodiu 0
Colégio Eleitoral. Nós nos abraçávamos, alguns choravam, e ele
dizia: "Calma!" Ficamos espemndo a ordem dele. Em seguida, disse: "O monstro está morto; o dificil é retirar os escombros (10 morto". O que aconleceu nas eleições do seu Estado tem este nome:
''escombros do monstro da ditadura''. Vamos continuar tenazm.ente, como V. Ex' nos ensinou, perseguindo a democracia, a CODSirução do Estado Democnltico. O PMDB, eu e, mais do que isso, 0
Brasil precisa de V. Ex'! Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex', nobre Senador Ronan Tito. Ao apartear-me neste inStante, V. Ex' me
conduziu à rememoração de um fato que recon1o neste instanle
com imensa alegria.
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mvelmente. De minha porte, sempre me esforcei pu-a igualmenle
fazê-lo. Muito grato a V. Ex', nobre Uder e amigo, Senador Ronan Tito.
O Sr. Valmlr Campelo - V. Ex' me conoede um aparte,
nobre Senador Mauro Benevides?
O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não, eminente Senador Va!mir Campelo, quase Governador de Bmsflia, homem que o
Ceará mandou pam servir à Capital da República e ao Pals.
O Sr. V almlr Campelo - Muito obrigado, nobre Senador
Mauro Benevides. Sinto, neste momento, um misto de tristeza e
alegria: alegr:ia por ser amigo de V. Ex' e tristeza ponJUe eS!Jl Casa

perde um Senador da República íntegro,· um banem batalhador,
honesto, um banem que o Bmsil todo respeita. Ouço o discutso de
V· Ex' com muita atenção. Mas muito mais importanle do que o
discurso de hoje de V. Ex', nobre Senador Ma"uro Benevides, é o
discurso da sua vida. Poucos políticos exen:eram 1an1as fi!nções .
públicas. V. Ex' exeroeu todos os cargos que um político gostaris
de exercer, h amando o nosso. Estado do Ceará. Tenho a gmnde
honra de dizer que aprendi muito com V. Ex', ainda como Deputado Federal, ouvindo suas experiências, aprendendo, fazendo pollti·
ca como V. Ex' bem sabe fazer. Eu não poderio deixar de
agradecer também em nane do povo do Distrito FederaL ponJUe,
quando Brasília ainda não linha voz no Congresso Nacional, ela
em represenlada por V. Ex', pela sua palavra. V. Ex' sempre foi o
Deputado, o Senador, o Presidente da Comissão do Distrito Federal, o Senador que lutava, defendia Bmsília, até mesmo pam que
tivesse a sua representação politica. Por isso, o Distrito Federal
muito lhe deve, E et) ~eDJ.pre disse: Bmsflia tem o quarto Senador
representado na sua pessoa. Nesta tarde, em nome do povo do Distrilo Fedem!, que tenho a h011n1 de representar, gostaria de homenageá,lo e de agradecer-lhe por tudo o que fez pela Capital da
República. Desejo muitas felicidades a V. Ex'. A Casa Alta vai
perder um gmnde Senador. de quem todos nos orgulhamos. pela
amizade, pelo carisma, pelo caminho que seguiu dumnte toda a
sua vida pública. E nem poderia ser diferente. Nobre Senador
Mauro Benevides, queto homenagear também uma pessoa que
Estava eu sem mandato, naquela eleição com <fVoto vinru- merece todo o nosso respeito e que está sempre ao seu lado: D.
lado garroteando a vuntade do eleitor. Fui ao Estado de v. Ex'. Regina, sua esposa, a quem todos n6s respeitamos. A esse casal
Cheguei a Montes Claros, enllo Presidente do BaDco do Nordeste amigo, 0 nosso respeito, a nossa gratidão.
do Brasil, numa missão que me conJ'illra 0 grande Tancredo Neves
O SR. MAURO BENEVIDES -Muito grato a V. Ex', nonuma escolha chancelada pelo nosso companheiro Senador José bre Senador Valmlr Campelo, meu cootenfuleo que, P"lietado em
Samey. Ao chegar a Montes Claros. esperando apenas a presença Bmsflia, depois de exercer importantes funções na administração
daqueles funcionários do ~co que havimn prepamdo um encon- da Capital da República, viu-se projetado pam o Senado Federal e,
tro com empresários mineiros da Zona Norte, defrontei-me, nada agora, nas eleições de 1994, disputou o Govemo e o fez com commais nada menos, com o Senador Ronan Tito- à época, Secretário potência, com dignidade, tnmsmitindo uma mensagem séria; e, em
de Estado -, homem da inteira confiança de Tancredo Neves, que função da própria vida democrática, essa lição não foi haurida
fom abmçar-me no aeroporto e convidar-me para que eu, no inter- como devia pelo povo brasiliense.
regno daquelas reuniões que então promovia, fosse a um encontro,
A Capital da República deixa de possuir um governador
a um debate, a uma exposição num local da cidade e pudesse, en- que conheoe todas as reivindicações do Plano Piloto e das cidades
tio, levar as minhas idéias, a concepção que poderia ter da faixa satélites, enfm1, o homem que assistiu à autonomia política de Branordeslina em que se encooliavam incrustados também a cidade sília como Deputado Federal e lutou bravamente para que eu, no
de Monles Claros e municípios adjacentes.
exerc!cio da Presidê_ncia da Assembléia, pudesse bater o martelo
Nesse momento, não há dúvida, Ronan TitO me ê:aiivàva-, · pxoclamando a autonomia da Capital. E não foram poUcas as vezes
porque, largando os seus encargos partidários, me abraçava e me que V. Ex', Senador V almlr Campo lo, entllo apenas Deputado Fetrazia um irrecusável convite, e eu, ansioso para ocupar uma tribu- dera!. largava sua cadeim na outra Casa do Congresso e ·vinha as.
na pol!tica e sequioso até de uma oportunidade para falar sobre po- sistir, ao lado de Meita Filho, ao lado do saudoso Pompeu de
líu~ fui ao encontro dos peemedebistas de Montes Claros ao lado
Sousa, ao lado do hoje Ministro Mauricio ·Coriêa, aos debates na
de Ronan Tito, comquem me encontrei: S. Ex', Senador da Repú- Comissão do Distrito FederaL a que presidi naquela fase que anteblica nesta Casa e L!der da Bancada do PMDB; eu, seu liderado, cedia à autonomia definitiva de Bmsflia, com a eleição dos deputaseu Vice-U:der, dele recebendo constantemente aquelas manifesta- dos distritais. V. Ex• queria inteirar-se daqueJes processos que
ções muito clams e positivas de arraigam.ento dos nossos senti- chegavam à ComissãO, das mensagens do Governador Joaquim
mentos partidários, que ele sempre soube defender admi- Roriz e Wanderley Vallim, enftm, era V. Ex• que vivenciava, em
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todos os momentos, as questões relacionadas com a Capital daRe- tenha sido reconduzido a esta Casa. como desejava; mas, em meio
pública.
ao desalento, há um 11-lento: por certo, se não se deu a recondução
Por isso, n::speito a manifestação democrática que privile- de V. Ex•, não foi por falta da vontade do povo cearense.. Costugiou o seu Concorrente, mas prefl.IO dizer, hoje, que foi um equívo- ma-se dizer. "Fui eleito graças à vontade democrática da povo!'.'
coque o povo brasiliense cometeu quando deixou de elegê-lo para Sabemos que nem sempre é assim. Quantas eleições, quant..., vit6,dirigir os destinos do Distrito Federal
.
rias são tomadas artificialmente, iludindo-se o povo~. mtritl\s v~ze.<
O Sr. Pedro Teixeira- Permite-me V.Ex•um aparte?
desprevenido -; enganando-se o povo CJédulo e esmagando-se
O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex', com pmzer.
correntes, por força do poder económico ou por força do prestigio
O Sr. Pedro Teixeira- Senador Mauro Benevides, como politico. Pelo valor imenso que V. Ex' detém. pelas qualidades iniintegrante também da Bancada do Distrito Federal, quero associar- mitáveis, certamente que, se a esse pOvo cearense tivesse sido
me aos conceitos expenclidos pelo nobre Senador Valmir Campe- dada a oportunidade de agir, livre de lances demagógicos, de preslo, quando asse~erou que V. Ex' é, sem dúvida nenhuma, o quarto sões do poder económico, com Ioda a certeza V. Ex' tomarià posse·
Senador de Bras! lia. Enquanto V. Ex' era homenageado, fiquei no dia} 0 de fevereiro, voltando a esla Casa pelos seus méritos pes·
pensando no que clizer, mas todos os que me precederam já o dis- soais. E dificil imaginar esta Casa sem a presença de Mauro Beneseram, encont:Iando em V. Ex• os epítetos mais favoráveis. V. Ex•, vides, sem a presença de Marco Maciel, com a ausência de Ronan
sem dúvida nenhuma, é cordial, otimisla, eficiente, honrado, tem Tito, de Jutahy Magalhães, de Lrurival B~ptista, de Jarbas Passarisimplicidade, enf~ p:>Ssili uma gama de valores tal que eu pode- nbo e sJe tantos outros que escreveram páginaS da história desta
ria ficar declinando-os e não seria capaz de dizer tudo o que V.Ex• Casa. E únpossível eDllmerar todos, porque cerca de 45 dos 81 Semerece. Disse o nobre Lidere hoje Vice-Presidente da República, nadores não estarão presentes na próxima Legislatura. Mas, nobre
Senador Marco Maciel, que é preciso pintar a cidade, pintar o Es- Senador, como afmnou V. Ex•, sua ausência não será defmitiva:
lado, e isso V. Ex' o fez e sempre o far.i oom multa propriedade. participar.i do debate politico, do processo delllOCiático. da luta
Como amante que sou da arte, diria que pintar é algo muitD ex- pela conquista e pela valorização do nosso .Pais. Tel!ho ct~rteza de
pressivo, já que as temáticas podem ser diversüicadas. V. Ex• uma coisa: o Pais não pode permitir a subtração, nem a ausência
pode ser abstrato, pode ser figurativo, pode serhiperou super-real. de V. Ex'.- quer volun,tária, quer invollintária- das discussõea do
eDÍlill, V. Ex.. reúne tudo isso. O mais- importanle é qliC tenha o cenário nacional. Nobre Senador Mauro Benevides, de palavra fápintor, ao pint8r, a expressividade. Esse 6 um títUlo que lhe dou. cil, de gesto ameno, de conduta lhana, aprendi muito, nesses qua~
V. Ex" pinta e pinta com exp:essividade. Para encell'llr, falaria a V. tro anos, com V. Ex•. Foi para mim da maior importância esta
Ex• sobre o conceito que faziam na minha terra sobre um homem convivência fratimal que mantivemos. Para V. Ex" talvez não tede muito valor, que era chamado de esférico. Diria que V. Ex•, nha sido de tanta valia; mas., para mirii. que s6 trooxe as condições
aplicando esse conceito, é, sem dóvida_ ~~uma, um Senadores- para aprender e nenhuma para. ensinar. foi de profunda vali,a essa
férico. Por quê? Porque por todos os liugnlos que pudermos olhar convivência. Essa condoia ill'epreensível de V. Ex' marcou, propara V. Ex' veremos um grande Senador da República, um grande fundamente, a história da 49' Legislatura do Senado da República.
político. Parabéns a V. Ex'! Nossos caminhos hão de se 1J1100nlrar _Para~ V. Ex'pela grandeza com que se conduz até neste moainda para que possamos prosseguir nessa jornada que Deus nos meDto de despedida.
··
reservou. É uma honra, na verdade, estar presente nesla assentada.
O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador e Líder
Muito obrigado.
. -.Jonas Pinheiro, agradeço a V. Ex' a magnanimidade do seu aparte.
O SR. MAURO BENEVIDES- V. Ex' foi muito genero. Apenas faço a ressalva de que V. Ex' não pode subestimar aquilo
so, nobre Senador Pedro Teixeim. Até me regozijo quando vejo V. que representou a sua presença no Senado Federal, o grande artiEx" novamente nesta Casa. ap6s aqueles quinze meses em que culador que V. Ex• se revelou em todos os momentos,. aquele josubstituiu aqui o titular da cadeÍill, o Senador Mamicio Corrêa, vem que, saído do Rio Grande do Norte, alcançou o Amapá e ali
hoje Minialro do Supremo Tribunal Federal.
fmnon uma liderança que lhe permitiu chegar a esta Casa como
Posso testemunhar uma vez mais que a sua atuação foi mar- Senador da República por aquele novo Estado brasileiro. V. Ex•
cada pela preocupação penuauente de corresponder à expectativa foi uma das revelações desta Legislatura e, nesta Casa, alçou-se à
dos brasilienses. Em nenhum momento, V. Ex• tergiversou nesta Liderança de sua Bancada pelo apoio dos seus ilu~tres Pares. TamCasa na defesa de tudo aquilo que, a seu juizo, representava a aspi- -- bém nos conciliábulos de Liderança, naqueles encontros patrociraçiio dos brasilienses. Por isso- dizia eu num aparte a V. Ex'-, nados habitualmente pelo nosso Presidente Humberto Lucena, V.
rejlbilo-me pela sua volta ao Senado Federal. Não há dúvida de Ex' sempre foi uma voz ouvida que procurava escutar os compaque, até o dia 31 de janeiro, tendo os Senadores Valmir Campelo, nheiros e exteriorizar sentimentDs que se ajustassem com aquilo
Meiia Filho e V. Ex' como representantes, Brasllia haverá reunido que pudesse ser melhor para o Senado Federal, para o Congresso
uma grande Bancada capaz de lutar pelo seu desenvolvimeutD e Nacional e para o próprio poVo do nosso País.
pelo bem-estar de sua gente.
QUando exerci a Presídéncia do Senado Federal e a do CooMuito obrigado, nobre Senador Pedro Teixeira.
·gressó Nacional, nos momentos de angústia e de apreensão, o seu
O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex_• um aparte?·
acoi:tselhamento estava presente. Daí por que diria que V. Ex•, sim,
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte a V. teve uma atuaçiio marcante em todos esses episódios e o fez com a
Ex•, nobre Líder Jonas Pinheiro.
maior dignidade, projetando o seu Estado a poniD de haver sido
O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador Mauro Benevides, pinçado como um dos candidatos ao Governo do Amapã. E se o
a presença de V.J3x' no Congresso Nacional, de um modo geral, e embate democrãtico não chegO\! a favorecé-lo, isso faz parte da
nesta Casa, em particular, foi profundamente marcante. Assim própria lula política a que todos nós somos levados a travar.
como a sua presença foi marcante, a sua ausência será profundaV. Ex• deixa nesta Casa, pela cadeira que ocupou. uma lição
mente sentida. V. Ex' constitui-se, na verdade, numa página da de seriedade, de dignidade, de decéncia e de posiUI'a correta. Por
história de nossa República. pois é uma voz viva e amante em de- isso, neste instante, com os meus agradecimentos, V. Ex• merece a
fesa não só dos interesses do Cearã. mas também dos interesses da minha homenagem.
democxacia e do interesse nacional. É lamentável que V. Ex' rião . .
O sr~ Meira Filho- Permite-me V. Ex' nm aparte?
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O SR. MAURO BENEVIDES- Com prazer. ouço V. Ex'. aquilo que V. Ex• em parte represenla, que é o conhecimeD.to daR
O Sr. Meira FHho- Senador Mauro Benevides, meu apar- quela gama de homens públicos - de modo especial, aqueles do
te, como sempre, é rapidíssim.o. Uma denota llão deslustra o que nosso Partido- com os quais V. Ex 1 teve a honra de conviver. DiV. Ex' fez pelo Ceará, pelo Brasil e por Brasilia na sua competeDle ;o:ia bem o Senador FernandO Helirique: se nós podemos festejar a
ablação parlamemar. Quem sabe, até que foi bom. V. Ex' volta ao travessia feita até aqui, se nós já Vivemos uDía Dqvâ- sociedade, um
Ceani com as férias prolongadas, retempera suas energias e depois novo momento, se o Brasil tem democracia, se o Brasil tem eleiçõ·Volta vitorioso para esta Casa. Faço votos qlle assim seja: --siãsília es diretas, se o Brasil dá credibilidade, confiabilidade à sua gente,
não fani como o Ceará. Brasília já o elegeu o etemo Presidente da se a imprensa é livre, se a economia está-se transformando, está
Comissão do Distrito Federal Tendo sido eu o primeiro Presidente caminhando para o seu leito, se te~s uma inflação que não apaM
daquela Comissão, depois da eleição da representação parlamentar vora, se liOje -temos alguns conceitos de seriedade e ética que o
de nossa cidade nesta Casa, fui mu~o bem subotitufdo por V. Ex', Governo Itamar Franco proporcionou - e .OÕS reconhecemos isso orgulho que carregarei pela vida afom. Felicidades e volte!
,não vamos nos iludir no sentido de imaginar que a obra -está feita.
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senador Meira Fi- ~ão, a obra não se iniciou. TUdo o que fiZemos até aqui foi a adufilo, não posso deixar, neste instante, até por um imperativo -de na- bagem do terreno, a_prepaxação do terieno. AgOra, vaiiíos D.os lantureza histórica, de dizer que cheguei à Presidência da Comissão çar ao plantio da semente para buscar a colheita. Diz bem V. Ex':
do Distrito Federal por inspiração de V. Ex'. Ao sucedê-lo, é ver- V. Ex' está saindo daqui, mas não está saindo da vida pdblica.
dade, num dos momentos delicados da vida de Brasília, V. Ex' en- _ Aqui em Brasília, lá no Ceará, e dentiu da vida do nosso Partido,
tendeu, não sei por que, de me Preparar pará um estãglo seSuinte, onde V. Ex • sempre foi um dos grandes líderes, a contribuição de
que seria a Presidência do Senado e do Congresso Nacional.
V. Ex• serã absolutamente necessária. Quem sabe_ q __4esti)lo, nas
Para mim, a conviv8ncia com V. Ex•, com Mawicio CotTêa Suas fórmulas esquisitas -de agir, nãO reservou a V. Ex• esse papel,
e com Pompeu de Sousa foi um aprendizado notável. Aquelas ses- o papel de ser o nosso conselh~iro fora daqui? Permanecendo em
sões que realizávamos com as infervénções insistentes do nosso Brasília, convivendo conosco, mas vendo do ladç de lá. a nos chasaudoso Pom.peu de Sousa, com o empenho e, às veZeS, a conbJn- mar a atenção, a -nos orientar, a nos "iriciicar -os caminhos que dedência verbal de Mauricio Corrêa e com a sua sapiência de homem vam ser trilliados. Não podemos nos dar ao luxo de iriiaginar que,
experimentado, que desejava garantir maioriàs para apoiar propo- pelo fato de em uma eleição saírem alguns e entrarem outros, aquiM
sições sérias, tudo aquilo para mim foi de extraordinária significa- lo qúe é o cabedal de conbecimez;ttos e de experiências que tem
ção. E. como V. Ex• talvez tenha até prognosticado, deixei a- -uma pessoa como V. Ex• possa ser desprezado na construção do
Presidência da ComisSão do Distrito Federal para ascender à Presi- Brasil, que está indo adiante. Acredito que o Presidente eleito endência do Senado e do Congresso.
contrará em V. Ex• à mesma pessoa com que SC.!Opre pudemos
Devo isso a V. &•. Se já. lhe agradeci em_outra.s oportuni- contar nas horas dificeis, nas horas amargas. Eu me Cembro muito
dades, não poderia deixar fugir esta no dia de hoje sem que o fi. de V. Ex• nas horas dificeis. Como membro da Executiva Naciozesse, do fundo do coração~ V. Ex• realmente me estinrulou nal do PMDB, durante oito anos, acompanhei o trahalho Je V.
naquele momento e fez com que eu, da melhor forma, como me Ex•. Nas horas amargas que viveinos, quando se perguntava se vaera possível, cumprisse o meu dever, a ponto de~. anos delia a pena continuar, ou não, quando os atos que vinham e nos pepois, aquela homenagem extremamente sensibilizadora. que me gavam de surpresa abalavam os alicerces da nossa vida partidária,
prestou a Cámara Legislativa do Distrito Federal, conferindo-me o . quando - quantas vezes já aconteceu isso - a imprensa no tida va
título de Cidadão Brasiliense e uma outra comenda que envergarei "desta vez o PMDB desaparece, porque não tem. como resistir'', V.
sempre, por toda a minha vida, com o maior orgulho, com a maior Ex• era uma das pessoas que ali estava, permanentemente, orienvaidade, com o mais arrnigado sentimento patriótico.
tando, dehatendo, colaborando. Verdadeiro milagre foi a aprovaO Sr. Pedro Si moo -Permite-me V. Ex• um aparte'?
ção da emenda apresentada por V. Ex', fruto da sua cOmpetência,
O SR. MAURO BENEVIDES - Ouço, com prazer, V. do seu esforço e da sua garra, pois, enquanto a emenda das ''Diretas Já" não conseguiu passar, a de V. Ex•, que estabelecia eleiEx'.
O Sr. Pedro Simon - Senador Mauro Benevides, não há ções dirCtas nas capitais, passou. Esse foi, talvez, o primeiro grandúvida que esta sessão é da:quelas em (pie nos coMovemos, nos de tombo que demos no autoritarismo aqui no Con8resso Nacioemocionamos e, como diz o Senador Marco Maciel, preferiamos nal, antes, ainda, de outros avanços que vieram posteriormente. V.
que não existisse. Mas a vida, Senador, é feita exatamente dessas Ex• conseguiu - repito- algo muito importante, muito significaticircunstâncias. Tenho dito e repetido que toda biografia dos ho- vo naquela oportunidade, que foram as eleições diretas nas capimens que venceram e transformaram a sociedade, que ganharam tais. V. Ex• tem uma qualidade muito importante que admiro e
Ciedibi!idade, potqUe foram pessoas que saíram do dia-a-dia e respeito: é otimista.-Nunca o.- vi -tão ainarguracfo colno nos-últimOs
realmente fiZeram coisas novas, todas essas biogra.ftas são consti- dias, e isoo me preocupa. Conheço e respeito as mágoas de V. Ex•.
tuídas de homens que ganharam e peroeram. Já repeti que ganhei e Sei- e V. Ex• ~ixa isso muito claro- que elas não decorrem do
perdi muitas vezes. Quanâo perdi, aprendi mil vezes mais do que fato de V. Ex' ter perdido a eleição, porque isso faz parte da vida.
quando ganhei. A derreta nos ensina - e eu sei isso, pois- perdi Elas se devem às cireunstâncias em -que aconteceu o fato e estão,
uma eleição para o GovernO do Estado- a ver, a sentir, a coohede certa fonna. a cobrar de V. Ex• a firmeza e a garra que o mocer, a nos identificarmos com as pessoas, como elas são e como mento exige. Isso também faz part~ di vida.- VOu_ dizer, com toda a
elas interp:etam aquilo que acham de nós. V. Ex' sai desta Casa sinceridade. Senador Mauro Benevides: ser navegador em águas
num momento que não poderia sair, porque, como disse o Senador tranqüilas é muito fácil; o difícil é ser navegador em águas turvas,
Fernando Henrique, fublro Presidente da República, da tribuna em ser lançado ao mar. Como V. Ex• e eu já fomos. conseguir sobreque está V. Ex•, estamos vivendo a hora em que termina a transi- viver e chegar às margens, ainda que molhados, esgotados, exausção e a h01."8. em que se inicia um Brasil novo. E esse Brasil novo tos, mas preparados para novo renascer, p:lrque a vida é assim, um
precisa da paJaVIa, da orientação, do conselho e da sabedoria, não contínuo renascer. As pessoas, como V. Ex•, que têm dignidade,
apenas a sabedoria pt6priã e inata de V. EX•, mas a que V. Ex•tem competência. carãter e sentimentos de profunda espiritualidade,
pelos acontecimentos que viveu, pela caminhada, pela luta, por por maior que seja a tempestade, vêem transparecer, logo adiante,

e
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a aurora de um novo dia que haverá de ter sol, que haverá de brilhar. Aquela terra haverá de secar e ali haveremos de ter nova paz
social. V. Ex.• vive essa experiência e se agita num momento de
angústia, prõfwidamente respeitãvel. Tenho ido visitá-lo nos últimos dias, com muito amor e muito respeito - e V .. 6x • sabe 9isso .levando-lhe, com muita singeleZa. a minha solidadedade e o meu
entendimento. Vi, lá pelas tantas, como é profulido seu espírito,
como é grande sua garra e sua competência, como é intenso seu
otimismo. Embora o iniCio da conversa seja amargo~ quando V.
Exa desfJ.la tristeza e sentimentalismo, do IDeio da Conversa em
diante V. Ex• volta a ser o velho Mauro Beri.CVldeS; daí a pouco V.
Ex' já está enblsiasmado, já está apaixonado, já está vivéodo, já
está preocupado coru o fublro, já está sentindo que é parte e continuará sendo parte. Que boro, porque a vida é assim, a vida é um
contínuo renascer. Que bom que a vida seja assim, porque nos dá
esperança de viver! O que seria do homem se ele não tivesse esperança? Sabemos, V. Exa, eu e este Congresso, que a cada madrugada. por mais negra que seja a noite, hav~ de brotar o alvorecer,
que anunciaiá nova aurora e novo dia. V, Ex • é u:ol jovem na CO[U·
petência; na garra e haverá de encontrar, neste momento, o momento da meditação. A Bíblia diz que há um tempo para tudo na
vida: há tempo par.>. o trabalho, par.>. a vit6ria, para a luta. para a
derrota, para o sofrimento. Há instanteS para tudo na vida da gente.
Muitas vezes. a vida nos revela expectativas pelas quais não sabemos--esperar. Eu, agora com 64 anos, com meus filhos criados, de
repente, sou pai de uma criança de seis meses e vejo que a vida é
isso mesmo. Todo dia volto para casa, onde, de certa forma. a minha palavra foi de despedida, porque já fui ó que-mlha de ser, já
fiz o que pensava que podia fazer, e, quando vejo aquela criança,
sinto que Deus me diz que para ela eu sou o futuro, para ela eu sou
o amanhã. Os desígnios de Deus, o que ele nos revela, e caminho
por onde temos de passar, o que será o amanhã, Dão sabemos; mas,
muitas vezes, meu querido amigo Mauro Benevides, o destino nos
revela missões que não imaginamos. Quem não .diz que esse fardo
V. Ex' tinha de canegal'? Quero não diz que na vida brilliaote e
cheia de êxito de V. Ex• esse não fOSseUm fardo necessáriO para
tomar rigida e fmne, de maneira imperturbável, a petronalidade de
V. Exa para uma nova perspectiva de ~turo? Quem ha~erft de imaginar qual será o caminho que o destino lhe reserVa?-VOftai-.Pafa
casa? Sabemos que não. Recolher-se? Sabemos que não. Abil.eise? Sabemos que não. Demonstrar fli1DCza? Sabemos que sim.
Meditar, intetpi'elar, subir, compenetrar-se? Sabemos que sún.-Quero dizer-lhe, roeu amigo Mauro Benevides, do carinho, dorespeito, do afeto e do exemplo que V. Exa deu permanentemente a
esta Casa, pela palavra de otimis~o nos momentos de d~afio parlamentar. Pode V. Ex• não ter-se lembrado deles no momento de
festa, no momento de alegria, no momento de gl6ria, mas duvido
de que alguém - sou uma dessas testemunhas disso -:- que tenhaatravessado qualquer dificuldade, quer oa vida públic., quer oa
vida pessoal, não tenha sido confortado com sua palavm, coro seu
consefuo, não tenha contado com a sua solidariedade, não tenha
sentido a sua presença e o seu interesse no sentido de esterider-llie
a mão. V, Ex•, pezmanentemente, levou seu consellio, sua compreensão, sua solidariedade a todos aqueles que precisaram e que
V. Ex• não tinha nenhuma obrigação de confortar e nenhum outro
interesse que não o de estender a mão. Isso é da jndole de V. Ex•.
Em vírblde do seu sentimento, do seu coração, di sua persooalidade, da sua maneira de ser é assim que V. Exa age. SoU testemunha
disso. Em meio às mágoas e aos ressentimentos, como Líder do
Governo, nas horas dificeis, nas horas amargas, eu sempre procurei V. Ex•, que sempre foi meu orientador, mostrando-me o caminho a seguir. Se o Governo teve tãntas e tantas vitórias ne-sta Casa,
muitas e muitas delas ele as deve a V. Ex•. N::diOiã-da decisão,
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seja do interesse do Brasil, seja do interesse do c~. v. ex·. despreocupado do que poderia aconteCer a- nível-pessoal, colocou o
Ceará e o Brasil em. primeiro lugar. Por isso. não lbe digo adeus,
porque pessoas como V. e,xa nunca se despedem. Pessoas como V.
Ex a dizem exatamente: "Até a vista!" Nós -nos encontraremos ali,
na-Priti:J.eira oportunidade que haverá de aparecer. Não tenho nenhuma dúvida de que, quando aparecer a oportunidade em que esteja_ em risco o Brasil. em que esteja em risco o Congresso
Nacional ou o PMDB. Mauro Benevides será um -dos primeiros a
aparecer e uma pessoa com quem poderemos contar. Meu abraço __
muito fraterno, meu amigo Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Líder Pedro Simon, V. Ex• praticamente Dão aparteou o meu discurso. V. Exa a
ele fez incorporar uma lição admirável de otimismo, de esperança
e de confiança em Dlim próprio e nos rumos da vida brasileira. Somos companheiros de longas jornadas. Na Executiva Nacional do
PMDB. V. Exa era aquele Secretário-Geral, era aquele Vice-Presidente, e~ o homem de cuja opinião não prescindia Ulysses Guimarães. As vezes, V. Ex• estava no seu Estado, o Rio Grande do
Suí. e era chamadó a retom.ar a Brasília imediatamente, para aquitrazer, cooi ã. sua clarividência e seu descortinO. sugestões pata as
grandes questões que afligiam o nOsso Partido. Diante de crises, de
processos, de embate institucional- MDB e Governo- V. Ex a era
uma presença constante naquelas nossas decisões. Ainda recordome de que, num dos instantes dificeis para O PMDB, quando secaracten~iiva como inviável a posrulação do nosso saudoso Líder,
amigo comum de todas as horas~ Ulysses Guimarães. V. Exa foi
chama~ por todos _nós pa14 levar a Ulys~ aquela n~sa impressão de que dificilmente venCeríamos a sucessão presidencial. Sei
que V. Ex• sofreu conosco_ex_!tamente o impacto daquela delegação que recebera. Não conseguiu atingii- O seu objetiVo, maS continuou oonosco, firme, decidido, ao lado do PMDB, ao lado de
Ulysses, eofreri.tarido aS agruras; as adVersidades, os sofrimentOS e
as anlarguras. V. Ex•, portanto, lecionou pennanentemente para todos nós isto que eu, a_gora. ressalto: -ã lealdade, o sentimento de
dignidade e. sobretudo, a c-onvicção, para ·continuarmos lutando
_por aquilo que, em determinado momento, representava o interesse
maior do nosso PartidO.. TenbQ certeza de que esta. mesma mani-(estaÇãO de confiança e de_ esperança V. Ex • haverá -de, pedagogicamente, transferir a seu rebento mais novo, de seis meses, a fun
de que ele possa também, inspirado naS suas lições, quem sabe daqui a bem pouco, garnotir uma posição de lider no Rio Giande do
Sul, aquele Rio Grande do Sul onde V. Ex' foi Governador, Depu·
tado, Presídente de Assembléia, Presidente de um dos partidos, o
grande sustentãculo da antiditadura. Quem sabe V. Ex• poderá legaf a ele todos eSses exemplos admiráveis de obstinação, de tenacidade e, sobretudo, de apego à defesa do interesse público.
Muito grato a V .Ex', nobre amigo e Líder Pedro Simon.
O-Sr. Ney Maranhão- Perniíte-me V. Ex• um aparte?
O Sr. João Calmou- Permite-me V. Exa um aparte, nobre
Senador?
O SR. MAURO BENEVIDES - OUço o nobre Senador
Ney Maranhão e, logo em seguid.i, o Cearense hOnorário João Calmon.
O Sr. Ney Maranhão - Senador Mauro Benevides, todos
nós estamos ouvindo, com a deVidaatenção. a despedida de um líder, de um homem que se fez respeitar pelas suas posições de coerência, pela luta em t<Xlos os sentidos em defesa de seu Estado, do
meu Nordeste, daquela Região tão esquecida pelos pooeres públicos-. Neste momento, meu Líder, Senador Mauro Benevides. lembrarei um grande estadista, ãqueJe que considero o maior d:aquela
época, Winston Churchill, que ganhou a guerra, foi o comandante
da derrota do nazi-fascismo e perdeu a eleição na Inglaterra. Ele
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dizia: ''O político sério, o politico coorente, o político que acmlita tribunos; o Nordeste se priva de um dos seus defensores mais
nas coisas que defende. não moae.~~einpl'eressuscita". Como dis- amantes, e o Estado do Ceanl fica privado da contribuição de um
se muito bem o meu amigo e Líder do Govemo, o gaúcho Pedro dos seus mais brilhantes representantes nesta Casa. Senador Mau~
Simon, V.Ex' vaideixarporpouco tempo o Senado da República, ro Benevides, quero lhe dizer, neste momento, em que se despede
mas pelo seu trabalho, pelo respeito que a Nação toda lhe dedica, do Senado Federal, que. conviver oom V. Ex', nesta Casa, foi um
tmí sempno um lugar de destaque no meio doo pollticos o6rios, 110 privilégio; nesta hma, quero agradecer todas as atenções e demeio da classe politica, que V. Ex' eDgl"llldece. Por esse motivo, mODJIIações de apreço que recebi de V. Ex'. Saiba que lhe tenho
nobre Senador Mauro JleDcvides, quero repetir, em oo- poJa- gmnde admimção e consideração por tudo que fez pelo Senado,
VIaS, o que disse o Senador Pedro Simon IIQ seu aparte, pois tampelo Nordeste e pelo Brasil. No que lhe puder ser úti~ disponha
bém já experimentei isso. Todo homem públioo tem que estar 110 deste seu velho amigo que muito o estima e o admira.
auge do poder e oo auge do ostmcismo pom que jlstamente po&&a
O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Loorival
ter o oouhecimeuto da& duas ooisas. N6s, que repreoeutamos o
Baptista. V. Ex' poderá, rea!meute, ser-me muito útil, mantendopovo, quamlo voltamoa novamente ao poder, sabemos exatamente me no rol dos seus amigos, daqueles que merecem o seu apreço, a
cano reoolver oo problemas diflceis por que paosam aquele& que sua estima, a sua consideração.
Sem dúvida. V_ Ex' é uma figura humana incomparável, um
representamos, porque já oo viveociamo&. V. Ex' é um deles, porque também já esteve no auge do poder e no auge do ootraciomo. parlamentar·que trabalha o dia inteiro, sem inlenupção, uma das
Portanto, meu caro amigo Senador Mauro Benevides, V. Ex' deixa presenças mais as&iduas na tribuna do Senado Federal.
este Senado, mas o faz de cabeça erguida, olhamlo dentro doo
Se fizennos uma retrospectiva nos Anais desta Casa. vamos
olhoo dos seus coeotaduanos, porque o dever que lhe foi delegado encontxar V. Ex•, quase, senão diariamente, utilizando o microfopelo povo do Ceanl V. Ex' cumpriu. Deutro desse& parâmetros, te- ne, expoudo as suas idéias, defendendo os seus pontos de vista e
nho a lhe dizer apenas uma coisa: mgulho-me de ter tido essa con- dizendo.uos que cumpno, oom absoluta diguidade, o mandato que
vivência e aprendido, cada vez mais, com suas posições, sua o povo setgipano lhe ootorgou até agora, que, na mais clamorosa
fume:za. É o homem Manro Benevides que oe despede do Senado das in.PJstiças, retira-o desta Casa, interrompendo, portanto, uma
boje, mas o faz de maneira altiva. T<Xb nóo • .,.,. sentir a sua vida parlamentar das mais brilhantes, sinalizada pela defesa do infalta, mas V. Ex' ainda tmí um lugar importante, queiram oo não teresse maior da sua letra, da nossa região e do nooso Pais.
os seus adversários, no oontexto daquilo que o povo brasileiro esEsta Casa ficad, nobre Senador Lourival Baptista, desfalcapera de um politioo sério, booesto e coerente, que-eilgia:ndece a
da exatamente da sua bombridade, da sua dedicação à causa pública, da gama imensa de serviços que, através da tn'buna, V. Ex' há
classe política. Muito obrigado.
~
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex', no- prestado ao povo brasileiro.
Muito obrigado a V. Ex'.
bre Senador Ney Maranhão, que fez toda e&sa relroSpediva da minha luta, do meu esforço, do meu trabalho oomo Seuador da
O Sr. 11'11puan Costa Júnior - Pezmite-me V. Ex' um
República, procumndo defender o """ Estado, a nossa Região &JlOIÚ'?
O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex' com prazer.
Nordeste, a instituição pttrlameotar que p:esidi na hierarquia legisO Sr. lrapuan Costa Júnior- Nobre Senador Mauro Belativa mais alta, que foi a Presid&cia do Senado e dp Congres110.
Há poucos dias, ocupava
Ex' aquela tribuna e também nevides. nesta Casa experimentamos todos os sentimentos da
apresentava as suas despedida& ACasa. Naquele momeuto, V. Ex' gama a que se refere Aristóteles. Eu gostaria de prestar o meu modeve ter saldo da tribuna do Senado Fedeml exlremameute confor- desto testemunho no momento em que V. Ex' ocupa a Tribuna e se
tado ~ manifestações de praticamente todoo oa Senadores que despede dos oeus Colegas, nesta Casa, pom expressar-lhe toda a
se euoontravam em plenário, os quais deram uma demonstnção extensão da minha admimção, do meu afeto pelos anos em que
muito pooitiva de apreço e de mconhecimeoto 110 seu trabalho. um ccuvivemos neste Senado da República. Tivemos a oportunidade
trabalho que V. Ex' contimani a realizar, aqui em Bms!lia e no seu de ter V. Ex' oomo Presidente do Senado Federal quando ocupamos a Presidência da Comissão deR e~ Exteriores. Nunca nos
Estado, Pernambuco, em faVO<' da Nação brasileira.
Não está ainda V. Ex' na idade de cruzar os Inças. Deve esqueceremoo do integral apoio que obtivemos de V. Ex' naquela
ocasião em que em Vice-Presidente o nosso Senador Lourival
prosseguir na sua faina di~. denlrÕ deaoe ..., espírito caracteristico, transmitindo sempno, da foana mais esfuziante poosive~ o Baptista. Em ludo o que a Comissão neCessitou para a execução
~ suas funções, o uobre Senador foi pronto; flfine, eficiente em
seu otimismo, a sua alegria e a oonfiaDça nos destinos nacionais.
Nobre Senador Ney Mll1'8llbão, a Casa também ini ressentir- atendh-la. Não nos esqueceremos nunca da convivência que tivese da sua presença, da sua atuaçio e do seu trabalho. Muito grato a ~dentro do PMDB, o qual V. Ex' lidem, boje, e que, também,
fcii o milu Partido. É V. Ex' um homem altivo, fnme, com uma larV. Ex'.
-gá história de serviços prestados à democracia deste Pais. Esteja
O Sr. Lourival Bapllsta- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte ao no- certo de que. nesta curta ausência desta Casa -: e_stou certo de que
sem c;urt,a- levará CO!llrlgo um vasto curriculum de serviços pn:sbre Senador Lourival Baptista.
O SR. Lourival Bapllsta - Emineute SeDador MaUro Be- tados ao Pais. Essa é a expressão da minha admiração pessoal e
nevides, com sinceridade, altivez e eloqüência, V. Ex,• se despede também o preito do meu Partido pela larga folha de serviços que
do Senado Federal. A experiência e o conhecimelllo adquiridos V. Ex' tem pn:stado a este Pais.
por V. Ex' nos seus longos lll>OS de vida pública oomo Deputado,
Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Irapuan
Senador há 16 anos, Presidente do Senado e do Congresso Nacional, Vice-Presideute da Assembléia Nacional Constituinte, tendo Costa Júnior, desejo -também testemunhar a V. Ex', ao lado do
passado antes por vários ciu-gos executivos, estu<.iioro das ciências meu agradecimento, a admimção que tenho por sua aruação parlajuridicas, homem de letras, jornalista e professor, credencia e dá mentar. V. Ex• fez referência à convivência entie O Presidente da
autoridade ao nobre Senador e caro amigo a fazer com exatidão a Comissão de Relações Exleriores e Defesa Nacional e o então Preanálise que faz do momento em que vivemos em nosso PaíS. Com sidente do Senado. Aquele relacioruup.ento_ foi o mais estreito. o
EX•
o ténnino do seu mandato, o Seuado perde um dos seus maiores inais compreensivo e o mais fraterno, porque sempre vi
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aquele homem imbuido de fazer cumpridas as finalidades regi- Mista do Oiçaml:nto, que, várias vezes atntvessou pcdodos em
melllllis da Comissão de Relações Exterioles:
que impirou rontrov&sias gmves. Nobre Senador Mauro BeneviDeu V. Ex• dimensão e altibldc aos debate& ali travados e
des, fiZ um apelo ao OJogreao Nacional para que lo!IJlwe uma
às sabatinas que realizou para aferir a capocitação dos embaixado- realidade ""'ela Comissão de Fisaoli•oçio e Controle. Terlamos
res que pleiteavam rumprir missão no exterior; -por indicação do vivido aqneles dias tmebrooos da <l'I sobre o Oiçaml:nto, que
Poder Executivo; V. Ex" portou-se semp<e com a maior grandeza e cumpriu o seu dever e tomou cada vez mais imperativa a noSsa vimereceu, portanto, o respeito dos integr;antes daquele Colegiado e, gi!incia. V. Ex" viu este perígo11o quadro muito antes da maioria
sol=wdo, o meu apreço, que, por uma delegação dos nossos Pa- de seus colegas. Foineceasárioque não V. Ex", mas eu- .i' que V.
res, exen:ia naquela ocasiio a Presidência do Senado Fedclat
· Ex" não dispunha de mandato Parlamentar- JKOfcrisre, neste mesMas neste instanle de despedidas, eu não poderia deixar de mo plenário, um discurso, propoudo a ~tizoçio do seu projemencionar a Comunicação de Liderança. feita por V. Ex•, nesta to como maneira de evitar que o Congresso arnlwsse sob grave
Casa, há poocos dias- Até por isso, n6s que somos aqui eaaavos suspeita da opiniio piblica. Estou cmo, nobre Smadm- Mauro Bedo Regimento ficamos impedidos de aporteá-lo. Talvez V. Ex" não nevides, de <pJe depois de ser tantas vezes . _ w , t e do povo, a
se tenha apercebido da angústia e do desejo insopitável ele ingros- nivel mnnicq.I. a nível ellladual e a nivel fedend, de que V. Ex'
sannos CCill um aparte no seu discurso, mas a figum de Commica- está boje dando ao Seoldo, ao Congresso Nacional apalBS um até
ção de Liderança. pelas camctetlsticas inadiáveis, inibiu-nos de logo. V. Ex" bi de voltar h<mnndo sua lradiçio, que é mn motivo
intervir e nos limitamos apenas a jlrelibar a )lsteza do que ali con- de O<gUiho da vida piblica do sm Extado e do Nordeste. Todos
tinha. E evidentemente ficamos frustrados por não aplaudi-lo tam- nós, se= humanos, podemos ser vitimas de inpstiças, mas a verbém por polavras, mas o f12emos naquele a.mplexo, naquele abeiço dade aemp<e aporece. Quero manifestar, nobre Senador Mauro Beque lhe transmitimos quando V. Ex" desceu o microfone e recebeu nevides, nesta bom em <pJe V. Ex" recebe tio bela consagração do
de alguns Senad<res os cumprimentos pela exatidão dos conreitos Senado da República, todo o preito da minha admiraçiio, da minha
que e:r;Utiu naquele seu breve prommciamento de quinta-feira pas- amizade c da c:ateza de que um dia ..... in)lstífa> scrio ICpOlll·
sada. E uma reme!IIOl'IIÇio que me sinto no dever de fazl!-la, por- . das e V. Ex" voitmi ao Congmiso Nacioaal. Muito obrigado.
que, guanlada aquela indispensável conexiio, V. Ex" estaril nos
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobn: Senador Joio Calremetendo ao próprio Ceará, de oodc sal com tanlas ~. moo, V. Ex" t um homem admiráveL Fez a 10memomçio, agom,
daquela minha iniciativa parlameltar, tnmsformada em lei, ainda
cem tantas cicatrizes e com tantO sofriinento.
Muito grato a V. Ex", nobre Senadorlrapuan Costa Júnior.
na época do Govemo figueimdo, possibilitando ao Congresso NaO Sr. João Calmon - Permite-me V. Ex• um aparte?
ciooal o exemcio da sna pmrosativa de fucalização e COillrole, na
O SR. MAURO BENEVIDES --Ouço o-nobre Senador 10gulameuloção do art. 45 da Carta de 1967. V. Ex" teve a gr;andeo signifiCOdo daquela iniciativa. E, quando o Concom prazer. Quase que eu deixava V. &• para encemr essa se- za de
qüfneia de aparteSy talvez inspiraào na máximã do Evwjelho de gresso- pt~--uc gr....mw..!he e~..a, at:mY6s da t'!'iaçio,_ nos
que os últimos seriio o6 primeiros. Como V. Ex•, Senador Joio Regimmtoo do Seoldo e da CAmam, daquela Comissio, eu não
Calmon. é veldade, mas identificado tão admiravelmente com o
estava realmente mais no Senado; estava fara de B:rasilia, cumCeará. Por isso é que eu estava pretendendo ganmtir-lhe essa úlli- prindo missiio, salvo engano, cm Silo Panlo, integxmdo a equipe
ma posição. Defiro-lhe a oportunidade do aparte oom imenso pm· de Fmnco Montoro, a equipe de Jos6 Sena, a equipe de Luiz Carlos B""'aer Pereira. e convivendo assidmm~me com Fernando
zer.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. F~W>ndo soar a Hemique Qmbo, que ocupam aqui oo cpatro anos de Fnmco
campoinba.) - Peço licença ao nobre Senador Joio Calmtn para Mont.oro, enlio eleito Govemadcr. V. Ex" teve a gmndeza de prointciiomper o início do seu aparte.
ferir um discurso eoallecendo aquela minha iniciativa e, mais do
Consuho o Plenário sobre a prorn>gaçiio desta sessio por 40 que isso, dimensioomdo a sua signif!C&Çio para o avigoramonto
minutos, para que o orador conclua seu promwciamento. (Pausa.)
do Poder Legislativo. V. Ex" chegou mesmo a publicar uma plaNão havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessiio qude, um oplsculo falmdo em IOVoluçio legislativa e, nab!Ialmenle, ganntindo ioquele meu projoto nma preeminencia e IU!ce
por 40 minutos.
.
Pode dar irúcio ao~-apane,"Senador Joiio Ca1mon.
extraordi!Wios. Lamcntavelmenle não tivemos cccxüções, já agon.
O Sr. João Calmon- Nobre Senado.- Mauro Benevides, te- - a égide da Carta de 88, de oferecer a mesma .......,taçio IOginho o privilégio de IS-lo conhecido há cerca de 40 anos naquela ci- menla! a uma UOIJD& que fortalece o Congresso e permite que exadade que Paula Ney chamava de "A Loura Desposada do Sol", a tammte Senadores e Deputados exetcitem as suas p=rogativas de
Fortaleza dos nossos amores. Acompanhei sua magnífica trajcl6ria fiscalizoçio. p=rogalivas que procurei ampliar na condiçio de
na Câmam Municipal de Fortaleza, da qual depois fui Presidente, Pn:sidemc do Senado, instilllindo a elltnltura de infonnalizaçio,
na Assembléia Legislativa, onde brilhoo intensamente cano De-- para permitir a senadores, atntvés de uma senha, o aceaso aos gasputado e depois como Presidente. Mais laide na Câmara dos De-- tos do Poder Executivo, 11011 gastos do Podei- Legislativo alravés de
potados, e no Senado Federal por duas vezes. Ao lOIJllo de quase uma fOIDI8 de "aceaor'' ao Sistema Imegndo de Adminislração
meio século, V. Ex• sempre foi encarado como a encarnação de Financeii& - o SIAFI. Foi uma complemeutaçiio de duas iniciatium político do mais alto nível, servidor do povo de sua terra, o vas: aquela, da criaçio da oomissio; e essa oolra, opemciooalizanCeará, servidor do Brasil. Foi Presidente do Banco do
do tal iniciativa que, até ""'i, nio teve uma efi""=ia maior. Mas
Nunca, ao longo desse período, ninguém jamais ousou -duvidar da espero <pJe, ainda oo fmal da adminislraçilo Humberto Lucena,
sua correçiio, da sua honestidade, 111do isso consagrado sucessivas possamos dar exot-e um molce e -ligio a easa Comissão de
vezes em julgamentos pelo eleitorado do Ceará. Há um detalhe da FisCalização e Controle e teremos, dessa forma, CODCietizado uma
vida de V. fu• que muitos dos nossos Colegas não coohecem. irúciativa de i:ilraotdinária significação para valorizar tanto a CâQuando V. Ex" desempenhava seu primeiro mandato d6 Senador, mara dos Deputados qumo o Senado FedeJ:al e, enfJm, o Congrestomou a iniciativa de apresentar um projeto criaildo, no Senado, a so brasileiro.
Muito gmto a V. Ex", nobre Senador João Calmon, a quem,
Comissão de Fiscalização e Controle. V. Ex• ~ convencem de que
a nossa Casa precisava de um novo organismo além da Comissão como Pn:sidente da Assembléia Legislativa do Ceará, em um mo-
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ruento de glória, tive o privilégio de passar às suas mãos honradas
aquele diploma de cidadão cearense, já que y. -Ex• prestou incontáveis benefícios ao nosso EstadO, garantinQo maternidades. obras
sociais e, sobretuâo, dandO- um incremento extnl_ordinário as nossas atividades rulturais. No caso, está a minha Academia Cearense
de Lelras, naquela época, prestigiada por V. Ex", bem como o nosso lnstib.Jto do Ceará, encarregado de pesquisas históricas e antropológicas.
V. Ex•, com um instrumental de poder que tinha na mão, oo
seja, dois jornaiS, Uma esbiÇS:o de televisão e duas estações de rádio. colocou tudo isso a serviço do desenvolvimento cultura] do
Estado do Ceará. Por isSo, a Assembléii que presidi lhe conferiu

aquela homenagem que V. Ex• sempre soube homar. E, nesta
Casa, todos nós passamos a respeitá-lo como o grande arn.uto da
Educação, quando V. Ex• formava aqui essa bancada admirável
com. Gerson Camata e com o nosso Senador e Ministro Elcio Al-vares, urna das grandes revelações do Governo Itamar Franco. Podemos alé indagar entre nós por que Fernando Henrique Cardoso
não manteve Elcio Alvares no seu Ministérfo,-ele que deu uma altitude extr.lordinária ao incremento ao comérCio,-à indústria, ao turismo. Ainda agora. V. Ex • me viu aprovai- recurs~s destinados ao
PRODETIJR, representando 400 milhões de dólares
aplicação em várias cidades- do NOrdeste.
V. Ex•, compondo com Elcio Alvares, naturalmente com os
suplentes que momentaneamente o. substituíram----oS-Senadores
Jônice Tristão e Joaqu-iÍil Beato-, não há dúvidà de que fará falta
ao Espírito Santo que, lamentavelmente, não lhe fez justiça, porque a cadeira de V. Ex• deveria ser, pela sua atuação, pela sua dignidade, pelo seu apostolado CJ:!l favor da Educação, cafiva nesta
Casa, garantida pelo eleitorado <lo seu Estado.
Muito grato a V. Ex•, nobre Senador João Calmon.
O Sr. Alfredo Campos .::-senador· Mauro Benevides, V.
Ex• me concede um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES -Concedo o aparte a V.
Ex•, Senador Alfredo Campos.
O Sr. Alfredo Campos - Senador Mauro -BeneVides, quando_eu nem sonhava ainda em ser Senador da República, V. Ex• já
o era, e eu em o Procurador Nacional do PMDB. Lembro-me dos
nossos encontros, porque V. Ex• é quem pagava os fuíiCiõnários
doPMDB0 SR. MAURO BENEVIDES-Tesoureiro que era.
O Sr. Alfredo Campos- E eu, na condição de Advogado
do PMOB, pude muitas vezes me socorrer daquele dinheiro farto
que V. Ex• nos pagava, porque "eta, salário grande"!
O SR. MAURO BENEVIDES - Era uma remuneração
meramente simbólica.
___
O Sr. Alfredo Campos- Mas conheci V. Ex• naquela épo--ca, como Senador da República Posteriormente, sendo candidato
a Governador do seu Estado, fiCOU por um periodo breve sem estar
aqui conosco; foi a ocaSião do meu primeiro mandato de Senador.
Pude, durante todo esse lempo, obsetvar, colaborar, lrabalhar junto
com V. Ex R; daí ter surgido a amizade que nos une. Por isso mesmo, não poderia deixar de estar aqui para dar-file este aparte, que
sai ·do fundo do meu coração. porque, como já disse, tivemos condições de fotjar uma sólida amizade enquanto estávamos aqui.
Agora, V. Ex• deve retomar ao seu Estado como ~- retomo ao
meu. Os- nossos carhpaílb.eiros, nesta tarde, já disseram tudo que
eu poderia dizer. Entretanto, boje fui procilrado por um grupo de
funcionários- solicitando-me que, no meu aparte, não esquecesse
de dizer a V. Ex• o quanto os setvidores desta Casa o admiram, o
quanto gostariam de poder também ap;uteá-lo para ressaltar o
quanto V. Ex"' tez Pela referida classe e continua lutando no sentido de hi"'~l s<:li1nre m1.is 2 mais. Quero di7.er a V_ -Fo,:~ ~~<' trq~n a

para
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mensagem de_sses funcionários que me procuraram, não s6 com
toda boa vontade, ma.s até estimulado na confiança em mim depositada, para que pudesse ser pa1a.:- voz daqueles que serviram a V.
Ex• durante sua presidência e continuam servindo ao Senado durante o mandato de V. Ex•. Era muito importante que eu pudesse
trazer este depoimento, que é a vontade deles. Senador Mauro Benevides. felicidades a V. Ex• e que possamos nos encontrar mesmo
fora do Senado, para que a nossa amizáile venha não só a frutificar
mas continuar em alto nível como sempre foi. Parabéns a V. Ex•
pelo discurso. Esta Casa, tenho certeza, perderá um de seus maiores valores.
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senador Alfredo
Campos, fui bafejado por Deus com uma intuição premonit6ria.
Quando enxerguei V. Ex" como grande advogado em Brasília, com atuação no Tribunal Superior Eleitoral, defendendo aquelas causas de interesse do PMDB, respondendo a indagações do
País inteiro, praticamente estava identificando, naquele jovem causídico, o grande Senador que, algum tempo depois, com ele haveria de conviver_ no Senado Federal. O Senador que tem a
responsabilidade hoje de presidir a Comissão de Relações Exteriore~--~ _õ faz- com exemplar devotamento, procurando engrandecer
aquele órgão, prestigiá-lo de todas as fonnas e fazê-lo cnmprir
realmente os seus objetivos regimentais.
Honra-me, portanto, ter V. Ex" agora como Colega. Todavia, ao deixar o Senado,_ V. Ex• terá uma_outra tatefa, que é de
Conselheiro da República, sufra8ado unanimemente pelo Senado
Federal em reconhecimento aos seus méritos incontáveis e a sua
irrepreensível vida pública.
_
Agradeço também a manifestação dós servidores da Casa,
extemada por seu intermédio. Realmente sempre contei com a
mais desvelada colaboração dos funcionários de todos os níveisdo Diretor-Geiaf ao de menor hierarquia -, pois sempre deles contei com o concursO decidido, valioso e espontâneo~ Por isso, consegui realizar uma administração que, ao seu térn:iino, foi
aplaudida de pé pelos Senadores que aqui estavam presentes, e
acredito que eram quase tOdos, naquele 2 de fevereiro de 1993.
Muito mais do que eles devem a mim, eu a eles devo pela colaboração valiosa e inestimáve1 prestada ao êxito dos trabalhos levados
a efeito pela Mesa a que presidi.
Muito grato a V. Ex" e aos servidores do Senado Federal.
O Sr. Aluízio Bezerra -Permite-me V. Ex_• um aparte?
O SR. MAUROBENEVIDES -Ouço V. Ex• comprazer.
O Sr. Alumo Bezerra- Nobre Uder Mauro Benevides, no
momento em que V. Ex• faz sua despedida do exerdcio do mandato no Senado, é uma honra. para nós a oportunidade de aparteá-lo e
de registrar que V. Ex•, neste momento, está demonstrando o grande Parlamentar que é, dando uma aula que recebemos, pelo brilho
de grande orador, pelo domlnio completo e aprofundado de cada
_tema em que se detém. Mais ainda, V. Ex• soube usar com maestria os conhecimentos que possui e suas qualidades excepcionais sua inteligência, sua co~ência técnica a laigueza dos seus conhecimentos cuhurais- em serviço, nos últimos anos, do processo
de democratização deste Pais, tendo como instrumento de luta o
n_osso Partido, o PMDB. Quando a Nação, quando o povo brasileiro exigiu um posiC:ion:amento dos democratas deste País, V. Ex•
estava postado na linha de frente, como um dos dirigentes do nosso Partido, na defesa do restabelecimento do funcionamento das
instituições democ:iáticas. Alravés desse grande exemplo, V. Ex" --estabeleOOu um inarco fundamental da sua vida pública. No momento em que V. Ex• faz o seu pronunciamento de despedida do
exercício do mandato aqui no Senado Federal, nós, que tivemos a
alegria e a satisfaçãO de v6-lo seMpre na defeS3: e na construção do
rrN't>S-<;o d~mocrá:tico, temos a certeza de que homens públicos da
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estiipe de V. Ex'- que boma o povo cearense e o P.,vo brasileiro
O Sr. Eduardo Supllcy- Gostaria de registrar, no lllOI!len- não se afastáíão da vida pública. V. Ex• se afastará apenas por to em que V. Ex• faz um discurso de despedida. alguns momentos
um lapso de tempo; logo, estar.i de volta. Sabe-se que a construção de respeito e de interaçã.o que tivemos desde o dia em que ingresdo progresso na sociedade, ao longo do tempo, não se processa em sei no Senado Federal, desde o instante em que V. Ex•, na PresiIinba reta; às vezes, tal construção se dá na forma de uma linha dência desta Casa, recebeu-me, como, tenho certeza, a cada um
quebrada. E este momento talvez seja um dos ângulos dessa linha Qqs Sepadpre:s, para colocar esta Instituição em defesa dos interesquebrada, que voltará a ser a mesma linha contínua da construção ses do IXJVO brasileiro. Em cãda momento, ao ]ongo" do mandato,
do progresso na nossa sociedade logo mais, reforçada com o bri- especialmente quando V. Ex • exen:eu a Ptes.idência da Casa, pude
lho, com a eloqüência e com a competência que V. Ex• sempre testemunhar a sua voz, a sua ação ao lado de objetivos importantes
manifestou no exercício da vida pública e, sobretudo. nesta Casa, como, por exemplo, o caso em que tivemos que lutar para que o
no exercício do mandato de Senador da República. QuerO registrar Senado da República tivesse o Jicesso mais completo possível ao
também que nos momentos em que me socorri de V. Ex• como sistemª' de _informação do Orçamento da União. Em cada momenPresidente e como Líder, para tratar de questões internas, de ques- to~que esta Casa precisou ser fortalecida. V. Ex' a defendeu. Como
tões regionais -e ~emacionais, a que também me dediquei, encon~ __ Líder do PMDB no Senado, V. Ex• também teve a opo!1Uuidade
trei em V. Ex• um gnmde Uder, que discute as questões regiónais, me distingüir-cõm a sua cOnfiança. indicando-me, por ser o único
nacionais e internacionais., as ã.mazônicas, as latino-americanas e Senador do Partido _dos Traba.Ip.~~s. para estar na Comissão
outras de maior amplitude com o domínio e com a ~nSibilidade Parlamentar de Inquérito que averiguou os fatos relativos às deexigidas por elas. De maneira que quero registrar meu agradeci· núncias de Pedio Collor de Mello e, também, na CP! do Orçamen- .
mento, nobre Lidere Senador Mauro Benevides, nesta oportunida- to. Em 1992, na primeira delas, V. Ex' ainda era Presidente e
de em que ou_vimos um dos seus pronunciamentos, marcado pela apoiou a indicação. DepoiS, como_ Líder do PMDB, na. CPI do Drclareza, pela precisão e pelo brilhantismo de sempre, revelador da çamento - porque em ambas as ocasiões fui suplente da vaga do
inteligência e da competência com que V. Ex• sempre seiViu ao PMDB -, em alguns momentos, podemos ter tido alguma diverPartid.o, à sociedade e à pátria brasileira, aj.ldando a construir e a gência ou desavença, mas, na maior parte das ocasiões em que diafortalecer o proce_sso democrático com a sua luta e com os seus es- togamos ou votamos, tivemOs objetivos comuns. 9o&taria de
forços. Muito obrigado por poder aparteá-lo neste momento em~ registrar o respeito que tenho por V. fu~ tenho a certeza de que,
que V. Ex• faz o seu discurso_de despedida do exerdcio do manda- . em qualquer lugar onde estiver, no Ceará. ou em qualquer parte do
to de Senador da República.
Brasil, V. Ex• estará defendendo o interesse da democracia e do
O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Aluizio resgate da cidadania do povo brasileiro. Muito obrigado.
Bezerra, V. Ex' foi extremamente generoso ao an_alisar a minha
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito obrigado a V, Ex',
atuação como Presidente e COIJ10 Uder, sobret\ldO por reconhecer nobre Uder EduardO Suplicy, Na rememoração que faz da nossa
que, naquelas iniciativas que intrinsecamente se vinculam ao de- convivência, desde o primeiro instante em que chegbu a esta Casa,
sempenho de seu mandato, nunca deixei de estimulá-lo, de moli- guindado pela manifestação soberana do povo de São Paulo, provã-lo. de apoiá-lo, enfim, de garantir, como Presidenle e como çurçi, çomo_ Presidente do Senado Federal, prestig:ia:í a sua açio
Líder, aquela indispensãvel solidariedade ao êxito das suas promo- parlamentar. Permito-me reoordar de forma particular sua luta obsçõt.s.
•
tinada para que garantíssemos ao Senado o acesso ao Sistema de
Recorde-se que V. Ex• idealizou e realizou uma reU.i:rião em Administração Fma.nceira.
Brasília. aqui neste plenário, do Parlamento Amazônico, num esE lembraria mais neste instanle: estávamos em meu gabineforço extraordináriO~ reunindo paises que aqui vieram, sob coorde- te e, indiferentes à figura do fuso horário, telefonamos e acordanaçãO de V. Ex•, para realizar um conclave de alto nível, do qual mos o então Ministro da Fazenda Marcilio Marques Moreira em
V. Ex .. foi, sem-dúvida, o artífice maior.
Tóquio- e ele certamente ainda sonolento, na m.adiUgadajaponeSom.ente essa U:Uciativ3.," com a viSão globalizada de V. Ex• sa- para arrancarmos de S. Ex.. o compromisso de garantir, no seu
dos problemas da sua região, com repercussão internacional, seria retorno, o acesso do Senado ao chamado SIAFI, permitindo, porsuficiente para garantir-lhe o recoDhecimento dos seus coestadua- tanto, a qualquer Senador, na utilização de uma senha confidennos. que, ao invés de terem escolhi'do qutro_ Senad.Qr, deveriam ter- c~. o acompanhamento das despesas no âmbito do Poder
llie renovado o mandato. pàra que V. Ex.. pi-osseguisse D.eSsa faina.",- ExCcutivo, quaisqúer que sejam os seus órgãos, e- também no .ilmdefendendo teses arrojadas nesta tritw.ma, como aquela ainda so- bito do Poder Legisl~ivo. Em termos de controle e fiScalização,
nhada, conjecturada, a do MERCONORTE. V. Ex' aqui a anun- essa foi sem dúvida uma das grnndes realizações da Mesa a que
ciou, mencionou e discutiu e, naturalmente, pennitiu que sobre ela presidi.
se debruçassem aqueles que poderiam, no Ministério das Relações
Isso ocorreu, justiça faço a V. Ex', pela sua pertinãcia, insExteriores e nos ministérios e(;Ob.ômicos, discuti-la também, a tando-me a obter aquela decisão governamental, que ainda demanexemplo do que fxzeram_ com o MERCOSUL. que passoU a ser, dou alguns dias, mas que o Ministro Mucílio Marques Moreira,
---que assumira o G.OIIlpromisso, não pôde descumprir, por maior que
sem dúvida, uma esplêndida realidade.
Agradeço a V. Ex', nobre Senador Aluí1io Bezerra, pelo fossem as objeç/;es da sua equipe técnica, equipe esta que o respeiapa.rte que me concedeu e, sobretudo, pela sua amizade decidida- tava e que com ele despachava, diferentemente dos dias alUais em
a de V. Ex.•nesta Casa e a da Deputada Zilá Bezena na outra Casa, nosso País, no que tange àquela Pasta.
também uma defensora intransigente dos interesses do Acre, dare___ _?Oflaillo, agradeço a manifestaçãO -de V. Ex•, que é exlregiã~ Norte, enfJ.m., de tudo aquilo que se insere no contexto de _mamen_~ significativa par3. miiD Wste instante em que me despeço
suas atribuições p:lrlainC"ntareS.
do Senado Federal.
Muito grato a V. Ex', nobre Senador Aluízio Bezerra.~
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex'um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço com prazer V. Ex'.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex' um aparte,
nobre Senador Mauro Benevides?
O Sr. Esperidião Amin - Nobre Senador Mauro Benevi0 SR. MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex',
Uder~ ~ des, depois de aqui ter convivido com V. Ex' por quatro anos, nesl·:duardo Suplicy.
te dia em que tantos dos seus companheiros de trabalho, de
o
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Jomada, manifestam, através de apartes, a admirição, a solidariedade e, acima de tudo, a crença nos valores que constituíram,
constituem e constituirir:o sua vidii públicã; desejo asscx:iar·me a
essas manifestações fazendo dois registros, também em nome do
meu Partido. O primeiro é o registro do nosso profundo respeito
pelo homem público. pelo politico, pelo Senador Mauro Benevi-

des, que, no exercício do seu mandato, cunhou uma passagem
exemplar pelo Senado Federal; e o segundo à sua pessoa. homem
de trato cordial, respeitoso, compreensivo e tolerante que, de parte
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muito diflcil, pois eu iria substituir o eminente, o lúcido, o preclaro, o competentíssimo Senador Mauro Benevides. Todavia, naquele momento, não poderíamos fugir àquela responsabilidade. Quero
dizer a V. Ex• que lá estive, tendo sido, inclusive, Presid_ente da
Comissão que deliberou sobre os problemas de saúde da América
Latina e cujo relatório fmal acabou por ser aprovado, à unanimidade, pelo Plenário daquele im~te fórum, creiõ mesmo que por
inspiração de V. Ex•.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fazendo soar a

de todos nós, granjeou. além do respeito, profunda e sincera simcampainha.) --Sr. Carlos Pamidiiio;-peço licença para interrompc!patia. Não creiO qiie este seja um discurso de despedida no sentido lo a fun de consultar o_ Plenário S<?bxe a prorrogação dã sessão por
pleno da palavra. É muitO mais formal do que real para todos nós, 30min. para qile -o orador cooclua a sua oração. (Pausa.)
mas é um momento da vida pública de V. Ex', ao qual desejo assoNão havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão
ciar-me para dizer que, certamente, como muito~ ou!IQs aqui já por 30niin. -- - disseram, este pode ser um ponto de parada indesejado, mas "OcaO Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador Mauro Beneviráter de V. Ex • haverá de transformar num momento de reflexão, des, o Nordeste, o Ceará e principalMente eSta Casa perdem muito
de retomada de energia, pant prosseguir na _granqe tarefa de cQnti- _com a_ sua não-recondução aO Congresso Nã.cional. Tenho a certenuar a servir ao povO brasileiro em qualquer situação, em qualquer za de que V. Ex• ainda haverá de ocupar os cargos mais importan-dos postos que as circUnstâncias determinem que V. Ex• deva astes desta Nação e, no exercício deles, haverá sempre de contribuir
sumir. Desejo-lhe", sinceramente, muito boa sorte e, acima_ de tudo, para o desenvolvimento da nossa Pátria, dos costumes, coi:no V.
que a sua crença partidária e -sUa fé na democrac_ia_ não_ ~penas se- Ex• sempre demonstrou no exercício do sei.t -IDandato, principaljam·preservadas, mas, acima de tudo, -fortalecidas nesta circunstân- mente como um dos maiores Presidentes do Senado Federal.
ciaqlleademocracianosiri:tp&.
----O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senador Carlos
O SR. MAURO -BENEVIDES - Senador J:lsperidião - Patrocinio, V. Ex' recorda fatos que juntos vivenciamos e, na imAmin, nó curSO do pronunciamento que proferi, deixei riruito clara- possibilidade de irmos à reunião parlamentar de Cartagena. V. Ex•
minha intenção de prosseguir na militância: Política, ocupando os
se prontificou,lazp.ndo os encargos no seu Estado de Tocantins, e
espaços no meu Partido, que, a nível regional, são de Presidência -~«eitando aquela delegação para, dela participando, levar com seu
do nosso Díretório. Se é certO (Jue momentaneamente conspurca- --~rilho~ talento e competência, a paitiCípaÇão do Congresso brasiIam-me _o mandato - e não desejo aqui relembrar is razõeS que d.Ífeiro em um dos iiD.}XJltantes evenlos internacionaiS a que eStariataram esse posiciOriaiiielitO extraídO- _dO-eleitorado cearense nas mos compelidos a comparecer até pam garantir o espaço e a
umas de 3 de outubro-. direi a V. Ex' que prosseguirei nessa tareprojeção do Brasil.
.
V. Ex• foi êxtraprdi.Dãriõ- e,- a pártii- desSe momentO, pasfa, acompanhandO tocfos os i.OStantes da vida nacional, sobreb.ldo
da atuação do Parlamento, do Senado a que me vinculei nestes 16- Sei a dedicar-lh~ um apreço ainda maior, uma -redobrada admianos de ablação iriinterií.Jpta:-~-- ------- - - - --- --lição pela correção com que V. Ex• sempre se posicionou nesta
Posso dizer a V. Ex• que, neste plenário. Mesmo quando Casa, defendendo os interesses do Tocantins, vigilante na apreexerci a: Presidência ou a Liderança, V. Ex•
capitalizou não ciação daquelas matérias que diziam respeito a seu Estado. Enapenas o meu mas o respéitõ de todos os seus pares que compõem fim, V. Ex• foi um Parlamentar que soube honrar e dignificar,
o Plenário do Senado Federal. Dentre todos nós, V. Ex• foi aquele até agora, e muito bem, a representação senatorial do Tocantins
que teve a coragem, pela confiança do seu Partido, de disputar a nesta Casa, ao lado dos dois outros companheiros, lamentavel~
Presidência da República, uma honra que se dá a poucos brasilei- mente ausentes? que são ·os Senadores João Rocha e Moisés
ros, sobreb.ldo a um brasileiro como V. Ex•. que, já tendo exercido Abrão, que compõem com-v. Ex• a admirável e respeitada Bana govemadoria do seu Estado e se encontrando em pleno exercício cada do Estado de Tocantins.
do mandato senatorial, expôs, na televisão e no~. num portuMuito grato a V. Ex•, nobre Senador Carlos Patrocínio.
guês escorreito, idéias lúcidas e o programa dC sua agremiação;
O Sr. Jônice Tristão- V. Ex_• me concede um aparte?
en!Im, apontoo soluções para as grandes questões nacionais. TamO SR. MAURO BENEVIDES- V, Ex' tem a palavra.
bém por isso V. Ex• merece o nosso respeito e, sobrebldo, a adm.i- ___
O Sr. Jônice Tristão - llustre Senador Mauro Benevides,
ração dos nossos compatricios.
- -após o testeJll!lnho ~ coleg<lS Senadores _tão e3perientes e tão viMuito grato a V. Ex•. Senador Esperidião Amin.
vidas nesta Casa- Senadores que acompanharam de perto a sua
O Sr. Carlos Patrocínio -Permite-me V. Ex' um aparte, magnifica trajetória de homem público e que prestaram aqui elonobre Senador Mauro Benevides?
_
.
. qüente testemunho de sua inteligência e competência._força, pa.0 SR. MAURO B-ENEVIDES - Pois não, nobre Senador · triotÍsmo e llltruíSm.o, sua seriedade_ e _honestidade, eneiJlia e
Carlos Parrocín.io.
-_
entusiã.smO no trato da coisa pública, quer como Líder, quer como
O Sr. Carlos Patroánio- Nobre Senador Manro Be_nevi- _ legislador, de Vereador em Fortaleza a Senador da República, nas
des, permita que eu tambéni incorpore as minhas palavras a todas duas últimas legislaturas -, devo também afumar a V. Ex• que o
as homenagens feitas a V. Ex• que é, sem sombra de dúvida, um brilho de sua trajetória me fez, como cidadão do Estado do Espiridos homens mais ilustres desta Casa. Permita que ~ ~presse a to Santo, bem dis~e do Cear.í, interessar pela sua dinâmica e paminha saudade quando V. Ex' desta Casa se dCSflCde. Quero ex tertri6tica atuação de homem público. Devo também dizer da minha
nar a minha amizade; a minha admiração o apreço que devota- admiração pela maneira sincera com que V. Ex• aqui me acolheu
mos, minha fanúlia e eu, a V. Ex• e a toda a sua família. E há dez meses. trazendo-me ensinamentos e apoio franco e esponi.âpermita-me, ainda agora, fazer algumas revelações. Quando do neo, s6 conmm aos homens sábios. V. Ex' está hoje aparentemente
passamento de seu genro, em um triste acidente, V. Ex• me c_onvo.s_e despedindo desta Casa. Concordo com o ilustre Senador Pedro
cou para que o substituísse em uma reunião do Parlamento Latino- Simon, quando afll'Dla qUe V. EX• desta Casa -não esiã despedinamericano em Cartagena, Colômbia. Pensei que seria uma missão do, pois tem aqui um lugar pemianente. Desejamos a V. Ex'" mui-

seDJPre

-e

-se

Dezembro de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

tas felicidades e continuaremos esperando a sua participação e a
sua presença. Muito obrigado.

O SR. MAURO BENEVIDES - Sensibiliza-me sobremaneira a intervenção de V. Ex•, SenadorJônice Tristão, que, desde
sua chegada a esta Casa, substituindo o grande Ministro Elcio Alvares, recebeu de nós a expressão daquele sentimento de amizade,
de apreço e, sobretudo, de respeito à sua atuaçã<>- V. Ex' chegava
nesta Casa como empresário realizado,- C8Il'egando consigo aque-

les ideais de sexvir ao seu Estado e ao País. E, durante a sua permanência, essas suas qualidades se tornaram muito evidente~ e
todos nós Senadores, quaisquer que sejam as Bancadas, tornamonos, portanto, credores da figura extraordinária de homem público
que V Ex• passou a encarnar.
Muito greto a V. Ex', que, ainda há pouco, desta b:ibuna, recebia de mim também um aparte de enaltecintento à sua conduta
como Senador nesse espaço de tempo em que aqui está cumprindo
o mandato de representante do Estado do Espírito Santo.
O Sr. JúHo Campos- Senador Mauro Benevides, V. Ex'
me penn.ite um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES- Concedo o aparte ao nobre Senador e 1° Secretário Júlio Campos,
O Sr. Júlio Campos- Senador Mauro Benevides. DDS afazeres permanentes da 1• Secretaria, mesmo com muito trabalho, eu
não poderia deixar .de vir ao plenário desta Casa, intenumpendo a
nossa atividade, para trazer a V. Ex•. nesta sua despedida breve, os
nossos agradecimentos pela feliz convivência que tivemos nesses
quatro anos em que faço parte do Senado e dos doze anos em que
já integro o Congresso Nacional, oito deles na Câmara dos Depotados. Elogiar a sua atuação é o de menos porque todo o Brasil conhece a luta de v_ Ex' como Senador pelo Estado do Cealá,
gmnde batalhador pelos problemas regionais do Nordeste e do
Brasi~ um brilhante Presidenle da Comissão do Disb:ito F~
homem que conheci lutando e incentivando a fiXação de Bl:asllia
como Capital. Eu, como morador de Brasiüa, não poderia deixar
de dizer que o povo de Brasilia também é muito grato pelo trabalho de V. Ex • nessa atuação de Senador, como Líder do PMDB,
Partido majoritário que sempre conduziu muito bem na sua atuação no plenário desta Casa e do próprio Congresso- Aqui cheguei
em 1991 sob a presidência de V. Ex•. Tive a melhor das acolliidas.
Sua passagem pela Presidência desta Casa deixou marcas em todos <!S campos de atuação. Tenho certeza absoluta de que, neste
instante, expresso não só o sentimento da Bancada matO-grossense

- do seu querido Mato Grosso. porque V. Ex• sempre colocou os
problemas do Mato Grosso C9W a m.êsma prioridade que colocava
os problemas do Ceará - 1 como também,. pela convivência que temos na função de 1o Secretário desta Casa, dos sentimentos dos
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mirador, como seu correligionáriO dos velhos tempos do antigo e
_saudoso PSP brasileiro - PSD imemorável e inesquecivel de Juscelino Kubitschek, de Ulysses Guimariles, de Tancredo Neves, de
Mauro Benevides, de Ponce de Airuda, de Filinto Müller e também de Júlio Campos - aquele seu espírito pessedista, de confraternização e de compo.nheírismo, não se ausentará desta Casa.
Tenho certeza absoluta de que a despedida de V. Ex', nellla noite,
é um até breve, não uma despedida pennanente. O povo do Ceaiá
hli de fazer justiça-. V. Ex' e daqui a 4 ano& estaremos aguardando
-O

seu retomo pam novamente brilhar, com a sua inteligência e Sua

capacidade de luta em defesa do Ceará e em defesa do Nordeste do
BrasiL Volte breve, Senador Mauro Benevides, porque o acolheremos de braços abertos.
O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Júlio
Campos, V. Ex• realmente me comove com o seu aparte e por todas essas referências. Em primeiro lugar, do nosso antigo partido,
o PSD, costumava-se dizer que não era um partido, mas um estado
de esp~ que reunia figuras luminares, figuras estelares da vida
pública brasileira, que hoje são relembradas com imensa alegria_
Por oulro lado, V. Ex•, até por uma imposição de natureza
regintenta~ chefe que é do Pessoal do Senado Fadem~ esteio da
administração Humberto Lucena, traz uma mensagem do& servido-.
res da Casa, quer os da estrutura ortodoxa da Casa, quer os dos órgãos supervisionadOs como- o PRODASEN, o CEGRAF, enfuu,
todos esses setores de atuação do Senado Fadem! que nós procura-

mos modernizar para que o Poder Legislativo pudesse atender aos
reclamos da sociedade.
Sei que, com a Mesa presidida pelo Senador Humberto Lu-

cena e que tem em V. Ex•, no Senador Nabor Junior, no Sen8(_lor
Levy Dias e nos oiltros integrantes da Mesa uma equipe harmoniosa, competente, coesa, disposta a trabalhar pelo Senado, todas

aquelas inovações que introduzimos, as conquistas que gamnt.imos
para o funcionalismo da Casa, tudo isso será acrescido ao final
dessa administração, também prollcua, também fecunda, também
promissora.
O Presidenle desta Casa, Senador Humberto Lucena, V. Ex'
e outros integraates da Mesa têm consciência do graade papel a
ser desempenhado pelo Senado, a partir das graades exig8ncias do
amanhã, a partir do próximo ano, quando Fernando Henrique Cardoso anuncia as reformas que pretende introduzir na vida politicoadministrativa brasileira.
Muito grato a V. Ex', nobre Senador e 1o Secretário Júlio
Campos.
O Sr.Nabor Junlor- V.Ex'mepenniteumaperte?
O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não, eminente Sena-

dor e 2° Secretário Nabor JuniOr.

servidores do Senado, do CEGRAF e do PRODASEN. Estou certo
O S.. Nabor Junlor - Eminente Senador Mauro Benevide que, neste momento, tenho de agradecer a V.Ex• em nome dos des, seria inJ!slificável pem min1 que V. Ex• concluisse seu briservidores do Senado Federa!, já que eles não têm acesso a esta tri- lhanle pronunciamento na tarde de hoje, quando apresenta suas
buna para fazer seu agradecimento. Reitero, como 1o SeCretário despedidas ao Senado F~ sem que eu fizesse uma inteiVenque convive diariamente com Os funcionários desta Casa, seu ç§o na qualidade de seu amigo e de seu admirador. Acompanho a
magnifico trabalho como Senador e como Presidente do Senado_ -súa vida pública desde que V. Ex' era vereador em Fortaleza, cidao PRODASEN, que V_ Ex' tanto aJ!dou a crescer, a ôesenvolver e de onde morei por algum tempo e oude fui seu eleitor-na sua pria prosperar, conseguiu, através de V. Ex•, implantar o Projeto.YIP, meira colação.
que hoje é um dos orgulhos de qualquer Parlamento do mundo.
O SR. MAURO BENEVIDES - V- Ex' é cearense de coAinda recentemente, viajando por vários países e conhecendo as mção.
Casas legislativas, pude observar que poucas delas têm a mesma
O Sr. Nabor Junlor- Seria, portanto, injustificável que eu
modernidade em termos de informática, com o uso de tecnologia não trouxesse, sobretudo, minha palavra de solidariadade, pela
avançada no campo da computação como tem o Senado Federal. E grande injustiça que praticaram contra V. Ex' não o reconduzindo
graças ao seu trabalho, como Presidente do Senado, na gestão aó Senado Federa~ para continuar brilhando como representante
91193, V. Ex' fez do PRODASEN_ um graade órgão prestador de do Ceaiá aqui nesta Casa do Congresso Nacional. Quero apenas
serviços ao Senado, à Câmara, ao Congresso e, por que não dizer, trazer o meu abraço e o meu reconhecimento pelo brilhante trabe.ao B:rasil. Neste instante, quero dizer a V. Ex.. que, como seu ad- lb-o que V. Ex• desenvolveu aqui nesta Casa, não s6 neste segundo

9480 Quarta-feira 21

m

Dezembro de 1994
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção
ocupará, no proximo GOverno, cargos de expressão porque o
do Federal, mas também no seu primeiro mandato, ocasião em que PMDB não pode dispensar o seu trabalho. Quando eu estiver de
apresenlou proposições como aquela que restabeleceu as eleições saída desta Casa, espero vê-lo chegando pam ocupar outra vez o
diretas nas capitais dos Estado~ como a da fiscalização fmanceira lugar de Senador da República pelo seu Estado por mais oito anos.
a que se repxtou aqui o Senador João Calmon. V. Ex• também Desejo que V. Ex.. continue lutando para manter sempre unido e
apresenlou emendas no periodo da Assembléia Nacional Consti- trabalhando o PMDB do coam, do qual é Presidente. A adm.Uaçio
tuinle, que deram margem, por exemplo, à criação do Fundo Cons- que tenho por V. Ex" e por sua familia é das maiores. V. Ex" indititucional do Norte, do Nordesle e do Cenlro-Oeslb, a que também cou-me para Vice-Lider, para Vioe-Presidente da Comissão de
me associei com emenda de minba autoria. Quero parabenizar V. Economia. e, posteriormente, confiou-me a responsabilidade dareEx• pelo seu brilhante trabalho e desejar muito sucesso na sua fulatoria do Orçamento. Agradeço a V. Ex" todas essas oportunidatum vida p1blica. Goslaria de dizer que o Senado Federal perdeu des que me foram oferecidas. Aqui fica um amigo para sempre.
um grande Senador; no entanto, foi o Estado do Ceaní que mais Muito obrigado.
perdeu com a sua salda desta Casa.
O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Gilberto
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senador Nabor Ju, Miranda, vice-Líder, agradeço suas palavras generosas. V. Ex"
nior, fico muito grato a V. Ex*, que é um amigo de tantos anos. tem-se desdobrado, sobretudo nos óltimos sessenta dias, de forma
Radicado no Ceaiá, acompanhou de perto os prim6rdios dessa mi- extremamente devotada aos encargos parlamentares._ Empresário
nha sofrida carreim política como vereador em Fortaleza e nos pri- realizado, afasrou:se de suas empresas pata se entregar de OOipo e.
meiros mandatos de Deputado Estadua~ porque logo em seguida alma aos misteres legislativos nos quais V. Ex 11 se tem portado
V. Ex* demandoo pam o Acre, a cujos interesses maiores teln ser- com a maior dignidade. Ainda agora, na votação do Orçamento da
vido com a maior dedicação, chegando a governar o seu: Estado e Rep1blica, com que garra, cóm que disposição, com que compeali realizAndo uma das administrações mais proficu.S que, inclusi- tência V. Ex" defendeu o inleresse público diante do assédio, dianve, lhe garantiram o mandato de Senador da Rep1blica, agora ree- te da pressão natural e legltima que seus colegas Senadores e
Deputados faziam para um melhor aquinhoa.mento dos seus: umniditado com bastante justeza pelo povo do Acre.
Tenho certeza de que V. Ex•, nesses oito anos _que se v_ão cípios e Estados. V. Ex•, tendo estabelecido padmetros. para a sua
iniciar, prosseguirá nessa sua faina ·ininterrupta de defender os in- atuação, denlro dos quais se comportariam os grandes mímeros do
teresses do Norte, defender os interesses do Acre, os interesses de Orçamento, receita e despesa, foi -inflexível, foi intransigente
Rio Branco, os interesses do seu Tarauacá, enfun, os interesSes do quando estava em jogo o interesse de oferecer ao País uma Lei de
povo brasileiro. V. Ex• saberá fazê-lo com exemplar devotamento Meios que não tivesse conotação tipicamente paroquial, mas que
refletisSe um instrumento de trabalho a ser seguido pelo Governo
e habitual abnegação.
Muito gxato a V, Ex", nobre colega e 2" Secretário, Senador Fernando Henrique Cardoso.
Se é certo que a elaboração da proposta OIÇatnentária foi
Nabor Junior.
O Sr. Gllberto Miranda- Permite-me V. Ex" um aparte?
atribuição do Governo Itamar Franco, não bá dúvida de que V- Ex"
O SR. MAURO BENEVIDES - Pois não, nobre Senador procurou moldá-la à nova realidade brasileira. Longe de_ criar emGilbedO Miranda, meu Vice-Líder, relator do OI;amento, que, bargos à futura administração, permitiu-llie, dentro dos quantitaticertamente, amanbã ou depois estaremos votando para a tranqüili- Vos orçamentários, promover o crescimento econômico com o
resgate da divida sociaL
dade do povo brasileiroV. Ex•, como vire-Líder, foi desvelado, atuou no Plenário e
O Sr. Gllberto Miranda - Meu amigo, meu Lider, Presidente desta Casa e do Congresso Nacio~ companbeiro, é com nas Comissões e procurou honrar o que represenlou uma delegatristeza que peço este aparte. A convivência com V. Ex•. tanto na ção de confiança a V. Ex" e a outros companheiros de Bancada. V.
Liderança quanto da primeim vez em que assumi o Senado em Ex•, por ter sido extremamente esmerado no cumprimento do seu
1990 na vaga do Senadoc De'Carli,- V. Ex• estava em campanha dever, nawralmente granjeou dos seus Pares, aqui no Senado e na
para a Presidência da Casa, vindo, posterionnente, a ocupar esse Câmara dos Deputados, essa aura de admiração e de respeito que
cargo- fez crescer a minba admiração. Durante esses poucos anos, certamente vai ser uma estimulante recordação do seu trabalho de
encontrei em V. Ex•. todas as vezos em que fui ao seu gabinete, Senador da Rep1blica.
Quando V. Ex• chegar a Manaus e se defrontar com o eleiuma palavm carinhosa e amiga. Sempre, até nos momentos mais
dificeis, como disse o Senador Pedro Simon, V. Ex• ressurge; mes- torado amazonense, haverá de merecer aplausos, haverá de recolher aqueles encômios que representarão, sem _ dúvida, um
mo com tristeza. V. Ex• sai e paiOCe um garoto; com aquela vontaincentivo eu·ma~ i:rio'tivação maiores Para a sua carreira política.
~ esquece-se de bldo e continua nessa caminhada. Se .não tivesse
Portanto, agradeço a V. Ex" como agradeço, neste instante,
o Presidente Itamar Franco nomeado dois Minislros em um só Es- ·
tado - um, há uma semana da eleição -, não lenho dúvida nenhu- Sr. Presidente, a tcxios os Senadores que me apartearam durante a
ma de que V. Ex11, que estava em primeiro lugar nas pesquisas, sessão de hoje. Agradeço, sobretudo, ao Sr. Presidenle, Senador
assim continuaria. O Presidente. em nenhum momento, foi amigo Humberto Lucena, que durante essas quatro horas permaneceu na
do PMDB; na minba opinião, o PMDB é que foi anligo do Presi- cadeira presidencial, acompanbando esse discurso de despedida e
dente. E o Presidente demonstrou isso no Estado de V_ Ex"- Aquilo os apartes que foram aqui seguidamente proferidos, os quais a
não foi campanha; como disse o Senador Cid Saboia de Carvalho, mim trouxeram a comoção? o sentimeD.to do dever cumprido, enfoi um massacre. Tivesse o Presidente convidado outro para ocu- fim, todos aqueles caros e nobres sentimentos de qUe me posso repar a Pasta da Fazenda, as coisas seriam diferentes.-Acredito que o
vestir neste momento.
Muito grato a V. Ex•, Sr. Presidente Humberto Lucena. EsPMDB não griioo ,; não se levantOu, não faloo o que deveria ter fapero que V. Ex•, a partir de 1° de fevereiro, esteja nesta Casa, lonlado. Estou cedO de que está na hora de o PMDB aproveitar e fazer uma análise, uma reflexão, para o novo governo ql.ie chega. ge dessas acusações despropositadas. V. Ex" aqui estaiá legitimaâo
dos exros do passado, da falta de vontade de impor os seus compa- pela manifestação de meio milhão de eleitores da gloriosa Paraíba,
nheiros e lutar por eles, de ter um comportamento em que prevale- esses eleitores que e·stiveram na iminência de ver uswpado o exerça a opinião e a maioria do Partido. Tenho-certeza de que V. Ex• cício de uma soberania extraída de umas livres, que não tiveram
mandato, no qual V. Ex• foi Presidente da Mesa Diretorit do Sena-
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márula. V. Ex', Sr. Presidente, haverá de nos substituir nesta ttibuSão lidos os seguintes
Dll, defendendo a Paraíba. defendendo o Nordeste e defendendo o
REQUERIMENTO N• 1-1167, DE 1994 ~
Pais.
Muito obrigado, Sr. Presidente; muito obrigado, Srs. SenaRetirada e requerimento.
dores. (Muito bem! Palmas!)
Nos termos do hart.o. 256, do Regimento Interno, requeiro a
Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides , o retirada do Requerimento n• 1.057, de 1994, de minha autoria. que
Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da requer a prorrogação do prazo de tramitação na Comissão de Aspresidência, que é ocUpada pelo Sr. Nabor Júnior, 2 6 suntos Econômicos, da Mensagem n° 353, de 1994.
Secretárt"o.
Sal~ das Sessõe!;, 20 de dezembro de I994. - Senador João
~
Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides , o Rocha.

Dezembro de 1994

Sr. Nabor Júnior, 2° Secreúlrio, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em meu
nome pessoal e em nome dos demais membros da Mesa Diretor:il
do Senado Federal trago nossa adesão à homenagem que o Plenário do Senado acaba de prestar ao Senador Mauro Benevides. ex~
Presidente da Comissão do Distrito Federal e de outros 6rgãos
técnicos da Casa e do Congresso NacionaL ex-Líder do PMDB e
ex-Presidente desta Casa do Congresso Nacional, em cujas funções sempre honrou sua vida pública, p::>Sta a serviço não apenas do
Ceará mas, sobretudo, do Nordeste e do Brasil, particularmente
numa luta continuada em favor da consolidação do projeto demo-

crático bi'asileiro.
__
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fazendo soar a
campainha.) - Consulto o Plenário sobre a pronogação da sessão

por 30 minutos. (Pausa.)

~

~

Não havendo objeção do Plenário; -eStá prorrogada a sessão
por 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa,
reqúerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secretário.
É tido o seguinte
REQUERIMENTO N° 1.066, DE 1994

REQUERIMENTO N• 1.068, DE 1994

Retirada de requerimento.
Nos termos do harto. 256, do Regimento Interno, requeiro a
retirada do Requerimento n° 1.058, de 1994, de minha autoria, que
requer a prorrOgação do pntzo de tramitação na Comissão âe Assuntos Econômicos, da Mensagem n° 354, de 1994.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994.- Senador João'
Rocba.
REQUERII\fEN'i'O N• 1.069, DE 1994
Retirada de requerimento.
Nos tet1Il05 do harto. 256, do Regimento Interno, requeiro a
retirada do Requerimento n° 1.059, de 1994, de minha autoria. que
requer a prorrogação do prazo de tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, da Mensagem n° 355, de 1994.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994.- Senador João
-Rocba.

REQUERIMENTO N° 1.070, DE 1994
Retirada de requerimento.
Nos termos do harto. 256, do Regimento Interno, requeiro a
retirada do R~erimento n° 1.060, de 1994. de minha autoria, que
requer a prorrogação do prazo de tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos. da Mensagem n° 356, de I 994.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994.- Senador João
Rocba.

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2° da Constituição FederaL 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de EStado da AeroREQUERIMENTO N• 1.071, DE 1994
náutica as seguintes informações:
1 - qual o valor global dos recursos que serão destinados ao
Retirada de req-uerimento.
pagamento à Raytbeon, e seu desembolso ano a ano, até a liquidaNos termos do harto. 256, do Regimento Interno, requeiro a
ção final do mesmo;
retirada do Requerimento n° 1.061, de 1994, de minha autoria, que
2- qual o valor global dos.recursos que serão destinados ao
pagamento à ESCA - como en:ipresa integradora do sistema e seu requer a prorrogação do prazo de tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, da Mensagem n° 357, de 1994.
desembolso ano a ano, até a liquidação fmal do mesmo.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994.- Senador João
Justificação
Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Os requeriDe posse, até agora. de todos os documentos apresentados a
esta Relataria, não foi dedo conhecer dos valores que serão desem- mentos lidos são deferidos pela Presidência.
Os Requerimentos n"' 1.057 a 1.061, de 1994, vão ao Arbolsados pela Uniáo, para pagamento às empresas Raytheon e
ESCA, nos quantitativos- ·exatos dos contratos referentes a estas quivo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa.
prestadoras de serviços e equipamentos.
Diante do exposto, entendo de grande relevância para o ple- requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
no exercício das atribuições conferidas a esta Casa pela regra coriÉ lido e aprovado o seguinte
tida no inciso X do art. 49 da Lei Maior, o encaminhamento dos
REQUERIMENTO
N° 1.072, DE 1994
elementos informativos que ora requeiro ao Poder Executivo.
Nos termos do horto. !3, § I o do Regimento Interno do SeSala das Sessões, 20 de dezembro de 1994. - Senador Gilberto Miranda Batista.
nado Federal e em virtude do exercido de atividades ligadas ao
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requerimeu niándato parlamentar no Estado do Piau~ venho requerer a V.
mento tido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do Ex• o abono das faltas às sessões do mês de dezembro nos dias 2,
inciso
do art. 216 do Regimento Interno.
5,9el2.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1o SeN. Termos,
cretário.
P. Deferimento.

m
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inse:tçio do quadro de vencimentos e datas-base futuros pua os titella.
tidos a SCiaD. colocados.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado o _
O total de tftulos e o seu valor. bem assim as demais camcrequerimento, fica concedida a licença solicitada.
tedsticu do giro da divida mobiliiria cootimam inalterados.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994-- Senador Joio
recebeu do Senador Joiio Rocha, Presidente da ComiSsão de As- Rocba. Presidente da Comissão de Assuntos Ecooômicos.
SUD!Os Eronômicos. solicitaÇão no sentido de n:iificar a Resolução
O SR. FRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em votação a
n• 79, de 1994, que autorizou o Estado do Rio de Janeiro a emitir retifJCaçiio solicitada.
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- IFfOs Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer senRJ- cujos recursos serão destinados ao giro da divida mobilima tados. (Pausa.)
Aprovada.
do Estado. vencível no primeiro semes~ de 1995. iendo em vista- erro manifesto constatado- no Parecer de Plenário, oferecido ao
A Presidencia tomará as providSncias necessirias à retificaProjetodeResoluçãon•97,de !994.
_
ção aprovadaSobre a mesa, retificaçiio que será lida_ pelo Sr. 1• Secn:táo SR. _PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passa-se à
rio.
ORDEM DO DIA
É lida a seguinte
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre9482 Quarta-feira 21

Brasília, 20 de dezembro de 1994- -

Senador Lucídio Por-

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO
Tendo em vista que o Banco Central do Brasil encaminbru
É lido e aprovado o seguinte
à Comissão- de Assuntos Econômícos infa:maç~s_ pertirieDtes ao
REQUERIMENTO
N"1.073, DE 1994
Projeto de Resolução n• 97/94, já IIllnsfOIIDildo na Re5olução n•
79, de 1994, que autorizou o Estado -dO Rio de Janeiro a emitir LoSenhor Presidente,
Iras F'manceiras do
do Estado do Rio de Janeiro- LFTNos teonos do 811. 175, alinea d, do Regimento Intemo, reRJ, cujos recursos serão deolinados ao giro da divida mobiliária do queiro inversão da Üidm1 do Dia, a flDl de que as matérias coosEstado, vencível no primeiro semestre de -1995, solicito-seja retifi- _ !antes dos i!Ona_n"s 39, 41, 42, 44, 45, 46 49 sejam submetidas ao
cado o Parecer n• 238- CAE, sobre o PRs n• 97194, da Jorma se- Plenário antes do item 1
-s&Ia das Sessões, 20dedezeml:mde 1994--Ja<lquesSilva.
guinte:
a) a alínea f do art.
da Resolução n• 79, de 1994, do SeO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucona)- Aprovado o
_ _
__ requerimento de inversão, passa-se ao item 39:
nado Federal, passa a ter o seguinte teor:
•I) caractexísticas dos títulos a serem substituídos:
Item 39

Tesouro

e

z•

Título

Vencimento

Quantidade

541826

I•-1-95

303.822.455

541826

I•-2-95

509.197.803

541826

t•-3-95

926.963.165

541826

1°-4-95

671.577.433_ ..

541826

1°-5-95

541.190.953

541826

t•-6-95

506.928-926

voiação, em tomo Wlico, do Roqn~ rf'
204, de 1994, do Senador Guillienno Palmeira, solicilando, nos termos regimentais, a tmnscriçio, nos Anais do
Senado Federal, do artigo ''Uma lista de tnSs erros", de
-autoria do sociólogo Habert de Sruza, publicado no jornal O Globo, edição do dia 9 de abril úhimo_
Em votaçio o requerimento, em tumo único.
Os Srs. Senadon:s que o aprovam queiram pennanecec sentados. (Pausa-)
ApmvadoScn!. feita a tnmscriçio solicitada.

3.459.735

Total

b) seja incluída após a alínea r do ali 2° da referida resolução. a seguinte alínea g. remnnemndo-se as demais:
"g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:

--

--

---

-~-

Título

Data-base

01.01.2000

541825

2-1°-95

0!.02.2000

541826

1°-2-95

I -3-95

0!.03.2000

541827

! 0 -3-95

3-4-95

01.04-2000

541825

3-4-95

2-5-95

01.05.2000

541826

2-5-95

! 0-6-95

O!.Ó6.2000

541827

1°-6-95

Colocaclo

Vencimento

2-I•-95
1°-2-95
0

..

A solicitação- -de retificação coDsiste -exclusivameme em
completar o quadro de vencimento e colocação dos- títulos do &tado do Rio de Janeiro, que constou do Parecer e da Resolução respec-tiva sem m> colunas "Data Base" e ''Data de Colocação". e na

É a seguim: a matéria cuja transcrição é SÕiicitada:
UMAL~ADE~ERR~

Ha-batdeSouza
Na minha lista pessoal, cometi tnSs etrOS. Um, talvez o menor deles, foi ter a>n<:erdado, em 1990, com que a Abia recebesse
·dinheiro dojogo do bicho pua salvar uma inslituiçio que, "'m nenlunn tipo de apoio, lutava eontm uma epidemia que matava, e
ainda mata milhares de JlOSS08S- Mesmo que por uma boa causa,
foi mo erro politico CODCOidar que a Abia aceitasse dinheiro do
jogo do bic!Jo_ Hoje penso assim, na q,oc.. não pensava. Na minha
cootabilidade, eote erro já consegui explicar publicamente.
O segundo em>, de gravidade um pouco. maior e no qual
também me sinto desc:onfOltáve~ foi peanilir ser usado como biombo, tanto pelo jogo do bicho como pela conveniencia de pessoas
que não podem assumir publicamente, como eu fiz, os ermo comelidos. Banqueiros de bicho gastam mcunoo signific:ativos com
dooções que, de alguma maneira, possam limpar sua imagem diante da sociedade- E, hoje, esta pooiçio de biombo me é extrac.dinariamente incômocljL Mas, ainda assim, não foi só o que me fez
perder o sono.

Quarta-feira 21 94S3
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Dezembro de 1994
O motivo da insônia que me Consumiu por uma ndíte -fOi saOS SElE BRASIS
ber que 9 seja por amizade, confu.nça ou conveniência - e não só a
Gerardo Mdo Mourão
minha coav~ncia. mas a de outras pessoas - eu não poderia ter
deixado de dizer a vCit!ade em nenhum momento. Na minba lista,
Os poligonos geoeoonômioos ou geocultmais sio a "'sposta
este foi o tem:iro em>, o que considero de maior gravidade. Não . da politica internaciooal de oossos dias à politica bipolar do pósdeveria ter emitido a verdade por razio das mais simples. En se- guerra, em que as nações enun obrigadas ao compromi.soo de um
quer sei fa= isso. Hoje, depois de ter exposto publicamente o que dos dois vaticaoos n:inantes: e vaticano de Washington ru o valifiz e por que fiz, embora ache que o fato de o dinheiro ter sido usa- · -Cano de Moscou. Hoje, de lado a lado os moJIO< desmorawam. A
do numa causa justa oio xcdime o CIOO, tenho a sensaçio de ter zc- nova teoria do equilíbrio internacional. num mundo muito maior
rado a coDla. com a mentira que me rwbou o sono.
do que o pequeno universo oapoleôoico de Mettemich, inventou o
Esta conta, a da omissio primeira, eu paguei. Mas não po- _ desenho dos blooos polinacionais. em que as nações se unem e
garei rutras, como supõe o editorial publieado na primeira página reúnem, pam a defesa de seus ati vos e passivos históricos.
do O GloOO da úhima quinta-feira. Não tenho nenhum poder pú_ o _Bmsil despertou pam essa nova realidade e pepom-ae
bli.co que possa beneficiar banqueiros de bicho e sempre fui Co- para um acontecimento que será sem dúvida o mais importante de
nhc:cido por ser critico de todos os poden:s públicos. Não sou eu, nossa história internacional, desde que o gilnio e a can<:ta do Barão
portanto, nem a Abia, que pode pagar à COilta a qual o editorial se do Rio Branco riscaram no mapa da América a estabilidade das
refete. Não, eu não me desviei nem me desviarei em nada do cafronteiras nacionais. Pois, agora também o govCIIlo brasileiro vai
minho político que há muito tempo escolhi porque, num dado moalargar e consolidar. como fez o Barão. as fronteiras reais deste
mcnt09 a Abia recebeu. poc um pedido meu, 40 mil dólares.
país, ao promover a instituciooaljzação da Ccmunidade dos Países
Mas 0 jomal poderia perguntar se esta conta já não· foi co- de llngoa Portuguesa.
,
brada- e até. quem sabem, paga - mas não por uma associaçãO de
Meter uma lança em Africa- foi o velho sonho do Pa:tugal
ccmbate à Aids. Aflnal, se nada é de graça, aos banqueiros de bi- dos descobrimentos. Com a Com.midade, que ...úne Portugal e os
cho inte...ssa cobrar de quero pode retribuir mais e à altura. E este Estados lusófooos da África, aoenando ainda pam outras OOlDlllinão é, tenho certe7,ll, nem o meu caso nem o da Abia. Paga a conta dades oo Oriente. especialmente em TIIIlor, estará o BIUil, por sua
quem tem como pagar.
vez, ~tend_o a lapça ~ nossa aventura desenvolvime~ na EuMais adiante, o editorial do O Globo tem uma afirmação repa, na África e na Asia. ao mesmo tempo em que abrimos o
verdadeira. mas que me "'mete a uma hipótese, esta não levantada chão de nossa América à lança das melliores ...Wdades de Portupelo jornal, e nem por isso menos veidadeim. Diz o texto: "se não ga1 e das melliores esperanças de Angola, Moçambique, Quinl;.
tivesse perfeita consciência do erro, não cometeria a insensatez de
Bissau, Cabo Verde e São Tomé e l'rfnciPe.
negar a princípiO os fatos em face de evidência indestrutível, anisAlguns pragmatistas mais estreitos se perguntarão que tem
cando..se a deixar em má situaçio quem intennedioo o contato
0 Brasil a ganhar numa joint.-veoture geopolitica com povos mais
canos bicheiroa". A afmnação do jomal me faz coocluir que, ao pobres do que nós. Ou que têm a ganhar esses poises_com um pardeixar de negar, ao :mconhecer, ao admitir, diante de toda a im- ceiro como o Brasil. cuja economia Dio está JIOPO.amenle wm
prensa, que cometi, sim, um erro polltico. tenho .a capacidade de mar de rosas. A ""JX>Sta é que não se trata de uma joint-venlure,
colocar em boa situação quem intexmediou o COD1a1o com os bi- mas de uma comunidade fraterna. de nações que merguDlam. SIJU
cheiros. Se a primeira poemissa. a levaotada pelo jornal, é verda- raízes na identidade do sangue, da Hngua, da cultura, da civilizadeira, o seu oposto, ao obedeoer a mesma lógica, também é. Se a
ção - essa civilização luso-tropical que Gilberto Freyre identifica
primeira rcação? a negativ~ tem o poder de deixar pessoas em má como uma presença nova no mundo conte:m.podneo..
situação, o sim teria o poder de redimi-las.
A Hngua que falamos é o cimelllo maior em que se fundam
os aiicen:es dessa Comunidade. Por isso mesmo, seu primeiro insHerbert de Souza é .aci6lozo, ICIQCtirio ciCCUtivo do IDitituto Braàleiro de Auil.i~e&
trumento foi criado já em 1989, eru São Luis do Maranhão, quanSociais e ~ (t:t.e) c .:tiall.-la nacional da Açio da Qd.bmia coma a
do todos os presidentes lusófooos, por proposta do então Ministto
MiK:tia c pela Vida.
da CUltura, Sr. José Aparecido, assinanun o ato constitutivo do
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presid&cia Instituto Internacional da Lingua Pa:tuguesa. Com 200 milhões de
comunica aos Srs. Senado...s que, logo após a !""sente sessio, ainusuário~. somos a segunda lingua do mundo no poderoso gmpo
da havelá algumas sessões extrnordinárias para apreciação de ma- das linguas latinas, que terão um bilhão de falantes, já na primeira
térias submetidas ao n:gime de mgência.
década do próximo milênio.
·
ltem41:
A importância da lingua ccmo símbolo - e não apenas
como simbolo, mas como instrumento de dominaçio - está na
Votação, em turno único, do Requerimento n°
consciência das grandes potências. N"ao é por acaso que os poises
553, de 1994, do Senador M=o Macio!, solicitando,
francófllos e anglófilos estão promovendo uma audaciosa tenlaliva
nos termos "'gimentais, a transcrição, nos Anais do Sede ancblusz da Hngua portuguesa em alguns de llOIISOS polaes afi:i.
nado Federal, do artigo intitulado ''Os sete brasis", de
canos, notadamente Moçambique e Guiné-Bissau, com in~asões
autoria do escritor Gerardo Mello Mouriio, publicado oo
maciças de pirataria eletrônica, com verdadeiros OOmbudeios de
Jornal do BrasB, edição de 7 de agosto de 1994.
audiovisuais, âe mísseis de rádio, de TV e de cassetes.
Felizmente a opinião naciooal e imemacional começa a
Em votação o requerimento, em tumo único~
Os Srs. Seúadores que o aprovam queiram permanecer sen- conscientizar-se pam o perigo da invasão lingüistica. No BIUil,
tados. (Pausa.) · · ·
· ···· ·
como se não bastasse a praga dos inglezistnos e até dos esponholismos que _IX)luem oosso falar, a agressão vai se tomando cada dia
Aprovado.
mais ostensiva; quem andar ~ lllgumas quadras de Copacabana,
Selá feita a transcrição solicitada.
pode ter a impressão de enconlrar-se em M)ami ru no !i<Jbo. Até
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicita- oi açougues ali têm letreiros exóticos: ch~se ''Butcher
Sbop". Nos restaurantes e nas :saveterias já não se encontra um
da:
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sorvete de baunilha- bela p.:t.t'< r a que os portugueses trwxeram
da Índia para 0 ocidente. 0 ..,.,_,,,,~~·agora é ~e !anilla, assim mes-

mo cm inglês._Scm falar fJ,l ,~ ... :. ,,,; ·••to do geuitivo inglês. empregado a ltn-lo ,, é• 1lin~it•, tJt:lis ;1 rr.,,,,_ t.(UC a din~ito, com apóstrofes

Dezembro de 1994
o

Círio Frota-Maia

Tudo que se relacione ao Nordeste, é uma espécie de _ saco
erradas. Mas i-no é outra histód?..
de panCadas de todo néscio.- Os :ixmãos de ouu_as regiões-:- mais
É c não é. Pois reflet("' n ~kstroição sisiemáfica da medula de rotundos de civilização, como pensam, ou cheios de baniga de
uma cultura. Ainda bem que, recentemente, o ªr. Federico Mayor, moedas __ somente nos enxergam lá embaixo, de pires à mão.Óiretor-Geral da. Unesco, atento à sua missão de guardião das cul- Mãos calejadas sim, mas sempre capazes de qualquer sacrifício em
nuas nacionais, pretende que o portugUês seja admitido como Iín- defesa da Pátria.- E s6lem.brarem os muitos feitos históricos.
gua oficial de trabalho nas atividades daquele organismo
Não importam ao nordestino as vidas naba_bescas dessa genintemacional.
te, tão inquieta no que diz respeito a casa alh_eia. - Esquecendo-se
De agora em diante, como língua naci?nal de sete Esta- da própria._ TodaVia, sobram sabichõeS qu~do n~ tirar o poudos, vamos ter força para exigir que a ONU, da qual fazemos
coque recebem a região e o seu povo.- E procede lSSO de gente
parte. adote também o ['f.. ~·t""l''"' romo üngua oficiai, num co- -que nos deve ã.lguma coisa._ Uma projeçãO, boa forb.ma amealhalcgiado em que ling11: 1 s CJ"'' -.G··· "l"'lOS -de 20 por cento de fada entre nós ""e, especialmente, nortoriedade sócio-política.
Jantes do que a noss•·. __ -~~!· ~am ---~d~ di:r.e~~~- _d_e _id~~~as_ --~- --0 Nordeste e o seu homem. pen:nanentemente, vivem sob
institudôriaJ~.
_ __
-vista de pessoas de outras regiões qué rios ]Ulg3.m pe~ m~ à
A Comunidade dos Pals(·~ de Língua P~nt~guesa é ~ma -Nação._ Damos muito mais a esta-que a malandrice.- E desinforbandeira tão legítima c tão oportuna, que já outiçs pafies de Civili- mada e de açcxlado ignorantismo.- Sabidos, supõe~ sq eles que
zação tmpical esperam por ela ser ahrangi~_os. I;: <?' caso do Se~- deitam falação sobre a regiãO, sua gente e seuS problemas.- De oigal, onde o Presidente Abdou Diouf, ape~ de perten~r a um pats tiva, como se diz por essas bandas.- Será que, ao menos, de boa
francófono, entende oportuna a criação de uma Comumdade Afro- escolarização, leram ''Os Sertões" de Euclides da Cunha. que não
Luso-Brasil~ira. Afinal. é nesta ~iJ.!la que se acolhe, sob a égide da nasceu na região e sim nõ Rio de Janeiro, porém, deu contributo
língua portllgtlN'W., ? c. ;vili~.a~.:,....- luS<:"-tropical, de que_ o B_!asil é .0 valioso à nossa cultura?- Dessa obra nãO faz niã.llembrar um crin"rresenlante T;]:'.ior. ·
_
_ ·_
-_
.
tico de quem Pízarro Loureiro dizia que, em seus trabalhos há um
Com a instalaçãO da Comunidade, serão. desde Jogo, tm- soprodevibração,dearqueD.!e_de_tropicalismon<?sseusestudos.plantados em nosso:s -sete rwío::P<: n Tnc;tituto Internacional da Lín- 0 paraibano Agripino Griecco;mordaz, irreverentes nas críticas.gua Portttguesa, o_ Prdr:m•·:·
ti•Js povos lusó~onos, e. a É de Griccco: "Os Sertões- eis a obra que melhor reflete a nossa
Univ<"rsidade dos S-ete-- "''1 , ..~·· pt~{; aVançado _de ensmo supenor terra e a nossa região ..•" _ Partindo daí, ma_i_s _ilustrados. diriam
Lumvgc ;~ ·.,·. ,-.. ·. 11· ,•n'lrden."''" ... _· t' ~as as áre~~ _de ~o~s_o _idioma menos asneiras.
_
comum.
Veja-se que a gaiatice -do momento; pelo que se vê na imAos que P\'lsam que o Brasil de nossos dias é ape~as_um prensa, é que lá fora movimentam-se figurões querendo nos armar
poço de crises, de temores e dificuldades, está aí a _respo~ta de alçapões de vergonhosa politiquice, não se sabe a mando de quem.
nossa vocação histórica para uma permanente dtmensao de _Inventiva talvez de cabeças ocas- com o fito de conse-guir a e~
grande7..a. E o governo do Sr. rtamar Franco, o ~tamaraty e_ 0
tinção de órgãos oficiais que são o" que ainda nos sobram das miEmbaixador do Brasil em Lisboa. José AparecidO, que nao galhas de oferendas dos Poderes da República, para mitigar os
pode ~,..r rhanceler, para dirigir pessoalmente,- vinte e quatro infortd.n.ios da região e do seu povo.
horas' n(~r di'~. a batalha 'T"":"" irJ!f•gração, terão fincad_o não ape_
o Senador Mauro Benevides não calou, ao contrário de ouI!.• ~ un'I l~H\'" cm ÁfriCa, c:"Ofll" ('c; navegadores antigos, mas Um
tros políticos e bem expressou sua indignação em artigo publicado
marc'O irremovível no futnr,.., ·' · s.ete nações. Já não seremos na nossa imprensa sob o titulo- "O intocável-Banco do Nordeste".
apenas um Rrasil. Serem0'l "'~·· · hmsis e sete portugais _c sete _o Senador infelizmente, para a região nordestina. não conseguiu
ffri("ac::.
reeleger-se.. Prnieu muito esta, porque seus concidadãos não tiveram. a
()Sr. /hunherto i.Itcena, Presidente, deixa a ca- consciência de reconduzi-lo ao Senado. - Reconhe<:eriío o erro de futUro.- EsperemOs o que em favor da região fariio os eleitos.
d(,·tn.z da prl'SidéncÚJ. 'l"e. e oCupada pClo Sr. Nabor JúO Banco do Nordeste, a Sudene, DNOCS e Codevasf são
nior, 2 ° Secrelàr w.
intocáveis, doa a queM doer ou incomode. - E não deVem eSquecer aqueles que vão ao Poder que encontraram, em nossa região,
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) -Item 42:
milhões de votos para que nas alturas chegassem, enquanto nouVotação. em turno único, do Requerimento n° ~ Íros rincões as adesões só vieram diante de insistêncía de apelos,
855, de 1994, do Senador Mauro Benevides, solicitando, sabe Deus com conversas bem veladas.
_
_
nos termos regimeil.tais, a transcrição, nos Anais do Se-~
Pelo menos o que a região deu aos soiíisos marotos ~ve
P1do Federal, do artigo ''I'raição à Vista'~~ -~utoria do vir. em conlrapartida. um correspondente à_ vontade? do nordestino.
jornalista e professor Círio Frota Maia., publicado no jor- -Na nossa região há um dito muito sábio, do popular.- "Todo bonal Tribuna do Ceará, ediç~ __de 2Q de novembro de cado comido é logo esquecido". - No presente caso não será, avi1994.
.
se-se. -As umas estão secas, no entanto, outras a serem abertas
virão
adiante. - O tempo passa rápido.- Da região também é cof.JJI Yula~iât.) o rcquerím(':nto, em rumo úiúco.
Os Srs. Senador~s _que o aprovam queiram permanecer sen- mum e vale não esquecer, que a praxe é viver prevenido da traição
à vista.- Oh! teninha de ladinos, essa nossa de tupiniquins.
tados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 44:
Aprovado.
<o

_

Será feita a trari.scriçáO. suiit:itatia.
1.~. ia

cuja transcrição é solicita-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câm:ua n° 119, de 1993 (n° 1.203/91, na Casa de origem). que denomina 11Luis Fausto de Medeiros 11 o Porto-
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Dha de Areia Branca., situado no municipio do mesmo
nome, Estado do Rio" Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob D0 113, de 1994, da Comissão - de
Educação.
A matéria ficou sobre a mesa dunmte cinco sessões ordinárias, a flDl de receber emendas, nos termos do art. 235, inciso II,
alínea 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.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
tados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 119, DE 1993
(N• l.Z03191, na Casa de origem)

Discussão. em turno único, do PrOjeto de Lei da
Câmara n° 24, de 1994 (n• 557191. na Casa de origem),
que dispõe sobre a construção de crecbes e estabelecimentos de pré-escola, teudo Parecer favorável, sob n°
232, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
A mat6ria ficou ~bre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber ei:Dendas, nos termos do _art. 235, inciso IL
letra d, do Regimento Interno.
À proposição não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em tumo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro ~ Ciscussão.
Em votação.
~Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

mo nome, Estado do Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta.
Art. l°Fica denominado Porto-Ilha "Lufs Fausto de Medeiros" o atual Porto-Dha de Areia Branca, situado no muniCípio do
mesmo nome, no Estado do Rio Gmnde do Norte.
Art. Esta lei entra em vigor na data de sua JKlblicação.

z·

Art. 3° Revovam-se as disposições em contrário.
O Sr. Nahor Júnior, 2° &cretárW, -aeixa ii Cadeira da presidência, que i ocupada pelo Sr. Júlio Campos, ] 0 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campo,s)- Item 45:
Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 231, de 1993 (n• 2.223/91, na Casa de origem), que institui o Dia do Petroquímico, tendo
Parecer favorável, sob n"ll5, de 1994, da Comissão
- de Educação.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fun de receber emendas. nos termos do art. 235, inciso II.
letra d, do Regimento Interno:
À proposição não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 231, DE 1993
(N" 2.223/91, na Casa de origem)

Institui o Dia do Petroqulmico
O Congresso Nacional decreta:

~

~-

1

Art. 1o Fica instituido o 'Dia do Petr<XJ,uímico", a ser anualmente comemorado. em todo o tenitório nacional, a 28 de dezembro.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário~

~

Aprovado.
A matéria vai à saução.

É o seguínte o projeto apiuvado:

Denomina "Luís Fausto de Medeiros" o Porto·

Ilha de Areia Branca, situado no muniápio do mes-

9485

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 46:

údoS.U'ausa:J

É o seguinte o projeto aprováii(T
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 24, DE 1994
(N" 557191, na Casa de origem)
Dispõe sobre a oonstrução de creches e estabeledmentos de pré-escola.
O Congresso Nacional decreta:
- Art.. 1° Os COO:juntos-residenciais financiados pelo Sisteriia

Financeiro de Habitação deverão, prioritariamente, contemplar a
construção de creches e pré-escolas.
.f\rt. Esta lei eDlm em vigor na data de sua publicação.Art. 3° Revogam~se as disposições em contrário.

zo

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 49:
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N" 248, DE 1993
(lncluido em Ordem do Dia nos termos
do art. 172, I. do Regimento lntemo)

N" 4.332. de 1993, na Casa de origem. que regulamenta o § 3° do art. 8• do Ato das Disposições Constitucionais Ti:anSitórias, dhPoodo sobre a Tepâração de
natureza eoonômica.
A matéria ficou sobre -a mesã. durante cinco sessões ordináriaS, a -fim de receber emendas, nos termos do art. 235, -incisO IL
letm d, do Regimento Interno.
À proposição não rornm oferecidas emendas.
Em discussão ó projeto, em turno único. (Paus..)
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a disrussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
. A ma~ vai à sanção.

É o seguinte o projetO aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 248; DE 1993
(N" 4.332193, na Casa de origem)
Regulamenta o § 3" do art. 8" do Ato das Dis- posições Constitucionais Transitórias, dispondo so·

bre a reparação de natureza ecooômica.
O Congresso Nacioruil decreta:

Art. 1° OS iterriil3.utas, os aeroViários e Os militares atingidos
por atos instifuciOOa.is oU complementa:res, impossibilitados de, na
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vida civil, exercer atividades específicas de aeronautas ou aeroviá- respectivas categorias, cujos reajustes~ !'alarias serão infoonados
rios, em função das Portarias ReseiVadas n•s s-50-GM-5 de 19 de pelos sindicatos dos aeronautas e aeroviários, sempre que OCOIIem.
Art. 8° Os herdeiros e dependentes dos beneficiários já falejunho de 1964, e S-285-GM-5, de J•de setembro de 1966, do Mi,
nistério da Aeronáutica, fariio jus i\ repru:ação de natureza econ&- cidos ou dos que vierem a falecer, desde que como tal sejam considerados pela Previdência Social, ferào jus, ainda, a uma pensilo
mica prevista nesta lei.
Art. 2• A repru:ação de que trata este artigo consistirá:
cujo valor será o da aposentadoria de que tmta o art. 10, devendo
I - na indenização pecuniária dos direitos feridos pela im- apresentar os documentos que façam prova de sua condição sucespossibilidade de ter exen:ido, na vida civil, as atividades profiSsio- sória.
nais citadas nesta lei;
Art. 9" As despesas decorrentes desta lei corretiio ii conta de
II - na concessão de aposentadoria a que, por via de conse- dotação própria dos Encargos Previdenciãrios da União- Recurqüência, teriam feito jus natumlmerite. na. inatividade, caso nio tisos sob a supeiVisiO do Ministério da Fazenda.
vesse ocorrido a impossibilidade de exercer tais atividades
Art. 10. Os beneficiãrios contemplildos por esta lei, a partir
profissionais.
-- -de sua promulgação, babilitar-se-ilo à reparação econômica a eles
Art. 3• A indenização de que trata o inciso I do artigo ante- destinada, mediante requerimento que comprove esta condição, dicalculada da seguinte forma: ~ ~ ~rior
rigido ao Minislro de Estado da Fazenda, no caso do disposto no
I - para os pilotos de qualquer categoris, os oficiais aviado- inciso I do art. 2•, e ao Mlnislro de Estado da Providencia Social
res e os oficiais aviadores-engenheiros corresponderá um salário para os efeitos do inciso n, também do art. 'Z'. entregue nas respecde comandante de Boeing 737, vigente na data do efetivo paga- tivas Delegacias Regionais mais proxhnas dos seus domicilias.
Parágrafo único. Os documentos comprobat6rios de que Iramento da reparação, multiplicado pelo número de meses transcorridos desde que o beneficiário desta lei ficou impedido de exercer ta o caput deste artigo serão:
I -para os aeronautas e aeroviários, a c6pia do Diário
a profiSsão até a revogação das poi1aria reservadas do Ministério
da Aeronáutica;
~
Oficial da União que publicou a sanção imposta ao requerente,
II - para os demais aeronautas. os militares que pertenciam por ato instituciOnal ou complementar, a cópia da licença ou
aos quadros e subespecialidades de Espl. Av. Esp. Com e Q. Av, certificado fornecido pela Diretoria da Aeronáutica Civil do
os aeroviários e os militares que pertenciam aos quadros e subes- Ministério da Aeronáutica i a certidão fomecida. pelo sindicato
_
_ _ _ _
pecialidades de AT-MA V, AT-AV,AT-MR, AT-PA, AT-SH,AT, respectivo;
- n - para os mililares: .. CÓpias das folhas de alterações do
CE, AT-SL, AT-MO, AT-SE. AT-CM, AT-HE, AT-IT; AT-PL
AT-CP, MR-SEAU, MR-SHAU e MR-CMAU e os militares que histórico que cOrilproveni ter o Iequerenle pertencido_ a_o Quadro
pertenciam aos quadros e subespecialidades RT-TE, RT-VO e AT- de Oficiais Aviadores. OficiaiS Aviadores-EngenheirOS, ou aos
CV. aos quais se equivalem. também. n:spectivamcntc. os comis- quadros e subespecialidades referidos nesta lei. assim como a data"
sários de lxmlo, os mecânicos de vôo, os mecânicos I e os em que sofreu a sanção -imposta por ato institUcional ru comp1edespachantes de vôo, no âmbito da aviação comercial, correspon- mentar, ou cópia do Diário Oíldal da União que publicou a referiderá um salário idêntico ao topo de sua categoris, vigente à data da sanção e a certidão do salário vigente de sua categoria
do efetivo pagamento da reparação, multiplicado pelo número de fornecida pelo sindicato respectivo.
Art. 11. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
meses tmnscotridos desde que o beneficiário desta 1ei ficoo impe~
Art. 12. Revogam-se as disposições em conlrário.
di do de exercer a profissão at6 a revogaÇão-das pÕitarÍas Ieservã~
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- A Presidência codas do Ministério da Aeronáutica.
munica ao Plenário que, por um lapso, constou dos avulsos da OrParágrafo único. O valor do salário de que tratam os incisos
dem do Dia como item 31 o Projeto de Lei da Câmam n• 130, de
deste artigo será fornecido pelo sindicato da categoria a que per1994, já aprovado em sessão anterior.
- --tencer o benefiCiário da reparação.
0 item 31 não deverá, portantO~ ser Considerado.
Art. 4° A aposentadoria de que trata o inciso U do art. 2°
Não há no plenário quorum qualifiCado para a aJrCCiação
será concedida após a apresentação de requerimento, fumado pelo dos itens de n~ I a 17, 36, 37 e 38. Ficam, portanto, com a votabeneficiário da reparação na forma do arL 10, e paga pela Previ- ção adiada.
dência Social por eonta da UDião, através do órgão de pagamento
Ficam adiadas, também, as demais proposições da Ordem
de beneficias i:D.ais pr6iiii:t.os do domicilio do requerente, com vi- do Dia que se encontram em fase de votaÇão.
gência a partir de 5 de outubro de 1988, com recursos adiantados
São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada:em contas trimestrais, compensadas as eventuais diferenças.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993
Art. 5' O pagamento em moeda corrente nacional decorren("mduídoemOniem ·oo-Dia nos termos do
te -do -quanto vier- a -ser -caicutado, na íorma ào art. 3°, isento de
art. 375, vnr, do Regimento Interno)
qualquer tributo, far-se-á em até sessenta dias da data da promulgação desta lei, através de crédito liberado em conta, em._f~vor do
Votação. em -turno único, dO-PrOJeto- de Decreto Legisla~
beneficiário da reparação, que iildicará no requerimento a que se ·.tivo n' 44, de 1993 (n' 250193 na Câmara dos Deputados), que
refere o art. 10, a Agência do Banco do Bt3Sil S.A., onde pretende aprova o ato que renova a permissão da Rádio Independente
seja realizado o depósito.
Ltda. para explorar seiViço de radiodifusilo sonom em freqfiênArt. 6' A reparação de que tratá o inciSo t do ali. 2• será cia modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do
considerada crédito de natureza aliment[cia e estende-se aos her- Sul, tendo
deiros e aos dependentes dos beneficiários falecidos, devendo ser
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis:
calculada na forma do art. 3• até a data do falecimento ou na data são de Educação:
ali indicada se o falecimento tiver sido posterior,- e ser paga de
- 1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favoacordo com o estabelecido no artigo anterior.
rável ao projeto;
proounâamen~: R~lator. Senador Áureo_ Mello, pela
Art. 7• O valor da aposentadoria de que Ira ta esta lei corresponderá aos sa1ários conslantes dos incisos I e II do ari 3°, para as regularidade dos alos ~ procedimentos concernentes à proposição.

sem

- zo
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)

Votação? em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Capinzal Ltda. para exploi'ar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo
_____ _
Pareceres, proferidos em Plenário, Cm substituição .i Comissão de Educação.
- 1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e prcx::edi.mentos concernentes à proposição.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 46, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em turno únioo, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorgada à Râdio Fraternidade Uda. para explomr serviço de radiodifusão sônora em freqüência modulada na cidade de
Araras, Estado de São Paulo, tendo
Parecer, proferido em Plenârio, em substituição à Comissão
de Educação:
,
- 1• pronunciamento: Relator: Senador Alvaro Pacheco,
favonível ao projeto;
- zo pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON" 48, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1993 (n• 264/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão -sonora eril fteqüência modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-

neiro, tendo
Pareceres, proferidos em Plenârio, Relator Senada: Áureo
Mello, em substituição à é:ootissão de Educação:
- 1° pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 49, de 1993 (o• 273193, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda. para explomr
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
ParecerCs, proferidos em Plenário, em substituição à ComiSsão de Educação.
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.
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___ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 50, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia. nos terMos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 50, de 1993 (n• 277/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o- ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de Comtmicação Lk4, para explorar sexviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, proferido em Pleoârio, Relator: Senador
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993
(Incluldo em Ordem do Dili, iios termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à _RãPio Grande Lag0
Ltda. para explomr serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui~
ção à Comissão de Edu~o:
-1° pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão;
- 2° pronunciamento: Relator. Senador Affonso Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.
.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 55, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos tern:\os do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 55, de 1993 (n•267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que ~nova a conCessão outorgada à Paquetá Empreendimentos Uda. -para explomr serviço de radiodifusão soooia em onda
média na cidade de Floriano, Estado do Piaui, tendo
Parecer favorável proferido em P!enârio, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 7, DE 1994
(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
o• 7, de 1994 (n• 308/93; na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a outorga deferida à -Rádio Cultura de Timb6
Ltda.. para exploràr serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Timb6, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favonível, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•9,DE 1994
. (Incluido em Otilem do Dia nos termos do _ .
art. 375, Vlli, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
o• 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão-·outoi'gada à Rãdio e Tv Tapaj6s
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Cameiro, em Substituição à Comissão de Educaçfio,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994
(Incluido em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
. Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
o 0 10, de 1994 (n• '197193, na Câmara dos Deputados), que aprova
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o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para
executar sexviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui---ção à Comissão de Educação.
- 1° pronunciamento: Relator: Senador João França. favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator. Senador Meú:a Filho, pela
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" II, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nós termos do
art. 375, VIU, do Regimento Interno)
Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n° II, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à SA. Rádio Verdes Mares, paf<l explorar sexviço de radiodifusão sonora em freqüêD.cia
modulada na cidade de Fortaleza. Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenãrio, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, VIU, do Regimento Interno)
Votação, em n,rno único, do Prujeto de Decreto Legis!ati;;o
n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmamdos DeputadOs), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul
para executar setViço de radiodifusão sorioia eni freqüênda modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo
Pareceres favoráveiS. proferidos em Plenário, Relator. Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação: ·
-1° pronunciamento: favorável ao projeto~
pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce- _
--- -- --- dimentos concernentes à proposição.

- zo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 18, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, VIU, do Regimento Interno)

Dezembro de l9SU

o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanh(
de Botelhos Ltda. para e~plorar setviço de radiodifusão S•'
nora em onda média na cidade de Bote lhos, Estado de Min
Gerais
Parecer favorável, pfoferido CiriPleiiãrio, Relator~- Sem
dor Henrique Almeida, em _substituiÇão à Comissão <le Edur-;1

ção.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 24, DE 1994
(Em regime de urgência, nos tennos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legishl·
tivo n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados). qt
aprova o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Su
perior do Vale do Sapucaí para executar serviço ·ctc radiodifu
são sonora em freqüênCia modulada. com fins exclusivamenl.
educativos, na ci4ade de Pouso Alegre, EsHtdo de Minas Grrais, tendo
-Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senad·.
Lucídio Porteila, em substituição à ComisSão de Educação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 45, DE 1994
(Incluído_ em Ordem do Dia -noS termos do
art. 336, b, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativ;
n° 45, de 1994 (n° 222192, na Câmara dos Deputados), que aprov>
o texto d_Q Acordo Ortográfico~ Língua Portuguesa, assinado th
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990
~ ~ ~
Parecer favoráVel, proferido em Plenário, Re.lalor: Senath
Josapbat Marinho, em substituição à Comissão de Relações Extt:·

ri01"eS e Defesa NacionaL
SUBSTifUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DR
_.LEI DO SENADO i'JO 179, DE 1990
(Em regime de urgência, nos tcrinos do
art. 33lí, "b", do Regimento Interno)

Votação, em turno- único-;- do Substitutivo da Câmam a,·
Projeto de Lei do Senado n° 179, de 1990 (n° 202191, naquol
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, qu,
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
dispõe sobre o regime de prestação de setviços públicos pela iui~
no 18, de 1994 (n° 252/93. na Câmara dos Deputados), que aprova
ciativa priVada, previsto no art... 175 da Constituição, e regula
o ato que renova a concessão outorgada à Rãd.io Araguaia Ltda.
concessão de obrn pública
~
para explorar serviço de mdiodifusão sonora em onda média na cl- - Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador José FIJ·
dade de Araguaina, Estado do Tocantins,tendo
gaça. em substituição ãs Comissões de Constituição, Justiça
Parecer favorável, p!:Oferido em "Plenário, Relator: Senador
Cidadania e de Assuntos Econômicos, favorável ao Substiruliv"
Carlos Patrocínio, eni substituição à Coi:nissão de Educação.
da Câmara., com requerimentos que apresenta.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994
(Dependendo de parecer da- Comissão- de ServiÇos 'k 1
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
fi-a-Estrutura)
art. 375, VIU, do Regimento Interno)
PROJETO DE LEIDA CÂMARAN" 13,
Votação, em turno único, do Projeto-de Decreto Legislativo
DEI991-COMPLEMENTAR
n° 19, de 1994 (n° 254193, na Câmara dos Deputados), que aprova
Votação, em turno único, do Projelo de Lei da Câmar:t r
o ato que renova a concessão outorgada à Tv Tocantins Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 13, de 1991- Complementar (n° 223/90- Complementar, na Cu>
de origem), que regulamenta o § 2° do_tm_. 1_71_da Ço_nstit,uiçãu F1•
cidade de Anápolis, Estado de Goiás
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador deral, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das mcd
das provisórias previstas no ·an. 62 da Constituição Fedetsl. e d·.
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de EducRção.
outras providências, tendo
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994
Pareceres, sob n"s 49 e 88, de 1991, da Comissão
(Em re,iime de urgência, nos temios do
..... de Constituição, Justiça e Cidadania, I" pronunci2·
art. 375, VIU, do Regimento Interno)
mento: favorável ao Projeto. com as Emendas de n°s J a 4 ( '' J
Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta; 2° pronunciamento: contrário ~is Emenda~; Lk 11 ~
n°23, de 1994 (n° 327/93, na Câmar.i dos Deputados), que aprova 5 a 17, de Plenãrioc
-
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125,
DE 1991-COMPLEMENTAR
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
arL 172, L do Regimento Interno)
Votação, em turno IÍDÍCO, do Projeto de Lei da Câmara n•
125, de 1991 - Complementar (n" 60/89-Complementar, na Casa
de origem), que disciplina os límites das despesas oom o funcionalismo público, na forma do arL 169 da Constituição Federal,
- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Assuntos Econômlcos, Relator: Senador Meira Filho,
1° pronunciamento: favorável ao Projeto; 2° pronuncialnento:
favorável à emenda de Plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas perante a Comissão)
PROJETO DELE! DO SENADO N"27,
DE 1991- COMPLEMENTAR
Votação, em turno lÍDÍco, do Projeto de Lei do Senado n•
27, de 1991 - Complementar, de autoria do Senador Mansueto de
Lavor, que regulamenta o§ 3" do art. 192 da Constituição FederaL que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras providências -Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão; em substituição à Comissão de Assuntos Econôoúcos.
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PROJETO DE-DECRETo LEGISLATIVO N" 69, DE 199:'\
(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, VIII, dei ReginÍento Interno)

~

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 1993 (n" 313/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o cato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais.~ (Dependendo de
parecer da Comissão de Edu<ação.)

PROJETo DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994
(lncluldo em Ordem do Dia, nos termos
do art. 375, VIII, do Regimento Interno)
-Discussão, em tu~O dnico, &:, ProjetO-de Decreto L~gis·
Jativo n• 8, de 1994 (n" 303/93, na Câmara dos Deputados).'!'"
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Culll'''íl
de Paulo Afonso Ltda. para explorar setviço de radiodifu~ .:o~'
sonora em freq11ência modulada na cidade de Paulo Afonso. ~ ~
tado da Bahia (Dependendo de parecer da Comissão de E<"' ,
ção.)
PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 199
(lncluido em Ordem do Dia; nos termos do
arL 375, vm, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1994 (n• 266/93, na Câmara dos Deputados).
REQUERIMENTO N" 484, DE 19~94
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede
Votação, em turno único, do Requerimento n° 484, de 1994, Nova Terra de Radiodifusão Ltda., atualmente denominada
do Senador Mareo Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a Rede Fênix de Comunicação Ltda., para explorar setviço de rrconvocação do Presidente e do Secretário do ~lho Nacional__ diodifusiio sonora em freqUência modulada na cidade de S.i.n
de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo ~ ~José dos Pinhais, Estado do Paraná. (Dependendo de parei-c-r •lo ~
de Duque de Caxias e Doutor Herbert de Souza (Betinbo), para Comissão de Educação.)
prestar, perante o Plenário do Senado Federal, esclarecimentos so- ~
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE J9<'·;
bre o quadro de mortalidade infantil no BrasiL especialmente nas
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
regiões mais pobres, e apresentar as sugestões e medidas que o órdo :ut. 375, vm, do Regimento Interno)
gão proporá ao Senbar Presidente da República, com vistas a enfrentar tão grave questão.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto L\:
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência reti- lativo n• 21, de 1994 (n" 292/93, na Câmara dos Deputa<!<»).
ra da pauta as matérias constantes dos itens 18 a 25, 28 a 30, 32 8 que aprova o ato que renova a permissão da FM Rádio Indc
35: 43, 47, 48, 50 a 54, nos teimos do art. 175, aiinea e. do Regi- pendente de ~~JV"....overde Ltda., pa...-.t explorar serviço de radi<K.!i ·
mento lnlemo.
, fusão sonora em ~qüência modulada na cidade de Arcoverdt~
São os seguintes os itens retirados de pauta!
Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Cor1i,·<:;";
de Edilciação.)
~
· · ~~ PROJETO DE DECRETO U!GISLATIVO !11".62, DE 1993
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 26, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Intemo)
(lncluido em Ordem do Dia nos termo8
Discussão, em turno únicoy do Projeto de Decreto Ledo art. ~7i)_, ~I. parágrafo único, do Regimento Interno)
gislativo D 0 62, de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos DeputaDiscussão, em turno único, do Projeto de Decreto I ~~
dos), que aprova o ato que renova a concessão oUtorgada à .gislativo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Câmara d0..: ! '• ··
Sociedade Rádio Vila Real Ltda. para explorar serviço dera- dos), que aprova o ato que outorga pcnnissãc1 ;i
diodif,Jsão sonora em .onda média na cidade de Cuiabá, Esta- Campos Dourados FM Ltda. para explorar· .ierviço dt· . '
do de Mato Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de difusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ml.!'d1a
Educação.)
neira, Estado do Paraná. (Dependendo de parecr-r d;1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993
Comissão de Educação.)
(Em regime de urgência, nos termos do
PROJETO DE DECRETO LEG~LA11VO N" 39, DE 1'!91
:ut. 375, Vlll, do Regimento Interno)
(lncluido em Ordem do Dia, nos termos
DiscusSão, em turno úiiico, do Projeto·d_e Decreto Legisdo art.. 375, VTII. do Regimento Interno)
lativo n• 64, de 1993 {n" 275/93, na Câmara dos Deputados),
Diseussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislatique aprova o at<> que renova a concessão outorgada à Socieda- vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmara dos Deputados), que
de Rádio Emissora Paranaense S/A para explorar serviço dera- aprova o ato que outorga permissão à Rádio Serra Negra FM Ltde.
diodifusão de sons e imagens (televisão). na cidade de para explorar setViço de radiodifuSãO "sOnora: em freqüência modoLondrina, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da .Co- !ada na cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (Dq•·,, !o: ' ,
missãO de Educação.)
·
de paiecer da Comissão de Educação.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 117, Dh 1994
(lnc!uído em Ordem do Dia nos termos
do art. 336, ''b", do Regimelll.o miemo)

Educação em Comissão de Educaçio, Ci6ncia e Tecuologia. (Dependendo de pareca:es das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e Dlretora.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n•
117, de 1994 (0° 4.151/93, na
de erigem), que aliem dispositivos do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Asuntoo Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 122, DE 1994
(Em regiine de urgência. nos texmos
de arL 336, ''b", do Regimento miemo)

PROJETO DELE! DA CÂMARA N" 151, DE 1992
(JncluídD em Ordem do Dia nos termos
do art. 172, L do Regimentomtemo).
Discussio, ém tumo único, do Projeto de Lei da Câmma n•
JS!, de 1992 (n• 1.002, na Casa de erigem), que dispõe sobre a""tinção da cootribuiçlio sindi<:ol a que se teferem os arts. 578 a 591
da Cousolidação dos Leis do Tmbalho, aprovada pelo Decmo-Lei
n• 5.452,de 1°de maio de 1943 e dá outras providancias, tendO
Parecer proferido em Plenário, Relator. Senador Eduardo
Suplicy, favorável ao Projeto, com Emmdos n"s I e 2, que apresenta, em substituição à Comissão de Asuntos Saclais. (Dependendo de parecer sobre a emeDda o•3, de Plenário.)

casa:

Discussão, eri:t tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n°
122, de 1994 (n° 4.714/94, na Casa de erigem), que altem a tedação do parãgmfo único do art. 60 da Lei-n• 8713, de setembro de
1993. (Dependendo de pirecer da Comissão de Coostituição, Justiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 123, DE 1994
(Em regime de urgência. nos termos
do arL 336, ''b'', do Regimento miemo)
DiSCUsSãO~ -em=rumo úriiCO, do Projeto de Lei da Câ.man. n°
123, de 1994 (n° 4. 717/94, na Casa de origem), que altem a =lação do art. 1° da Lei n• 6.463, de 9 de n<>Venibro de 1977. (Dependendc de parecer da Comissão de Assuntos E<onômlcos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 232, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos tmnos do
art. 254, parágrafo único, do Regimento mtemo)
Disruslio, cm tumo único, dO Projeto de Lei do Semdo o• 232,
de 1991, de autoria do Senador Jutaby Magalhies, que aul<riza o Poder
Exec:Wvo a definir as tems iu:lisptmáveis à pmii2Vaçio ambi.emal,
integmnles dos bem da Uniio e dos Estada!, na fama do art. 23, Vl e
canbinado com o art. 24, Vl, da Omtituição Fedem!, tendo
oontrário, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ronan Tito,
substituição à Comissão de Assuntos Sociais.

vn.

Pareeer

PROJETO DELE! DA CÂMARA N" 136, l)!l 1994 (Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art 336, ''b", do Regimento miemo)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 11,
DiscusSão, em tUrno -UniCo; do Projeto de Lei da Câmara n°
DE 1994- COMPLEMENfAR
136, de 1994 (o• 4.801/94, na Casa de origem), que cria e l.nln!iforDiscussio, em turno 6nico, do Projeto de Lei do Senado o•
ma, no quadro permanente de pesSOil da Secretaria do Tribunal
II, de 1994-Complementu, de autoria do Senador Man:o Macie~
Regional do Trabalho da 6• Região, os cargoS que tD.eiJC:iOna e dá que dispõe sobre fontes de zeamas do Fundo de Apoio ao Desenoutras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de
volvimento Social- FAS, e dá outras providências, tendo
Constituição, Justiça e Cidadania~)
~
Parecusobn•227,de 1994daComissãode
OFÍCIO N" S/72, DE 1994
- Assuntos E<onômlcoo, favmável ao Projeto com emen(Em regime de urgência, nos temiOs
das I e 2-CAE, que aptesenta.
do arL 336, ''b", do Regimento mtemo)
PROJETO DELEIDOSENADON"73, DE 1991
Oficio o• S/72, de 1994, do Senhor Presidente do Banco
(Jncluido em Ordem do Dia nos termos
Central. encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo
do art. 172, L do Regimento mtemo)
do Estado de São Paulo, relativa ao pedjdo de emissão de Letras
De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo -IFfP, destina~
isenção do imposto de =>da para bolsas de estudos de médioos redas a liqutdação de precatórios j!ldiciais..(Dependendo de parecer
sidentes e ICII!uneraçlio de estudantes em eslágio para complemonda OmiSsão de Assuntos Emnômims..)
tação de estudos universitários. (Dependendo de parecer da
?ROJETO DE RESOLUÇÃO N" 122, DE 1993
Comissão de A.wlntos Econéimicos.)
(En1 regime de urgência nos termoS PROJETO DE LEI DO SENADO N" 130, DE 1993
do art 336, "c'', do Regimento Interno)
(Jncluído em Ordem do Dia nos termos
(fnunitando em conjunto com o
doart. 172, i, do Regimento mtemo)
0
Projeto de Resolução o 94, de 1994.)
De autoria do Senador Mansudo de Lavoc, que concede ao
Disc:ussãn, em turno úniCO, do Projeto de Resohiçã0-n° 122, idoso e ao deficieme l'isico ou meo!al, o benoJ!cio da percepção de um
de 1993, <.!e autoria do Senador Marco Maciel, que cria a Comis~ salário mínimo mensal, desde que comprovem não possuir meios de
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de parecemo das Coprover a própria manutenção ou tê-la JXOYida por sua familia, n:gulamis.c;ões Je Constituição, Justiça c Cidadania c Dirctora.)
mentando o inciso V do artigo 203 da Constituição Federal. (DependeDdo de-p8reCeies daS Comissões de Asuntoo Sociais e
PR 0IETO DE RESOLUÇÃO N" 94; DE 1994
(Em regime de urgência nos termos
Assu_ntos Econômlcos.) .
do art. 336, "c", do Regimento Int~o)
MENSAGEM N° 314, DE 1994
(Tramitando em conjunto com o Projeto_
ESCOUIA DE AUTORIDADE
de Resolução n• 122, de 1993.)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos

em

Dis,'!lssão, em turno único, do Projeto de Resolução o• 94,
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jarge, que altera o Regimento interno do Senado Federal, transformando a Comissão de

do art. 281 do Regimento mtemo)
Discussão, ein bimo únioo, do Parece< n• 237, de 1994,' da
Comissão de Constituição; Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
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n• 314, de 1994 (n" 899/94, na origem), de 24 de ounibro do corn:nte ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à
delibemçllo do Senado a esoolha do Senhor ValdirRighetto, para
exen:er o cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho.
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xias, tio sofrida, tio abandonada pelos Poderes Públicos mas que
resiste, que progride, com sua população ordeira e laboriosa.
Temos lutado por essa sofrida população, e, com o programa ''Viver com Dignidade", estão sendo levan~das, sob o sistema
de miltilio, casas populares para cinco mil famílias, além de escolas profiSSionais.
~ ~
~
MENSAGEM N" 349, DE 1994
Isso 6 colocar o Cristianismo em Prática, o amor em ação.
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Assim. convido a todos para que comei:norem o Natal, o dia
(Incluído cm Ordem do Dia nos termos
em que Jesus Cristo nasceu, não apenas com fervor religioso e
do art. 281 do Regimimto Interno)
com presentes, mas com muita solidariedade, com muito amor ao
Discussão, em blmo único, dO Parecer n• 236, de 1994, ela Próximo, con:l ações práticas que viabilÍzem esses sentimentos,
Comissão de Constimiçio, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem pois. de nada vale ter todos os conhecimentos do mundo, se não
n• 349, de 1994 (n" 991/94, na erigem), de 11 de junho do cotrenle houver oompaixllo e caridade, que é a pe<ha angular da mensagem
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe- cristã.
Era o que tfnhamos a dizer, Si. Presidente.
raçllo do Senado a escolha do Senhor Edson Rodrigues Chaves
. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra,
para exercer o cugo de Couselheiro do Conselho Administrativo
ao nobre Senador Vaimir Campelo.
de Defesa Econômica.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia o seMENSAGEM N" 376, DE 1994
guinte disaJrso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, no últilno
ESCOLHA DE AUTORIDADE
dia 8, recebi uma denúncia swpreendente, dando conta de possíDiScussão, ein tumo-1íniCo, do -p~-n°- 289, de 1994, da_ veis ínegii:laridades praticadas na RADIO BRÁS.
Comissão de Assuntos Econômíoos sobre a Mensagem 11"376 de -~~ O autor da denúncia é o aP=Cntador de TV e Radialista
1994 (n" 1.125/94, na origem), de 8 de dezembro do =nte ~- Clayton Aguiar, que há 10 anos mantém contrato de prestaçllo de
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação servi~ com aquela empresa estatal, para prodoção e apresentação
do Senado a escolha do Senhor Pmrlo Arida para exercer 0 cargo de progmmas mdiofllnicos e televisivas, através da Rãdio Naciode Presidente do Banoo Central do Brasil.
na! Bmsllia AMe a Rádio Nacional da Amazônia.
Segundo o mdialista, a RADIO BRÁS nllo tem repassado os
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos):... COricedo~a~jilivmao nobre Senador Hydekel Fmitas.
V ales Transporte e o 'Tickets'' refeição devidos aos funcionários e
O SR. HYDEKEL FREITAS (PPR- RJ. Pronuncia o se- lem desrespeitado todos os acordos fumados com a categoria.
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, aproxilnaClayton Aguiar diz, ainda, qne a atual diretoria vem pratise o Natal, momento oportuno para qne todos façam uma profunda cando im:gularidades bem mais graves, como a proibição da venref!exllo sobre suas vidas e seus objetivos.
da e veiculação de anúncios publicitários de empresas privadas,
Lamenlavelmente, ao longo do tempo, os festejos natalinos sob o argumento de que os espaços de propaganda s6 devem ser
têm sido desvirtuados. tmnsformando·se numa festa de consumo e comen::ializados com empresas do Governo, sempre com preços
de troca de presentes materiais.
suped'atumdos.
Grande número de pessoas, portanto, se esquece que 0 qne
Pam corroborar suas afirmações, o radialista cita o exemplo
está sendo celebmdo é o nascimento do Salvador, de Jesus Cristo, do Jomal Nacional, transmitido pela RADIO BRÁS, o qual seque há mil novecentos e noventa e quatro anos, IDJm dia 25 de de- guodo ele, foi ao ar nos meses de janeiro, fevereiro e março deste
zembro, veio ao mundo, tendo como berço mna manjedoura. e que ano sob o patroclnio da ECf, resu~tando a operação num prejuízo
a troca de presentes simbolizam as ofertas trazidas pelos Reis Ma- de ISO mil resis para RADIO BRAS, pelo prosaico motivo de o
gos, ~comemorar o extra.Oldinário acontecimento.
Departamento Comercial ter se "esquecido" de providenciar a assiÉ com tristeza que voltamos nosso olhar para 0 mundo, e natura dos contratos com a Empresa de Correios e Telégr:afos.
vemos qne, neste mornenw tão sagrndo, há quarenta e cinco oonEm ou!Ill operação desastrada, a RADIO BRÁS teria bancallitos bélicos, dentre os quais a cmel guerra da Bóonia e a ~e do a cobertum do Festival de Cinema de Brasflia também com preconflagmção entre a Rússia e a Chechênia, que desde os tempos juizo de mais de 100 mil reais, porque o mesmo Departamento
do czarismo pela sua justa independl!ncia.
Comercial teria conseguido arrecadar apenas 14 mil reais com a
Observamos, também, contristados, que em nosso País ain- venda de publicidade.
da são peipetrados tantas injustiças cori!Ill os mais fracos, os eterE nllo fxcam s6 aí as iti-egularidades apontadas por Clayton
nos humílhados e ofendidos que nllo t.!m recursos, e que intej!ram -Aguiar! segundo o apresentador de TV, por ocasião ~da Copo do
a legião dos desenlados da fortuna.
Mundo de Futebol, foi~ celebrado um contrato de patrocínio com a
É para esses milhões de brasileiros que, neste instante, diri- Caixa Ecooômica Federal, cujos montantes foram repassados direjo meu pensamento de solidariedade, de afeto e de amor cristãos.
lamente a:a uma empres~ prestadora de serviços, sem qualquer partiEm verdade, temos para nós que a atitude autenticamente cipação da RADIO BRAS.
cristã, sintonizada com a mensagem proclamada por Jesus, é a do
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadoll'S, o que motivou o i Ia
amor ao próximo, da c:onliatemização e do despojamento de ~ dialista C!ayton Aguiar a efetuar essas denúncias foi o rompimen
quaisquer preconceitos e discriminações.
- to repentin' de seu contrato de prestação de serviços com a
Nossa luta, portanto, é pela emancipação de nosso povo, RADIOBR >. que já durava 10 anos, o que, segundo ele, acarrepela justiça social e pela melhoria da qualidade de vida da popula- tou-lhe enc es e irreparáveis prejuízos. ção. Esses postulados refletem a convicção de que somos aistãos
COD ;o o Sr. Clayton Aguiar há n· itÕs ...:..~.~,,. t • ..:· qw.:: se
verdadeiramente, e colocamos em prática o amor fraterno pregado trata de un roflssional competente, c()I'Tt:t_ c hu:.~-l .. J, •, :;... .. ,, !·~.!': ••
pelo Salvador.
qual, e unk... lente por isso, resolvi tra:.:.~ <!; a ..anit:...... :. r•, :.J , ! .\~;,n
Aliás, também em momentos de reflexão comO o que esta- rio desta Cas.J.. Não me foram apres..)~Jlaóa~ y..:..1. :, 1,; r p: ···~-' ,,,_,~.
mos vivendo, não posso esquecer da minha querida Duque de Ca- sas supostas hrcgularidade."
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Entretanto, devido à gravidade das alegações do mdialista
Aguiar,_de quem não tenh~motivos pam desconflBI. gos; ·,-:-, ~ ,li. c. a Diretoria da RADIO BRAS se pronunciasse acerca des... l': .kiiúndas, a fri:n de que os fatos sejam esclarecidos e as
;, ,. ,_.,!aridades, se realmente houverem,sejamapumdas e punidos
. "" .nsáveis.
·
- .. · .
.
. Este é meu dever de oficio, como Senador- e-cidadão- i.Jlte~,.;,no bom funcionam'<Ilto e na tnmspai'ência das ações pra1i. . '· em nossas Empresas Pública;;. Por isso mesmo, estru
cobrando da Direloria da RADIOBRAS explicações sobre as su"dad
tada
I diali C1a to A ·
sta
y n guJar.
postas irregulan
es apon
s pe 0 m
Muito obrigado, Sr. Presidente .
..
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Man:o MacieL
O SR. MARCO MACIEL (PI'L- PE. Pronuncia o seguín,,. di>c'UISO.) -Sr. Presidente, Sr's e Sr.;. Senadores, acaba de em; ,., -..:;r-se, na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o
Mi IIi stro Carlos Mário da Silva Velloso. em substituição ao Minisl.!'\• J()Sé Paulo Sepúlveda Pertence. Juntamerite com o novo Presi(1;·1:'....... foi eleito Vire-Presidente daquela Corte Maior da Justiça
'·' '~ .m\1 o Ministro Marco Aurelio Mondas de fari4l;_Me)o..
Desejo, em rápidas palavms, apre~entar, por intermédio des... .;.l, ao ex.-Preside_nte Sep1lveda Pertence e aos demais inte,;. •utes do TSE congratulações pelo excelente desempenho obtido
nas primeiras eleições geniis que o Bmsil reaiizou. Tivemos consulta popular a nível de Presidente a Dep.ttado estadual ou~tal, em busca da verdade eleitoral, objetivo colimado por uma
sociedade realmente democrática.
Tendo em vista a oportunidade dos temas tratados, Srs. Se·d<>ie.<, lerei para que fique transcrito.oos Anais desta Casa o dis,.,,,, ,, do Presidente recém eleito que, continuando o. trabalho
d.-..,·nvolvido pelo seu antecessor, propõe uma série de medidas
aprimomr a legislação eleitoral e partidária, e contn"buir
para o aperfeiçoamento da Justiça Eleitoral, inclusive com a ínsti:
tuição do voto informatizado.
Manifesto, Sr. Presidente, concordância com os temas ali
C.\lK.)stOS, sem excluir uma referência do Ministro Carlos Velloso:
o fmanciamento pâitidário e o fmanciamento ·eleitoral. São assuntos a respeito dos quais já se fez algum progresso, mas ainda exigem aperfeiçoamento. O grande desafio é que os dois temas
passam pelo problema do financiamento público, n!o aceito no
!< ,,íl. embora já adotado em quase todos os palses.
É evidente que a sociedade bmsileira ainda n!o entende ser
••ssc o caminho correto. Entretarito, há nntita resistência para a solt~çlu apontada: o fmanciamento público, sobretudo em virtude
dt h dramátiCos índices sociais que marcam a sociedade brasileira
,!, n·,ssos dias.
É difícil, a curto prazo, que se aceite, entre nós: Õ fmancian
públioo, o dispêndio de recur.;os públicos para fmanciamento d:is campanhas. embora seja algo extremamente positive).
Creio, no entanto, que, com o Plano Real, é posslvel estabili;,,r ·1 e_conomia, criando condições para um desenvolvimento sus1\"·t:tado para resgatar a dívida social, e ensejando a discussio do
: ,, ··L·.,na.
". respeito, cabe lembrar, que já há iniciativas nessa direçio
"· C~ngresso Naciona~ valendo destacar _projeto do Deputado
José Dirceu, do PT, qúe tramita na Câmara dos Deputados.
O Ministro Carlos Velloso se refere em seu discurso a ruIras importantes questões, inclusive sobre novo modelo eleitora~
com a defesa do sistema misto, isto é, combinação do sistema propon-ional com o majoritário, do fortalecimento partidário, da redução das chamadas '1egendas de aluguel", da implanlaçlo do
m '"•·nismo da fidelidade partidária.
:~t~;·l!h1
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Por todos esses motivos, Sr. Presidente, e ser esta uma Casa
das }eis, julgo importante S;C tome ~~ecimento do discurso do
Ministro Carlos Velloso, pms se const.Itln num documento que servede referencial para o debate sobre temas_ que, certamente, mobilizarno a 50' Legislatura do Congresso NactonaL
.
A seguir, Sr.;. Senadores, o texto da fala do Ministro Carlos
Velloso, na inte8m-DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCO MACIELEM SEU DISCURSO:
·
·
- ·
·
DISCURSO PROFERIDO PELO. MINISTRO
CARLOS MÁRIO DA SILYA VELLOSO NA SESSÃO SOLENE EM QUE FOI EMPOSSADO NO CARGO DE PRESIDENIE DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, EM6-l2-94.
Em 1954, há quarenta anos, portanto, um moço de dewito
anos, 0 coração pleno de ideais, foi convOcado a contar votos. O
moço acabava de chegar a Belo Horizonte, vindo do interior, a fim
de contimJar os seus estudos. Filho de juiz, juiz do_in~51r; precisava ajudar o·pai no custeio dos seus estudos. O seu primeiro emprego foi o de escrevente de um cartório criminal, que lhe arranjou
0 então juiz e hoje Ministro aposentado José Pereira de Paiva. O
cartório em também cartório eleitoml. Daí porq~~ o escrevente foi
cootar votos, sob a presidência do Juiz Eleitoral Joaquíni Henrique
Furtado de Mendonça, Magistrado cujo nome pronuncio com res_peito e com uma enorme saudade. E foi assim. senhores, O meu
primeiro cimtato com a Justiça Eleitoral. Depois, juiz federal em
Minas, fui do Tribrmal Eleitoral do meu Estado natal, de 1969 a
1971 e de 1973 a 1975. Ministro do TFR, a,partir de 1977, fui
cooduzido a esta Corte Eleitoral, nos biênios 198311985 (Juiz
substituto) e 1985/1987 (Juiz efetivo), tendo ocupado o cargo de
Corregedor-Gemi. Na representação do Supremo Tribunal Federal,
. que passei a integrar a partir de 1990. retomei· ao Tíioonal Supericc Eleitoral em 1991, como }l.iz substituto, passando a efetivo em
dezenove de maio de 1992. Quarenta anos depois da minha primoira experi6ncia na Justiça Eleitoral, carregado de emoção, assumo a presid.Sncia de sua Cone Superior, por honrosa confiança dos
meus pores, cátedra que foi diguif!Cada por grandes nomes da magistratum brasileira. Permitam-me que eu a todos homenageie na
pessoa do Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence. a quem suco· do, meu amigo desde quando contei votos pela primeira vez e
quando, jovens idealistas, pensávamos estar destinados a salvar o
BrasiL ele já sisudo e o mais inteligente de nós todos. O Ministro
Sepúlveda Pertence exerceu com extraordinária dedicação a presidência do Tribuilal Superior EleitomL administrando, com a maior
competência, as mais complexas eleições que já tivenios. Tenho
dito e é com rara alegria que repito, que Sepúlveda Pertence foi
um grande presidente desta Casa. Soube ele prever para prover, e a
tudo proveu, com exemplar espírità público e notável proficiência.
Peço a Deus, senhores, possa eu seguir-llie os passos.
Em" artigo que escrevi e que foi difundido pela imprensa,
ressaltei que 6 grande a importância da Justiça Eleitmal na cons__ ttu_çio da demc:x;racia, da democracia possivel, que é a democracia
repteSentativa, que não prescinde de um mecanismo apto a receber
e a transmitir a vontade popular, vale dizer, um órgão que, administrando ils eleições, impermeáveU conupção, seja capaz de captare transmitir, com legitimidade, a vontade do titular do poder,
que é 0 povo. Criada no Brasil, pelo Código Eleitoral de 1932, tenho como modelo o tribrmal eleitoral tcheco, de 1920, que teve a
ínspiraçio de Kelsen. a Constituição de 1934 a oonsagrou. A Carta
Polltica de 1937, constituição semáDlica, na classificação de Karl
Lowensteín, porque simplesmente dava feição formal a uma ditadum, iguorou-a. Restaumda pela Constituição de 1946, a Justiça

....':::'_<'_m_i'é'"'c..."..:.l;_99:_4;_-:------~D.::IAR:.::'
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lcm como missão preparn:r. realizar e apurar as eleições?
,-.-"(VJc, <tue estas possam refletir a legítima vontade do povo.
A verdade eleitoral é a razão de ser da Justiça Eleitoral.
.E<;sa verdade eleitoraJ vem sendo perseguida. há sessenta e dois
;mo!', pelos juízes eleitorais brasileiros. Muito se fez. nessa área,
i·:.~gavelmente. Já não se fazem_ eleições a bico de pena e os casos
th": .;:-orrupç.ão, de abuso de poder econômico ou politico são puni:los exemplarmente. Devemos reconbecer, entretanto, que ainda
\:to perpetradas fraudes no processo eleitoral. O exemplo mais re~
'"nlc é o das eleições de 1994, no Rio de Janeiro. Estamos conv,·ncidos de que essas fraudes serão banidas do processo eleitoral
brasileiro no momento em que eliminarmos as cédulas, as umas e
',JS mapas de uma. informatizando o voto. O alistameD.to já está in~
tnrmatizado. Em 1994, foram informatizadas as Zonas Eleitorais.
A meta, agora. que tentaremos implementar no correr do ano de

em

com registro provisório
andamento, num total, portanto, de
vinte e sete. O legislador brasileiro deve refletir um· pouco mais
sobre o tema, se deseja boa prática de governo de.mocrá.tico.-A democracia representativa realiza-se através dos partidos p:>líti.cos.
Estes devem refletir, pelos seus programas, o pensamento de setores da scx;iedade, devem conter um ideário, de modo que as pessoaS possam escolher os seus candidatos a partir da discussão de
idéias e de temas de governo e não em razão do carisma ou de discursos individuais, que refletem, em Ultima análise. pensamenlos
afastados da realidade partidária, quase sempre demagógicos e inviáveis.
De outro lado, um mínimO de fidelidade partidária é necessário. Os- partidos precisam formular diretrizes, a que estejam sujeitos Os que se elegeram à sombra de sua legenda, sob pena de
perda de mandato.
1995,-ê a ihformatização do voto_ O Trirunal Regional Eleitoral de
A nossa quarta meta, que pretendemos implementar, é a do
Santa Catarina. sob a presidência do Desembargador Francisco voto distrital misto. O siStema eleitoral utilizado pam escolha dos '
Xavier Vieira, desenvolveu projeto de automatização do voto que, deputados, exclusivamente propoxcional, favorece., sem dúvida, o
m ..~diante licença do TSE, foi testado no segundo turno das eleiçõabuso dO poder econômico e de autoridade, impede que o repre:.':. deste ano_, c:om grande sucesso, em cinco sC?ÇOOs eleitorais da~
senlante esteja vinCulado aos seus eleitores e estimula a divisão
4uelc Estado. Investimentos deverão ser- feitos. Registre~se, dos candidatos no ambiente interno dos partidos. Em artigo publi·~iitretanto, que vamos eliminar despesas. Não teremos que comcado na Folha de S. Paulo, de 4 deste, o Deputado e professor
:)r ar umas nem 9édulas; não teremos mapas de uma, as seções André Franco Montoro discute as desvantagens do sistema proporddtorais J'l'i)<.h.•rào ser reduzidas, com notável economia de dinhei- cional puro, optando pelo distrital misto, no qual os eleitores dis;('• c, sobretudo, de tc:mpo. A informatização do voto,- repito; será a porão de dois votos: ''o primeiro, atribUído a um dos candidatos do
; •iimein1 met1 411{' tentaremos viabilizar na nossa presidência.
distrito, assinalando um nome; e o outro a uma das listas partidá~
Perseguiremos a concretização - e esta é a nossa segunda rias, assinalando uma legenda", certo que a metade, de regra, das
;:;da -- de uma lc1 eleitoral permanente, de uma lei eleitoral que vagas será preenchida pelos mais votados de cada distrito e a outra
J;scipline todas as eleições e não apenas uma eleição. Esta lei po- metade "pelas listas partidárias proporcionalmente à votação obtiJerá ser o código eleitoral aperfeiçoado, ajustado à nova realidade da pela legenda, sendo considerados eleitos os candidatos na orpolític:o-elcitoral brasilein. Uma lei nova para cada:' nova eleição. dem que figuram na lista". O eminente Senador Fernando
:.;l que pensautos, não presta bom serviço. A prática, pelos TribuHenrique Cardoso, presidente eleito, é autor de projeto de lei apre~
.:.ti:;;. d!h"Jll1<' um hom número de anos, de uma certa lei, leva à
sentado ao Senado Federal, projeto de Lei n° 328,-de 1991, que,
l 1n.\ulltla'rã(' Ju entendimento jurisprudencial, o" que é OOm. Uma
pretendendo respeitar o disposto no art. 45 da Constituição, que
l('i eleitoral nova rara cada eleição traz insegurança, dado que os
exige o sistema proporcional na eleição para a Câmara dos Depui"ribunais devem começar tudo de novo. Vamos trabalhar em tor- tados, procura. na linha do distrital misto, conferir maior reprer;o de um anteprnjeto de lei eleitoral defmitiva.
sentatividade àquele sistema. Se a norma constitucional impedir,
Procuraremos - esta será a nossa terceira meta - ajustar a entretanto, a adoç.ão do sistema distrital misto, que tenhamos a cor. :-i Or~ânica dos Partidos Políticos, Lei na 5 .682, de 21 ~ 7 ~71, à ragem de propor, na forma do que estabelece o art. 60 da Constiaova ordem constirucional. A Constituição vigente coricede auto- tuição, emenda constitucional que o autorize, ~~samente.
aomia aos Partidos Políticos. A atual Lei Orgânica dos Partidos
Last but Dot least, ainda na linha da lei eleitoral permancnPnlíticos veio a lume quando a realidade constitucional era outra. te, PeDSo que p:xle ser esbJdada, autonomamente~ dada a sua Ún~
i:rge, pois, ajustá-la à Con5tituiçãô de 19S8_ É preciso, de ootro portância, a questão do fmanciamento das campanhas eleitorais.
lado. emprestar organicidade aos partidos, que precisam ter caráter Demos um bom_ passo com a Lei n° 7.713, de 1993, que in.!;tituiu
nacional. Este é, aliás, um princípio coriStitucional a que se sujei- os 'bônus eleitoiãis". que permitem. presentes as cautelas adotadiS ·..nn os partidos (CF, art. 17, 1)- A pulverização das agremiações pelo TSE, a identificação dos fmanciac!Ores- É preciso refletir
.: ~t1illárias. o gmnde número de partidçs, enfraquece-os, toma-os numa maior participação--do Estado nesse financiamento, menos
···.-:-sas fáceis de aventureiros políiícos. E verdade (j:ue os dOnos- âo na distribuição de verbas, e muito mais na Concessão de incentivos
-~ .der _conconcram para o csfarinhamento dos partidos. Por três
fiscais ou de ressarcimento fiscal aos particulares que se dispo?.c..o:;, cm mt~nos de quarenta anos, os partidos foram extíntos. Isto
nham a financiar a campanha eleitoral.
···orn.-u cm l9:37 (UL 37 c DL. 59, Decrelo n• 2.229, de 1937),
Queremos, senhores, convocar os magistrados, os juris'..Jt)5 (Ato Institucional n° 2, de 1965) e 1979 (Lei 6.767, de
tas, os advogados, os representante~ do_ Ministério ~~l!co! os
~ :O.XII.79). A partir daí, regiStrii o Ministro PaulO BroSSard, 00
cientistas políticos, os congressistas de boa vontade, os homens
.l:~curso de posse na presidência desta Casa, por uma lei inconstido Poder Executivo,- a cOlaborarem na viabilização do projeto
.. ·ional "as portas até então avaramente fechadas, foram escanca- ora exposto.
,,·la-.. Afinal, dppois de tudo iss_o, forçoso é convir não ser
Lembra San TiagO nantas, em "Dom Quixote, um apólogo
,., ranhâvel a paisagem lunar existente em matéria partidária. da alma ocidental", que numa. das suas conversas com EckelD18IlD, '" .·,mo parece ser do nosso feitio osCilar do zero ao infinitO e do in~ a prOpõsito do Fausto, dizia Goethe, que 11ao menos uma vez, te;;'oliln ao 7ero, ontem eram dois e não mais de dois e hoje são vin~
nham coragem de se abandonarem às suas ~pressOOs, de se dei1•: ~~om registro defiriitivo, 14 com registro provis6Iio, e 6 com os
xarem divertir, de se deixarem comover, de Se deixarem elevar,
'''·.Is registros em processamento''. Isto em junho de__1992. Hoje,
instruir. infla~_ e encorájár por alguma coisa de _grnnde; e não
"-1.o vinte os partidos com registro defmifíVO, um coni registro defi- pensem sempre que tudo está perdido quando não se pOde descor.ltivo em andamento, três com registro provisório -e 1fês outros - brir no fundo de uma obra,.- alguma idéia ou pensamento abstrato''.
1
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É o que conclamo aos brasileiros .ciUe aéreditam
podem nova realidade econôm.ica~ realizoo um trabalho sério e profícuo
aperfeiçoar as institUições políticas brasileiras, fazendo~as notáveis no sentido de aperfeiçoar o texto enciminhado pelo Poder execuinstituições. DeiXemo-nos, i:i8. linha da sugestão goethiana. como- tivo que há de se transformar na chamada lei de meios.
ver, inflamar e nos encorajar por essas Idéias.
Procurou-se, de forma democrática e transparente, enconNo que me conceme, não me impressionam os percalços, as trar as soluções mais adequadas destinadas a prover de recursos
dificuldades nem as incompreensões. Sei que conto com a solida- públicos os órgãos mais carentes, assini como os programas e
ri"edade dos meus pares, meus irmãos. Sei que contarei com a ajJ- obras mais importantes capazes de beneficiai o· maior número
da diurtuna e inestimável do Ministro Man:o Aurélio, poss!vel de cidadãos.
Vice-Presidente, espirita determinado à realização do interesse púDe foxma inédita buscou-se a participaÇio mais ativa dos
blico.
~_futuros executoreS do Orçamento nas esferas estadual e municiAfmal, vale invocar os versos de Fernando Pessoa, que, não pai.
obstante o seu ceticismo, sabia sonhar e soube dizer que o que é
A Comissão Mista, mediante audiência pública, promoveu
frustrante não são oS- sonhos que Dão realizamos, mas os soobos a oítiva de praticamente todos os governadores. eleitós'e os prefeique não tivemos a coragem de sonhar.
tos das capitais? que puderam indicar as emendas que entendiam
Agradecemos, o Ministro Marco Aurélio e eu, as palavxas prioritárias dentro dos seus respectivos programas de governo.
amigas e generosas dos oradores: do Ministro Pádua Ribeiro, meu
De,.sa fonna, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tomoucompanheiro no antigo Tribunal Federal de Recursos e no Supe· se poss!vel contemplar os Estados e os Municípios das capilais
rior Tribunal de Justiça, magistrado exempiar, solidário nas horas com recuri:os pelo menos com uma p0rcela i>onden\vel, capaies de
difíceis; do Procurador-Geral Eleitoral, meu conterrâneo, o Dr. fazer face à implantação de alguns projetes urgentes ou à edificaAristides Junqueira Alvarenga, um homem de caráter, que tem çã6 de obnis de grande alcance:.Social.
A metodologia adotada pela Comissão Mista de Planos, Drexercido a chefia do Ministério Público da Uniílo com independência e honradez; ao advogado Roberto Rosas, que foi minis- çament()S Públicos e Fiscalização possibilitou uma ampla partici'
tro desta Corte, que é professor, escritor, oonlerencista, grande pação dos Senhores Parlamentares DO processo de elaboração da
advogado, quero dizer qu• as suas palavras calaram fundo, f!ZO- Lei de Meios, mediante critérios lógicos que procuraram prestigiar
ram-nos felizes.
·
- os-pro:jetos que envolviam os mais lídimos interes-ses da poJXJlaAgradeço, mais uma vez. a todos os que aqui vieram, Mi- ção, procU.raildO afastar, de uma Vez por todas, qualquer tentativa
nistros do STF, Ministros de Estado, Ministros dos Tribunais Su- de clientelismo improdutiva.
O mérito por essa mudança fundamental de método de tra·
periores, autoridades, membros do _ Ministério Público,
magistrados, parlamentares, homens do povo, amígos, advogados, balho não pertence exclusivamente a mim, como Relator-Geral,
servidores públicos. Trouxetani todos ao Tribunal, e especialmen- mas deve ser atribuído à presidência, aos Senhores Relatores-Adte aos empossandos, o alto prestigio de suas presenças.
juntos e aos demais membros da ConlissãO Mista, que souberam
Muito obrigado.
compreender e assumir , com descortino e desprendimento, as
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo palavra imensas responsabilidades impostas por tão complexa e relevante
ao nobre Senador Gilberto Miranda.
missão pública.
Felizmente, passou o tempo em que o Congresso Nacional
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SI" e Srs. Senadores, na se- não passava de um mero chãncelador dos atos e da proposta orça·
mana passada a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e mentária encaminhada pelo Executivo~ Naquela época cingíã~se o
Fi~calização aprovou o Parecer apresentado pela Relatoria-Geral,
Legislativo a opor um carimbo homologatório Sobre os documen~
incumbida de apreciar a Preposta de Orça.mento·para o exercido tos enviados, sem ao menos apreciá-los por falta total de compede 1995;-contando Com a prestimosa colaboração dos Senhores tênciaparafazê-lo.
Relatores-Adjuntos.
No estágio atnal já evoluímos um pouco, mas ainda nos enSob a competente presidência do experiente Deputado contramos muito atrasados em comparação com as mais aperfeiHumberto Souto aquela Comissão, -após -prolongados debates e çoa.dos democracias.
minuciosoex.ame -do Projeto de J_.ei Orçàmentãria de 1995. houve
Com efeito~ Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, os parlapor bem acolher a peça opinativa por mim, oferecida, na condição mentos modernos, sem deixar ao largo a sua função primordial de
de Relator-Geral.
legislar, passaram a ter como uma das mais iniportantes, atribuiçõNeste momento, quando se encenam os trabaJhos da Co- ·-es, a de apreciar e aprovar o orçamento, além de proceder, a postemissão Mista, que durante um razoável periodo de tempo debru- riori, o seu acompanhamento.
çou-se sobre tão intrincada matéria, venho a esta tribuna
De qualquer sorte,. Srs. Senadores, parece que estamos no
prestar contas a esta casa da tarefa que desenvolvi como Relator-.. rumo certo, e no futuro pr6ximo haveremos de nos igualar às de~
Geral do Projeto de Lei n•03, de 1994- C.N. - ----- - ·
mocracias mais avançadas.
Primeiramente, devo consignar o meu agradecimento às liPara tanto, entendo ·que não devemos.-nos afastar das diretrideranças do meu partido, o P:MDB, pela honrosa indicaçio do meu zes adota.das pela Comíssão Mista que exaniinou a propOsta pãra. -o
nome para exercer tão importante missão no processo ae ãpi'ecia.- exercíCio de 1995, mas, ao contráriO, a mais sábia atitude é preção da Proposta Orçamentária para o pr6ximo-exercicio.
seiVa-la e aperfeiçoa~ la, para que voltem o Congresso Nacional e a
A confiança em mim depositada pelos meus pares fortale- classe política, em geral, a merecer do povo brasileiro a admiração
cem ainda mais a cert:eza de que este parlamento, a despeito de e o respeito: ingredientes necessários aO fortalecimento das instisuas mazelas e das constantes companhas difamatórias que é alvo tuições.
por parte de uma parcela irresponsável da midia, pode realizar um
Mas, se os procedimentos adotados pela comissão Mista de
trabalho digno da representação politica e "de extrema utilidade Pianos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com relação ao Orçapara as instib.Iições e a SoCiedade.
-- iiiento parãó-eXeicíciõ de 1995, transformaram~se num vexdadeiro
Pela primeira vez apóS riiuitas décadas, o Congresso Nacio- man::o, que há de balizar o exame das propostas orçamentárias funal, cônscio das suas responsabilidades perante a nação e díante da turas, espera-se, também, que nos próximos anos fosse o legislati-
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vo nio s6 a deliberar sobre as emendas que lhe compete oferecer,
ma.s que se dedique. ainda, ao estudo do orçamento como um todo~
O ~ento da União reflete, na realidade, todo o rol de
políticas pd.blicas a serem adotadas pelo governo no exercício seguinte. Ora sabendo-se que no Estado moderno o legislativo, tem
cada vez mais, uma participaçl!o ativa nas ações públicas, Dão há
como renunciar ele, tácito ou -explicitamente, ao dever de analisar
as previsões. do Executivo tendentes a implementar as SUas políticas nas áreas rmanceiras, econômica ou social.
Est~ Sr. Presidente e Srs. Senadores, o alerto que entendo
de meu dever consignar, na certeza de que essa ampliação das atribuições do Congresso Nacional proporcionará uma maior integração entre os poderes envolvidos no processo orç8mfmt:'rl0. - , . .
Aproveito esta oportunidade para renovar os meus agradecimentos ao Senhor Deputado Humberto Souto, que soube conduzir
com grande competência os trabalhos da Comissão Mista, dos Senhores Relatores-Adjuntos que não mediram esfmços para COilcluir, a tempo. as relevantes tarefas que lhe~ foram atribuídas, aos
Senhores Senadores e Deputados, que souberam oompreender os
rigores dos critérios adotados pela Comissão, no que concerne à
priorização das emendas e, por fim à Assessoria TéCnica daquele
6rgilo, que se colocou à disposição da Relatoria diariamente.
A todos que, de alguma forma, colaboraram para o êxito
dos trabalhos rio âmbito da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e flSCalização, transmito os meus sinceros agradecimentos.
A tarefa foi ciimprida e exigiu de todos mnito esforço e sacrifício, mas tenho certeza que os resultados foram de tal forma
produtivos para esta Casa e para o Brasil, que todos os que dela
participaram , sem exceçlio, estarão sempre prontos a enfrentar semelhantes desafios, seja nessa área de ablaçilo, seja em qualquer
outm, em proveito de nosso País.
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR- RONAN TITO - Sr. Presidente; peço a palavra pela
ordem.
O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a palavra V.
Ex', pela ordeDL
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordeDL Sem revisilo do orador.)- Sr. Presidente, na última sessilo que tivemos
nesta Casa, na quinta-feira, quando da Ordem do Dia, houve um
acordo no sentido de que deveriamos votar o Código de Mineraçl!o, que já tinha sido discutido. Anteriormeole, já havia sido pedida a urgência e depois, a pedido·do Senador pelo Paraná, Affonso
Camargo, não foi votado' na quinta-feira, porque S. Ex• queria esrudar a matéria e consultar, inclusive, o Líder Marco Maciel. O
Plenário decidiu que a matéria seria votada na Ordem do Dia de

boje. Entiio, eu gostaria de saber de V. Ex' por que não consta da
pauta? Podemos, agora, colocá-lo na pauta e votá-lo?
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em virtude de necessidade de quorum qualificado, foi retinulo da pauta o projeto
referente ao Código de Mineraçl!o.
O SR. RONAN TITO - quorum qualificado? Temos 54
Srs. Senadores na Casa!
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não havia quorum qualificado para as metjrias que antecipavam <>-projeto referente ao Código de Minemção. Por isso, foram retiradas as
matérias.
O SR. RONAN TITO -Então, consulto a Mesa se posso
pedir a inversão da pauta, a fiDl d•> que o projeto seja votado na
sessão extraordin.ária..
O SR. PRESIDENTE (Júli<> Campos)- Esse projeto tem
de ser votado na sessão ordinária, no inicio da Ordem -do Dia.
Amanhã, sim.
O SR. RONAN TITO - Então, peço a inversão da pauta
para que seja votado na sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex' pode encaminhar o requerimento à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - cA Presidência
coovoca sessão extmordinária a realizar-se boje, às 20b0Jmin,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
-lREQUERIMENTO N" 203, DE 1994
Votaçl!o, em rumo único; do Requerimento n• 203, de 1994,
do Senador Guilhenne Palmeira, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "Atenuantes na hora de julgar Betinho", publicado no Jornal do
Brasil, Coluna do Castello, edição de 9 de abril último.

-ZPROJEfO DE RESOLUÇÃO N" I 10, DE 1992
(lnclu!do em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Intemo)
De iniciatíV8. da Comissão Diretora, que "altera o Regulamento Administmtivo do Senado Federa~ e dá ootras providências" (Dependendo de· Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Nada mais havendo a tratar, está encemu:Ja a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20h.)

Ata da 38 Sessão, em 20 de dezembro de 1994
11 a Sessão Legislativa Extraordinária, da· 49" Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Júlio Campos
ÀS 20 HORAS E I MINUTO, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Airton Oliveira - Alexandre Costa - Alfredo Campos "Aluizio Bezerra - Antonio Mariz- Carlos Patrocinio- César Dias
- Chagas Rodrigues- Cid Sab6ia de Carvalho- Coutinho JorgeDario Pereira- Dirceu Carneiro- Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Flaviano Mello - FmncisCO Rollem-

berg - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena - Hydeckel Freitas - Irapuan Costa Júnior - Jacques Silva Jarbas Passarinho - João Calmon - João França - João RochaJoaquim Beato- Jonas Pinheiro -Jônice Tristão -José EduardoJosé Sarney - Júlio Campos - Júnia Marise - Levy Dias - Louremberg Nunes Roeba - Lourival Baptista - Lucídio Portella Márcio Lacerda - Marco Maciel- Mauro Benevides- Meira Filho
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Pelo coração, foi um golpe cloro. A história de que Betinho
- Moisés Abrão - Nabor Júnior- Nelson Carneiro - Ney Maranhão- Pedro Simon- Pedro Teixeira- Raimundo Lira- Reginal- recebeu US$40 mil dos bicheiros para a Abia, entidade de combado Duarte - Ronan Tito - Teotônio Vilela Filho - Valmir te à Aids, desabou sobre a sua imagem tão respeitada e adorada
Campelo- Wilson Martins.
em todO o Pais como uma pedra de toneladas cai de um mon:o soO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen- bre barracos. Ficamos todos, em baixo. esmagados por um sentiça acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo númemenlo de frustração que só as grandes derrotas cívicas prodnzem.
ro ligimental, declaro aberta a sessão.
Sequer a confisSão de Betinho e o espontâneo reconhecimento do
Sob a proteção de Deus, iniciamos- nossos tmbalhos.
erro tiveram a aceitação completa e tranqüila esperada nos grandes
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se- gestos. Afmal, antes de confessar, Betinho mentiu.
cretário.
·
Até nesse gesto, que foi de uma coragem e uma grandeza
raramente vistas na vida pública brasileira, Betinho prestou um
São lidos os seguintes
serviço à cidadania. Sua auto-inclusão na lista de Castor está longe
de beatificar os Qltros acusados. embora os deixe felizes com a
REQUERIMENTO N' 1.074, DE 19!14
companhia de um santo no inferno de seus pesadelos.
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alinea b, do
Além de lhe resolver um problema de consciência, a princiRegimento Interno, pam o Oficio ''S" n° 84, de 1994, do Presiden- pal conseqtlência do mea culpa de Betinho foi dar credibilidade à
te do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal lista divulgada pelo procnrador Biscaia. Até· então, o único que
solicitação da Prefeitura Municipal de São Paulo, para emissão de confessara ter recebido dínheiro dos bicheiros fora o cantor Agnalle!Ias Financeiras do Tesouro do Município- LFTM-SP, destina- do Timóteo, que jamais teve reputaçãO de santo.
das ao giro da Dívida Mobiliária do Municipio, vericivel no 1° seBoni, mas ll<itinbo confessou. Está certo. Mas até agora,
mestre de 1995.
nnma lista de admiiável notoriedades - sem di=tir o mérito das
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994.- Mauro Rene- acnsações, estão lá o governador, o prefeito e dois ex-prefeitos do
vides- João Rocha - Irapuan Costa J r. - Moisés Abrão.
Rio, o -prefeito da maior cidade do pais, um ex-presidente da Repóblica, o presidente da maior entidade de esportes do mundo, a
REQUERIMENTO N' 1.075, DE 19!14
Fifa, que reúne mais palses do que a ONU, nm desembargador,
Senhor Presidente,
três juizes, uma cambada de delegados, um batalhão inteiro da
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b, do PM, vários jornalistas e 59 políticos, entre eles oito deputados feRegimento Interno, para o Oficio n' S/82, de 1994, relativo à derais e. sete estadnais , Betinho certamente é o único que não
emissão de Letras Finailceiras dó-Tesouro do Estado de Gow,
usou o dínheiro do bicho em proveito prúprio. Mesmo os candidadestinadas ao giro da dívida mobiliária do Estado.
tos a cmgos eletivos que alegarem ter recebido contribuição para a
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994. - João Rocha- campanha, e não para o próprio bolso, estarão mentindo: eleitos à
lrapuan CoSta Jr.- Mauro Benevides.
custa do bicho, embolsam os salários do mandato.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esses requerimenSe nada dísso servir de atennante no julgamento de Betinho,
tos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do dísposto no aplique-se a ele artigo 19 do Código Penal. Trata da exclusão de
art. 340 do Regimento Interno.
_• ·
criminali4ade. Diz esse artigo que "Não há crime quando o agente
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Passa-se à
pratica o fato: I- em estado de necessidade ( •.)"E o fundamento
legal que os juizes usam para absolver alguém que roubou para
ORDEM DO DIA
matar a fome.
Item 1:
Num momento de desespero, quando tinha perdido dois irVotação, em turno único, do Requerimento n° mãos em três meses vítimas de Aids transmitida em transfusão de
203, de 1994, do Senador Guilherme Palmeira, solicitan- sangue, Betinho, também ele próprio portador do mv, aceitru o
do, nos tennos regimentais, a transcrição, nos Anais do dínheiro do bicho para salvar da falência a entidade que faz camSenado Federal, do artigo Atenuantes na hora de jul- panhas de esclarecimento e socorro às vítimas de Aids. Certamengar Beünho, publicado no Jornlll do BrasiL Coluna do te salvou muitas vid!ls com o seu gesto. Não sabia que estava se
Castello, edição de 09 de abril último.
crucificando nesse altar.
Em votação o requerimento. em tuino-únicO:- ------- --A esta almra, Betinho não precisa de ninguém que lhe aponOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- te os erros cometido. Ele próprio teve a dignidade de se antecipar e
confessá-los publicamente. O que Betinho precisa é que lhe façam
tados. (Pausa.)
justiça. Antes que seja tarde.
Aprovado.
O problema é que nós estamos pagando a Betinho com a
Será feita a traiiSCiição solicitada.
moeda que ele nos ensinou: a emoção. Foi ele quem mais se empeÉ a seguinte a matéria cuja transcriçãO é Solicita- nhou para devolvei o amor-próprio ao País, o sentimento de dignida:
. dade pessoal, a consciência de cidadania do brasileiro. Foi quem
I!J3iS _encarnou a defesa dos valores morais e éticos,_ ~mal plantaCOLUNA DO CASTELLO
das cOI!l raízes fundas na alma nacional. As investigações sobre o
Marcelo l"ontcs
jogo do bicho, e inclusive sobre o próprio Betinho. só são possíATiiNUANTES l'!A HORA DE JULGAR BETINHO
veis agora porque frutificaram as bandeiras que ele empunhou.
Diga-se que exatamenle por isso ele não tinha o direito de
Betinho está sendo cassado pela segunda vez. Mas antes de
se consumar o julgamento e se ex~tar a cruel sentença de afastar errar e mentir. Está certo. Mas ninguém prestou atenção em que o
da liderança das campanhas de defesa da cidadania exatamenle nome de Betinho não aparecen na lista das doações do bicheiro
quem devolveu o sentimento de cidadão ao brasileiro, convém dei- Castor de Andrade. Estava lá apenas o nome de Nilo Batista. Não
xar o coração de ladõ e examinar este caso coni mais níCiónalida- haveria como provar que o dinheiro tinha sido entregue à Abia.
foi lX'I' esta- razão que. num primeiro DiomeD.to de fraqueza, Betide_
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nho negou que tivesse recebido dinheiro do jogo do bicho. Se ti- pelos seus usuários, razão por .:p:< .,,,iu.LL1lll': ~cja subgletido ao
vesse mantido essa posição. Nilo Batista. estaria mais enrascado Plenário".
do que parece. Mas, com a maior decência, Betinho se inCluiu·na
Deve-se esclarecer, toda vi~• ·.p1:• :1 dis~~~•~são sohn~ o tema
lista.
prosseguiu no âmbito da Comissli(, niu·lnra atual. A propo~-;W. ini0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 2:
cial, da criação de um órgão -oS··: :iço de Apoio Aeropottuáríoevoluiu para a de uma reorganização do conjunto da
,
PROJETO DE RESOLUÇ ÃO N' 110, DE 1m
Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro.
Em outros termos, o Projeto de Resolução n• I 10, de I992,
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
doart. 172, inciso I. do RegimentO Interno)
propiciou uma reflexão sobre o conjunto das atividades daquela
De iniciativa da Comissão Diretora, que alte:m o Represenlação, o que determinou que este Relator op~se por
Regulamento Administrativo do Senado Federal, e dá apresentar, ao final, um substitutivo visando à reestruturação glo. outras providências.
~~
bai do órgão.
~ ~
~ ·~
Resumidamente, o Substitutivo contém as seguintes inova(Dependendo de pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre 0 projeto e a emenda ções na eStrutura organizacional da Representação Ju Senado Fee da Comissão Diretora sobre a emenda apresentada, nos deral no Rio de Janeiro:
1. cria um Gabinete;
termos doart. 401, § 1", do Regimento Interno.) _
2. altera a denominação dos Scrvi~õs- Internos para Serviço
Nos termos do art. 140, letra b, do Regimento Interno, de- de Apoio Administrativo. -As Seçücs. desse Scxviço conti.nn..tm as
signo o nobre Senador Lourival Baptista para proferir parecer, em mesmas (de Administração e de SccJ~taliadn);
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre
3. os Serviços -AuXiliares 1ransfonnam-se cru Sr:rviço- de
o Projeto de Resolução n• II O, de I992, que altera o Regulamento Apoio Operacional, acrescido de uma nova Seção, de Apoio AeroAdministtativo do Senado Federal, e dá outras providências.
portuári9, e(lquanto as ati.vi~dcs de aten<!imento externo são dcs·
0 SR. LOURIV AL IJAPTIST A (PFL - SE. Para emitfr locadaS para S(nviço de Atendimento, ora criado;
parecer)- Sr. Presidente, s:n; e Srs. Senadores, vem a exame desta
4. o Serviçõ de Divulgação t{ !':X finto.
Comissão o Projeto de Resolução n• 110, de I992, de autoria da
S. cria-se o SeJViço de Atendimento, integrado por duas SeComissão Diretora, que propõe modificações na estrutura adminis- ções: a de Recepção e Acompanhamento Externo, encarregada das
trativa da Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro. Re~ atividades de atendimento externo; a de Pesquisas e Jnfotmações,
..
sumidamente, a proposição objetiva criar, no âmbito daquele a quem compete as tarefas do extinto ServiÇO de Divulgação.
órgão, o Serviço de Apoio Aeroportuário, a ser divididoduas
'
A grande vantagem do subs:.i.lutivo reside em produzir uma
Seções, a de Apoio Administrativo e a de Apoio Operacional.
reestruturação geral sem, no entanto, recorrer ao expediente da
Ao PRS n• 110, de I992, foi apresentada uma emenda, de criação de um quarto SeJViço. De acordo com o Substitutivo, o
autoria do nobre Senador Epitácio Cafeteim, que sugere ~a CriaçãO novo Serviço- de Atendimento- será criado, mas, em contraparti·
de funções gratifiCadas na Secretaria - Geral da Mesa e em suas da. um dos atnais- o de Divulgação-- Será extinto. OS únicos ór~
Subsecretarias.
gãos acrescidos na estrutura funcional são um Gabinete e uma
Em 2 de abril de 1993, este Relator, por meio de oficio ao Seção (atualmente são seis Seções e, de acordo com o Substitutientão Presidente da CCJ, ilustre Senador IRAM SARAIVA, soli· vo, serão sete), o que representa, por conseguinte, uma mudança
citou que a matéria fosse submetida à Comissão Diretora então re~ menOS~ollerOsa em relação à propOsta oiiginal, que prevê o acréscém-empossada para que se pronunciasse sobre "a oportunidade cimo de um Serviço dividido em duas Seções.
do prosseguimento na tramitação e conclusão do Relatório".
Quanto A emenda de autoria do nobre Senador Epitácio Ca.É o relatório.-- -feteira, opinamos peJa sua rejeição, uma vez que trata -de assunto
diverso do disciplinado pelo PRS n"- I 1O, de 1992.
Dos aspectos jurídicos e da redação

o

em

O Projeto é compatível com ~ normas constitucionais e regimentais, em especial com. o disposto no art. 52, inciso Xlll, da
Lei Maior, e no art. 98, inciSo m, do Regimento-Interno, que defi.
nem, respectivamente, a competência do Senado para dispor s~
sua organização e a competência da Comissão Diretora pani apre·
sentar proposições destinadas a disciplinar a organização administrativa da Casa.
Quanto à redação, merece reparo a ementa propoSta, uma
vez que se limita a mencionar a alteração do Regulamento Administrativo, sem explicitar qUal o teor das modificações sugeridas.
Por isso, ao fmal deste Parecer, formulamos uma nova redação da
ementa do PRS n• II O, de I992.
Do mérito
A criação ,de um órgão destinado a realizar as tarefas de
apoio aeroportuãrio às autoridades do Senado Federal no Rio de
Janeiro permitir.l dotar de infra-estrutura fonnal um setVÍÇO que há
muito já-vem sendo realizado pela Representação do Senado na
antig-a capital brasileira. Assiin, repetindo os dizeres do nobre Senador Carlos De 'Carli, Relator do Parecer da Comissão Diretora
sobre a matéria, "trata-se, portanto, de formalizar pela via legislativa um setviço prestado de longa data e fávoravelm.ente avaliado

Conclu::âo
~
Em face.dos "'J!Umentos apresentados, opinamos pela apro~
vaçí!o do Projeto de Resolução n• I 10, de 1992, nos termos do Se·
guinte Substitutivo:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO

~ DE RESOLUÇÃO N" 110, DE 1992

Altera o RegulahJt nto Administrativo, modifi..
cando a estrutura da R-~..pn·sctttação do Scn;,tl'l • '·.f:. ·
ral no Rio de Janeiro, c dá outras providêucin,•:
O Senado Federal resolve:

Art. I • A Representação do Senado Federal no Rio de Ja.
neiro passa a ter a seguinte estrutura básica:
I - Gabinete;
ll - SetViço de Apoio AdministrativO;
ID-SezviçodeAtendimcnh), ~..IV- Seryiço de Apoio Ope1.<.1. i•)LWI.
Art. 2° A Representação d1> .)cnado F~ili.J..d llO H.iv de Ja.
neiro compCte a CXl'·•:uçãó de ativ1JaJ~:s de int...'ms:.;~ J,_.:.!) gabmctcs
parlamentares

o([,~,; d1~mni•. H:~1.!.•

l1·-;

aduJIJu.·.L~-.. tiva:. !i<" .'.·• iUtUO
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Federal junto aos órgãos federais localizados na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro.
·
Art. 3" Ao Gabinete Compete providenciar sobre o expew
diente, as audi&lcias e a representação do titular do órgão e executar oulias tarefas cone latas.
Art. 4° Ao SelYiço de Apoio Administrativo compete orien.tar, coordenar, supervisionar e controlar a execução das atividades
da Representação relativas a pessoaL orçamento, fmanças, patrimônio e seaetari.ado.

Paxágrafo único. São· órgãos do Serviço de Apoio Administrativo:
- --

I- Seção de Administração;
II- Seção de Secretariado.
Art. s• À Seção de Administração compete receber, controlar e distnbuir o material e o expediente da Representação; executar os traballios mecanográficos; proceder ao CODirole do pessoal
lotado na Representação; mooitonr os contratos de prestação de
serviços no âmbito da Representação; proceder ao conlrole dos
bens em uso ou que se enoontrem sob a responsabilidade da Representação; atende.- às solicitações de caxáter administrativo dos
órgãos do~ Federal; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 6• A Seção de Secretariado compete providenciar sobre
o expediente, as audiências e a reJX=tação dos Senadores que,
no exen:ício das funções do mandato, se deslocam para a cidade
do Rio de Janeiro; secretariar os Diretores e outros servidores do

Senado, quando em missão oficial na Representação;

e executar

oullas tarefas correlatas.
Art. 7" Ao Serviço de Atendimento compete orientai", c00r:
denar, supervisionar e conlrolar a execução das atividades vinculadas a recepção, acompanhamento extemo, pesquisas, divulgação e
informações.
Parigrafo llnico. São órgãOs do Serviço de Atendimento:
I- Seção de Recepção e Arompmha!Tlffllto Externo;
II- S~ de Pesquisas e Informações. - •
Art. g• A Seção de Recepção e Acompanhamento Externo
ccmpete receber, orientar e encamiDhar visitantes. fornecer aos órgãos públicos e ao público em geral infcmnações sobre matérias
em tramitação no Senado Federal e no CQngresso Naciona~ acompanhar processos, requisições e documentos de interesse do Senado Federal a entidades públicas ou privadas localizadas na Cidade
e Estado do Rio de Janeiro; e executar oulias tarefas con-elatas.
Art. 9" À Seção de Pesquisas e InfOl1IliiÇÕes compete encaminhar aos órgãos de comunicação matérias noticioSas de interesse do Senado Federal e dps Sen'adores; prestar assist&lcia
jomallstica aos Senadoml na Representação; coletar o material publicado na imprensa, por meio de recortes diários dos jornais;- e
exerutar outras tarefas COll'elatas.
Art. 10. Ao Serviço de Apoio Operacional compete orien-

tar. coordenar, supervisionar e controlar a execução das atividades
de portaria e segurança, de transporte da Representação e dos traballios referentes ao embarque e desembarque de autoridades do
Senado Federal na Cidade do Rio de Janeiro.
Paxágrafo único. São órgãos do Serviço de Apoio Operacio-
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objctos e o cstacionainento de veículos; e executar outras tarefas
correlatas.
Art. 12. À Seção de TllWSjlCttes compete controlar e executar as atividades de transporte e as relativas à guarda e manntençio
dos veículos de responsabilidade da Represenlaçio; elabonr e
controlar as escalas do pessoal de serviço; e executar oullas tarefas
correlatas.
Art. 13. À Seção de Apoio Aeroportuário compete executar
IIaballios de assistência às autoridades do Senado Federal, quando
do embarque ou desembarque nos aeroportos da cidade do Rio de
Janeiro; providenciar a liberação de boga!l"ns e encomendas nos
tenninais de carga e jmto aos órgãos alfandegários, quando oe tratar de vôos internacionais; elabonr e conlrolar as escalas do pessoal de serviço; e executar outr:as tarefas carelatas.
Art. 14. A Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro passa a contar com as funções comissionadas relacionadas
no Anexo a esta Resolução.
Art. IS. Ao Auxiliar de Apoio Administrativo incumbe executar as tarefas de apoio administrativo vinCuladas às atividades
do seu respectivo órgão de lotação.
Art. 16. São criadas, na Secretari.a.(Jenl da Mesa, cinco
funções comissionadas de Adjmto de Plenário (FC-3) e quinze
funções comissionadas de Auxiliar de Plenário (FC-2).
Paxágrafo único. São extintas, na Secrdaria-Geml da Mesa,
onze funções ccmissiooadas de Assistente de Plenário (FC-10).
Art. 17. F'lca acrescido o Regulamento Admini.<trativo do
Senado Federal (Resolução n• 58, de 1972 e ahenções posteri<>res) de um artigo 321-A, com o seguinte teor:
"Art. 321-A. Ao Adjunto de Plenário incumbe atividade de
nível médio, envolvendo coonlenaçilo e orientação, de ajuda i
cbeflll do serviço de apoio a plenários e ao Auxiliar de Plenário incumbe atividade de nível médio, envolvmdo OOC>Itieo&çio e orientação, de auxílio às atividades de apoio a plenários."
Art. 18. A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicaxá o Regulamento Administrativo do Senado Federal, a fim de
competibilidade-lo com o disposto nesta Resoluçio.
Art. 19. Esta Resolução enlra em vigoc na data de sua publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em cootnirio.

ANEXO
FUNÇÕES COMISSIONADAS DA REPRESENI'AÇÃO DO
SENADO FEDERAL NO RJO DE JANEIRO

Deno

Quantidade

-

Símbolo

01

Diretor

FC-OS

03

Chefe de Servico

FC-07

03

Assistente Técnico

FC-OS

07

Chefe de Seção

FC-OS

01

Secretário de Renresentacão

FC-OS

lO

Auxiliar de Apoio Administrativo

FC-03

n.al:
I- Seção de Portaria e Segurança;
II- Seção de Transportes;
III- s~ de Apoio Aeroportuário. ·
Art. I I. A Seção ele Portaria e Segurança· coinpete executar
os serviços de portaria; receber e distribuir a correspondência e os
periódicos; promover a conservação e limpeza das depend&lcias,
móveis e objetos; policiar,

permanentemente~ as

áreas adjacentes

ao prédio da Representação e suas dependências internas; controlar e ftscalizar o ingresso -de pessoas estranhas, a entrada e saída de

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O parecer conclui
favocavelmente à matéria~ na fonna do substitutivo que apresenta~
Nos termOs do art. 140, letra b, do Regixriento lnlemo, designo o nobre Senador Nabor Junior para proferir parecer sobre a
matéria, em nome da Comissão Diretom.

O SR. NABOR JUNIOR (PMDB - AC. Para proferir pa-

recer.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, trata-se•do Parecer
da Comissão Diretora sobre o Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para o Projeto de Resolução n• li O, de
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1992, que "altera o Regulamento Administrativo, modjf1C8Jldo a
estrutura da Rqmsentaçilo do Senado no Rio de Janeiro e dá outras providências''.
Vem ao exame da Comissl.o Diretora. nos termos regimentais, o substitutivo da Comissilo de Constituiçi!o, Justiça e Cidadania pom o Projeto de Resoluçl.o n• 110, de 1992. A matéria
encontra-se sob cuidadosa anüise do Senado e de sua Administraçilo M dois anos. O Substitutivo da CCJ veio 8primomr substancialmente o projeto original na medida em que procede à
adeqoaçl.o de seus termos à justa proporção dentro da estrutura administrativa da Casa, levando em conta as modifiCaÇões organiZacionais e regulamentares que intervieram desde a apresentaçilo do
projeto original.
Estando o projeto, pois, na fonna do substitutivo oferecido,
de acordo com as notm.aS a ele aplicáveis e satisfazendo os demais
requisitos ·ae i..nt.eresse administrativo. somos de parecer favorável
ii aprovaçl.o do PRS n• 110, de 1992, nos tennos do Substitutivo
da Comissilo de Coustituiçilo, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O parecer conclui
favoravelmente ao substitutivo.
Em discussão o projeto e o substitutivo. em tumo úrikio.
O SR.. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, peço a palavra pom discutir.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra
a V. Ex•.

O SR.. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Para discutir. Sem revisilo do otador.)- Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores,
trala-se de uma proposiçilo que foi examinada pelas comissões.
Entendemos que essa matéria atende a uma antiga aspiração da
repm~entaçl.o

do Rio de Janeiro. Portanto, acredito que haverá o
aoolbimento por pa:rte desta Casa.
A minha manifestaçl.o também é favorávef aos pareceres
agora emitidos.
o SR.. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Çontmua em discussão. (Pausa.)
N§p havendo mais quem peça a pslavra, enceno a discussilo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 1.076, DE 199~
Nos termos do art. 300, mciSo Xlll, do Regimento Interno,
requeiro preferência para o Substitutivo oferecido ao Projeto de
Resoluçl.o n• 110, de 1992, como conclusão do parecer proferido
em substituiçilo à Comissilo de Constituiçilo Justiça e Cidadania, a
fim de que seja apreciado antes do Projeto.
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Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994. - SCDador Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o requeriniento, o substitutivo terá. preferência sobre o projeto.
Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Dire~; a fim de se redigir o
vencido para o tumo suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se; agora, à apreciaçilo do Requerimento n• 1.075/94,
lido no Expediente, de urgência, pom o Oficio n• S-82, de 1994.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados; (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará
na Ordem do Dia da segunda sessilo ordinária s\Ibseqüente, nós
termos do art. 345, inciSo n; do Regimento Interno.
O SR. PRES1DENTE (Júlio Campos)- Passa-se, agora, à
apreciaçilo do Requerimento n• 1.074/94, lido no Expediente, de
urgência, para o Oficio n• S-84, de 1994.
Em votaçilo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
~.
Aprovado.
Aprovado o requerimento. a mat.ériã -a qUC se refere figurará
na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos
termos do art. 345, ii>ciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se, boje, às 20b!3min,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
ltemúnioo
REQUERIMENTO N"663, DE 1994
Votaçl.o, em turno t1uioo, do Requerimento n• 663, de 1994,
do Senador Gilberto Miranda, solicitando, nos tennos regimentais,
a tnmscr:içilo, nos Anais do Senado Federsl, do artigo mtitulado "0
PMDB e o Plano Real", de autoria do Deputado Federal Luiz Carlos Santos, publieado no Jornal Folha de S. Paulo; ediçilo de 23
de agósto de 1994.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Nada mais haven-

do a:tmtar, está encerrada a sessão.
(Uvanta-se a sessão às 20h7min.)

Ata da 43 Sessão, em 20 de dezembro de 1994
11" Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Júlio Campos
ÀS 20 HORAS E 13 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Airton Oliveira - Alexandre Costa -~Alfredo Campos Aluízio Be:t.em~- Antonio Mariz- Carlos Patrocln.io- César Dia•
- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge-

Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Esperidiilo Amii> - Flaviano Mello - Francisco Rollemberg- -~Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Humberto
Lucena- Hydeckel Freitas- Irapuan Costa Júnior- Iaoqoes Silva
- Jarbas Passarinho- João Cahnon- João França- João Rocha-
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Joaquim Beato- Jonas Pinheiro~ Jôoice Tristão- José EduardoJosé Samey- Júlio Campos - Júoia Marise - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lrurival Baptista - Lucídio Ponel!a Márcio Lacenla - Mareo Macio!- Mauro Benevides- Moira Filho
- Moisés Abrão- Nabor Júnior - Nelson ·can;~dro- Ney Maranhão- Pedro Simon- Pedro Teixeira- Raimundo Lira-:: Regina!do Duarte - Ronan Tito - Teotôn.io- Viléla --Fil!i_º-"- Valmir
Campelo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A lista de presença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tmbaihos.
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Art. s• À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o expediente da Representação; executar os trabalhos mecanográficos; proceder ao controle do pessoal
lotado na Representação; monitorar os contratos de preStação de
serviços no âmbito da Represenlação; proceder ao conlrole dos
bens em uso w que se encontrem sob a responsabilidade da Represenlação; atender às solicitações de caniter admirtistrativo dos
órgãos do Se~ Federal; e executar outJ:as tarefas correlatas.
Art. 6• A Seção de Secrelariado compete providenciar sobre

o_ e~pediente. as audiências e a representação dos Senadores que.
no exercício das funções do mandato, se deslocam para a Cidade
do Rio de Janeiro; secretariar os Diretores e outros servidores do
EXPEDIENTE
Senado, quando em missão oficial na Representação; e executar
outras tarefas correlatas.
PARECER
-· · Art. 7• Ao Serviço de Atendimento compete orientar, ooorPARECER N• 322, DE 1994
_ denar, supervisionar e conlrolar a execução das atividades vincn!a(Da Comissão Diretora)
das a recepção, acompanhamento externo, pesquisas, divulgação e
Redação do vencido, para o turno suplemeo- informações.
lar, do Projeto de Resolução n• 110, de 1!192.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Atendimento:
I- Seção de Representação e Aeompanbamento Ex temo;
A Comissão Diretoci apreSentã- a rectaÇão dO venCido, para II- Seção de Pesquisas e Informações. ·
o turno suplementar do Projeto de Resolução n• 110, de 1994, que
Art. s• À Seção de Recepção e Acompmhamento Externo
altera o Regulamento Adm.inis~tivo, ~odificando a estrutura da compete receber, orientar e encaminhar visitantes; fomecer aos_órRepresentação do Senado Fedenú no gio de Janeiro, e dá outms gãos públícos e ao público em genú informa~•~ sobre matéJ;ias
providências.
em tramitação D.o senado Federal e n() Congresso Nacional; acomSala de Reuiliões da Comissão, 20 de dezembro de 1994.- panhar processos, requisiçõeS -e docUmentos de interesse do SenaChagas Rodrigues, Presidente - Júlio Campoo~ Relator- Carlos do Federal a entidades públicas ou privadas localizadas na Cidade
Patrocinlo - Lucídlo Portella.
e no Estado do Rio de Janeiro~ e ex_ecritM Putras tmifas ca:relatas.
- Ari. <jo À Seção de Pesquisas e Informações compete encaANEXO AO PARECER N" :Í22, DE 1994
- ~ar aos órgãos de comunicação matérias noticiosas de interesRedação do vencido do Projeto de ReO<llução se do Senado Fedenú e dos Senadores; prestar assistência
n• 110, de 1!192.
jomalística aos_ Senadores na Represe:ntação; coletar o material puFaço saber que o Senado Federal aprovou. e eu, Presidente, blicado na imprensa, por meio de recortes diários dos jamais; e
nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento Intenio, promulgo a executar outras tarefas correlatas.
Art. 10. Ao Serviço de Apoio Opc:iacional conJpete orienseguinte
tar, coordenar~ supervisionar e controlar a execução-diiS atividades
RESOLUÇÃO N° , OE 1994
de portaria e segurança. de transporte da Representação e dos tmAltera o Regulamento Administrativo, modifi- balbos referentes ao embarque e desembaique de autoridades do
cando a estrutura da Representação do Senado Fede- Senado Fedem! na Cidade do Rio de Janeiro.
ral no Rio de Janeiro, e dá outras providências.
Parágrafo único. São órgãos do SetViÇO de Apoio Operncional:
I - Seção de Portaria e Segurança;
O Senado l'edera! resolve:
II- Seção de Transportes;
Art. t• A Representação do Senado Fedem! no Rio de Jali- Seção de Apoio Aeroportuário.
neiro passa a ter a seguinte estrutura básica:
Art. I I. A Seção de Parlaria e Segurança compete executar
I- Gabinete;
os serviços de portaria; receber _e distrib.J~ _a ~spondência e os
II- Serviço de Apoio Admíoist:tativo;
periódicos; promover a eon.eiVaÇãO e -limpeza das dependências,
III- Serviço de -Atendimento; e
·
móveis e objetos; policiar, permanentemente, as áreas adjacentes
IV- Serviço de Apoio openiCíonal.
Art.
À Representação do Senado Federal no Rio de Ja- ao prédio da Representação e suas dependências internas; controneiro compete a execução de alividades de interesse dos gabinetes lar e fiScalizar o ingresso de pessoas estranhas, a entrada e saída de
parlamentares e das demais unidades administratiVaS do Senãdo objetos e o estacionamento de veículos; e executar outras tarefas
Fedenú junto aos órgãos federais localizados na Cidade e no Esta- correlatas.
Art. 12. À Seção de TnmsporteS compete controlar execudo do Rio de Janeiro. ·
Art. 3° Ao Gabinete compete providenciar sobre o expe- tar as atividades de transporte e as relativas à guarda e manutenção
diente, as audiências e a representação do titular do órgão e execu- dos velct!los de responsabilidade da Representação; elaborar
controlar as escalas do pessoal de serviço-; e executar outras tarefas
tar outras tarefas correlatas.
c6nelatas.
Art. 4° Ao Serviço de Apoio Administrativo c6m.pete orientar, coordenar, supervisionar e controlar a execução das atividades
Art. 13. À Seção de Apoio Aeropoituário compete execntar
da Representação relativas a pessoal, orçamento, fmanças, patri- trabalhos de assistência às autoridades do Senado Federal, quando
do el!lbarque w desembarque nos aeroportos da Cidade do Rio de
mônio e secretariado.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Apoio Adminis- Janeiro; providenciar a liberação de bagagens e encomendas nos
trativo:
tenninaís de carga e junto aos órgãOs alfandegários, quando se tratar de vôos internacionais; elaborar e controlar as escalas do pesI - Seção de Administmção;
soal de serviço~ e executar outras tarefas correlatas.
II - Seção de Secretariado.

z•
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Art. 14. A Representaçio do Senado Fedem! no Rio de Janeiro passa a contar com as funções comissionadas ~elacionadas
no Anexo a esta Resolução.
Art. IS. Ao Auxiliar de Apoio Adttünistrativo incumbe executar as tarefas de apoio administrativo vinculadas às atividades
do seu ~espectivo órgão de lotaçio.
Art. 16. São criadas, na Secretaria-Geral da Mesa, cinco
funções contissionadas de Ad}mto de Plenário (FC-b3) e quinze
funções contissionadas de Auxiliar de Plenário (FC-02). .
Parágrafo único. São extintas, na Secretaria-Gemi da Mesa,
onze funções ""!"Íssionadas de Assistente de Plenário (FC-01)Art. 17. E acrescido o Regulamento Adntinistralivo do Senado Fedem! (Resoluçio n• 58, de 1972, e altemções posteriO!eS)
de um artigo 321-A, com o seguinte teor.
"Art. 321-A. Ao Adjunto de Plenário incumbe atividade de nlvel médio, envolvendo coordenaçio e orientaçio, de ajuda à chefia do serviço de apoio a plenários e
ao Auxiliar de Plenário incumbe atividade de nivel médio, envolvendo coordenaçio e orientaçio, de auxilio às

atividades de apoio a plenários. 11
Art. 18. A Sub5ecrolaria de Administração de Pessoal republicará o Regulamento Adntinistralivo do Senado Federal, a fim de
ccmpab'bilim-lo com o disposto nesta Resoluçio.
Art. 19. Esta Resoluçio enlrll em vigor na data de sua publi-

~- Art. 20 •Revogam-se as ....
>'-posições
. em conu~w.
'-"~ANEXO
FUNÇÕES COMISSIONADAS DA REPRESENTAÇÃO DO
SENADO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO

Quantidade

Denomlna<;ão

01

Diretor

03

O:tefe de Setvico

03

Assisteote Técnico

.

Símbolo
..

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secre-

táiio.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N" 1.078, DE 1994
Senhor P!esidente,
Reque~emos urgência, nos termos do art. 336, b, do RegimeDlo Intemo, para o Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1991 (n'
4.796'90,
Casa de origem), que dispõe sob!e o trabalbo noturno
e d6 outras providências.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994. - João Rocha ~Cid Sabola de Carvalbo- Jonas Pinheiro- Epitácio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esse requerimento
será votado após a Ordem do Dia, na fonna do àisposto no art.
340, inciso ll do Regimento Interno.
Solre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I • Secretário.

na

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N' 1.079, DE 1994
Senhor P!esidente,
Nos: termos do lll'l. 281 do Regimento Interno, requeiro dispensa de intea1fcio ~e previa distribuiçio de avulsos do PRS n'
11(1'92 (substitutivo) a fim de que a matéria fique na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
_ Sala das ~- 2Q de dezembro de 1994..- S.enador Lou-

rlval Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado orequerimento, o projeto a que se refere f'J.gUrará na Ordem do Dia da
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Passa-se à

- ORDEM DO DIA
Item 6Dieo:

FC-08

Votação, em tumo únicO, do Requerimento n°
663, de 1994, do Senador Gilberto Miranda, solicitando,
nos termos regimentais, a transcriçio, nos Anais do Senado Fedeta~ do artigo intitulado "O PMDB e o Plano
Real", de antoria do Deputado Fedetal Luiz Carlos Santos, publicado no Jornal Folha de S. Paulo, edição de
23 de~ agosto de 1994.

FC-07
F~
.

07

O:tefe de Secio

01

Secretário de Reoresentacão

FC-OS

10

Auxiliar de Apoio Administrativo

FC-03
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FC-OS

Em vOtaçio o riqilerimentO, em turno único.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Expediente lido
vai à publicaç!o.
·
Sob!e a mesa requerimento que será lido pelo Sr. I • Secretário.

Os Srs. Senadcres que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
~ Aprovado. ~
_ Será feita a transcrlçio solicitada.

É a scgufute- a -maléria cuja triuiscriçio é soliciia- -_

É lido o seguinte:

da:

REQUERJMENTO N" L077, DE 1994
Senhor P!esidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336 b, do Regimento Intemo, para o Ofício n' S/86, de 1994, através do qual o
P..,sidente do Banco Centml do Brasil encaminha solicitaçio da
P!efeiturn Municipal do Rio de Janeiro (RJ), para emiSsão de Letras Fmanceiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro LFTM-RIO, destinadas ao giro da divida mobiliária do Municipio,
vencivel no primeiro semesb'e de 1995.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994. - João RochaCid Sabola de Carvalho -Jonas Pinheiro - Epltáclo Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento
será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no arL
340, inciso ll, do Regimento Interno.

O PMDB E O PLANO REAL

Lulz Carlos Santos
O candidato que se colocar contra o plano de estabilização
econômica do govemo care o risco de ser exectado pela opinião
pública e está fadado ao completo fracasso nas eleições de 3 de
oumbro.

Dentro do meu partido, o PMDB, esta atitude rep=enlaria,

acima de mdo, toiJII desrespeito à posbira adotada pelos parlamenla!es peemedebistas dUiaDte as diversas etapas de discussão, negociação e votaçio da medidas que formavam a essência do plano.
Em janeiro deste ano, quando viajava com minha família,
!eCObi telefonema do então ministro da Fazenda, Fernando Hemique Cardoso. que solicitava minha presença em BrasíHa.
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Chegando à capilal da Repíiblica, recebi o convite do presidente Itamar Franco para assumir o cargo de líder do govemo na
Câmam dos Deputados can missão, elltle tantas <>.liras, de ttabalhar pela aprovação das propostas que servimm de base para a
criação de uma moeda forte.
Aceitei o desafio e·comecei a executar _minha tarefa. Desde
o princípio, em momento algum, encontrei resist&.cias intransponíveis dentro do meu partido. Oconeram criticas, sugestões e objeções de aprimorar as medidas, resguardando sempre os interesses
maiores do pals.
Foi assim na votação do Fundo Social de Emer~ocia - primeira e decisiva etapa na implementação do plano por que proporcionaria os recursos necessários no governo para eliminar o ·d6ficit
público nos orçamentos de 1994 e 1995.
·
·
Não houve consenso qumto A forma de alcaoçar o equilibrio das contas públicas, que exigia rerursos da ordem de US$5,8
bilhões. Faltava concordAncia para o aumento linear de 5% de todos os impostos e contribuições federais e a retenção de 15% dos
fundos de participações dos Estados e muoicipios.
Neste processo, foi fundamealal a participação do PMDB,
principalmente do llder do partido na Câmam, Deputado Tarclsio
Delgado e do Vice-Llder, Germauo Rigotto.
Encoolrados os caminhos atrav&. dos quais o govemo pode..
ria conseguir recursos para zerar o déficit público, partiu-se·para a
aprovação da emenda comtitociooal do FSE, em dois lmnos, mais um
tm:eiro destinado a pemi;tir a promlllgaçilo imediata da emenda.
No primeiro turno, a presença do PMDB não se deu apenas
pela via do discurso, mas fundamentalmente nos olÍmeros dos 388
votos favoráveis, 97 foram dados pelo PMDB - exatamente 25%
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Não se pode admitir que, em função de interesses eleitorei-

ros, setores isolados e minoritários queiram colocar o PMDB contra a estabilização da economia.
Defender o Real agom, como durante o processo de sua

criação. é um dever de todos os cidadãos que possuem consciência
cívica e sentido ético~
Um partido que participou de forma despojada das II& etapas do plauo ecooômico não pode agora isolar-se do resto da sociedade.
. Seria abandonar o bonde da história justamente no momento em que ele adquiriu embalo.
A defesa do Real é uma bandeira do PMDB, seja nos progra_mas eleitorais, nos palanques ou nos meios de comunicação.
Ninguém pode impedir esse processo, mesmo JlOI'IUO. bistaicamente, e pelo seu CSiáter democrático, o PMDB nunca possuiu

dono.
- Sempre teve grandes e admiráveis Lideres como o saudoso
Ulysses Guimarães. Mas dono, nunca, jamais.
SR. PRESIDENTE (Júlio Cainpos)- Esgotada a iwliéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 1.077/94,
lido no Expediente, de urgência para o Oficio n• S-86, de 1994.
Em votação.

o

Os Srs. Senadcres que o aprovam queirain pemumecer sen-

tados. (Pausa.)
·
·· · ·
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurnrá
na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos
termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.
dos parlamentares que dissemm "sim1'.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Passa-se, agora, à
Veio o segundo turno de votação quando o partido manteve apreciação do Requerimento o• 1.07&'94, lido no Expediente, de
o mesmo percentual entre os votos fav<riveis. Pm6m, mais ilus- urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 5/91.
trativo da posição partidma foi o discuno de eocaminbamento de
Em votação.
votação feito pelo Líder Tarcisio Delgado, do quallraoscrevo o seOs Srs. Seosdores que o aprovam queiram permanecer seoguinte trecho: ''O PMDB não tem compromisso com o .fracasso. O - tados. (Pausa.)
Aprovado.
PMDB tem comprori:rlsso com Õ sucessci Estamos entregando ao
Sr. Ministro esse plano_e queremos que ele dé certo, queremos que
Aprovado o requerimento, a matérlã a que se refere fiSurará
S. Ex• acerte. O que o PMDB puder fazer para colaborar nesse de- na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüeote, nos
sidemto, ele o fará, porque queranos e precisamos de sucesso nes- termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.
te País~ De fracasso, estamos cansados~"
O SR. PRESIDENTE (Jálio Campos) - A Presidéocia
Passou-se então à votação de um requerimento que permiti- convoca sessão extraordinária a realizar-se," hoje, As 20h2lmin,
ria a promnlgação imediata da proposta revisional para criação do COJíl a seguinte .
fundo. O PMDB assinou o requerimeoto e participou da sua aproORDEM DO DIA
vação com mais de um quarto dos votos favoráveis. sem um voto
Item lÍoioo
sequer pela rejeição.
·
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 110, DE 1992
Estava aprovado o Fundo Social de Eme1E&>cia e, assim, Jao.
(lnclu!do em Ordem do Dia, nos termos do
çada a pedm fiuvl•mental para o SUigimento de oma moeda fOlie.
art. 28! do Regimento lntemo)
A segunda etapa, a da criação da Unidade Real de V alares,
que seria o elemento de lraosição para o Real, já poderia ser decJa.
DisCUssão, eiidulno SU.pfeni"êiit&i. do Pi:ojeto ciC ResoluçãÓ
mda. Com ela, começaria uma nova batalha, da qual o PMDB ja- n' 110, de !993, de iniciativa da Comissão Diretora, que "alters o
mais deixou de participar, através do Hder da bancada ou do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e dá oottas prorelator da medida provisória, Deputado Neuto de Conto.
vidências", tendo
Agora, estamos em plena vigência do Real, quando os fruParecer, sob n"322,de !994, da Comissão
tos de um tmbaiho árduo e meticuloso começam a ser colhidos,
- Dlretora, oferecendo a redação do vencido.
antes mesmo da aprovação da medida provisória, que vem sendo
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Neda inaisbaveocuidadosamente estudada pelo Senador JOS<! Fogaça (PMDB do a tratar, está encenada a sessão. RS), relator da matéria.
(Levanta-se a sessão às 20h17min.)
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Ata da 58 Sessão, em 20 de dezembro de 1994
11 • Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA-.
Presidência do Sr. Júlio Campos
ÀS 20 HORAS E 21 MINUI'OS, ACHAM-SE PRESENO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Este requerimento
será votado ap6s a Ordem do Dia, na forma do disposto no arL
TES OS SRS. SENADORES:
340, inciso n, do Regimento Intei:iio.
Airton Oliveira -·Alexandre Costa - Alfredo Campos Aluízio Bezem. - Antonio Mariz- Carlos Patrocinio- César Dias
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Passa-se à
-Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho JorgeORDEM DO DIA
Dario Pereira - Dir<:eu Carneiro - Eduardo Suplicy- Epitácio CaItem único:
feteira - Esperidião Amin - Flaviano Mello - Francisco Rollemberg - Gilberto Miranda - Gnilhetme Palmeira -:-_ Humberto
_ Apreciação, em tmno suplementar, do SubstitutiLucena- Hydeckel Freitas- Irapuan Costa Júnior;:; Jacques Silva
vo do Projeto de Resolução n• 110192, com parecer fa- Jatbas Passarinho- João Ca1mon- JoiioFrança- Joio Rocha- ·
vonível da Comissão Diretora.
Joa<juim Beato- Jonas Pinheiro- Jônioe Tristão- José Eduardo- Em disC:Ussão o Sllbstituiivo, em rumo único. (Pausa)
José Samey - Júlio Campos - Júnia Marise - Levy Dias - LouNão havendo quem peça a palavta, encerro a discussão.
remberg Nunes Rocha - Lourivd Baptista - Lucídio Portella votação.
Márcio Lacerda- Maoco Maciel- Mauro Benevides- Meira Filho
Os
Srs.
Senadores
que
o
aprovam
queiram
permanecer sen- Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Cameiro - Ney Maranhão- Pedro Simon- Pedro Teixeira -Raimundo Lira- Reginal- tados. (Pausa.)
Aprovado.
._ .
do Duarte - Ronan Tito - · Teotôüio Vilela Filho - Valmir
· A matbia vai à promulgação.
Campelo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presenÉ a seguinte o substitutivo aprovado:
ça acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo númeSUBSTITUTIVO DO PROJETO DE
ro regimental, declaro aberta a sessão.
RESOLUÇÃO N• 110, DE 1992Sob a proteção de Deus,. iniciamos b.ossos tral:ialhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I • Secre:
0 Senado Federal resolve:
tário.
Art. J• A Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro passa a ter a seguinte estrutura bãsica:
É lido o seguinte
I- Gabinete:
ll- Serviço de Apoio Adminisiiativo;
REQUERIMENTO N• 1.080, DE 1994
III- Serviço de Atendimento; c
Senhor Presidente,
IV - Serviço de Apoio OperacionaL
Requeremos, nos tetmos do art. 336, alínea b, do RegimenArt. 2" À Representação do Senado Fedem! no Rio de Jato Interno, urgência para o Oficio n• S/85, de 1994, que autoriza o neiro compete a execução de atividades de interesse dos gabinetes
Govemo do Estado de Goiás, com garantia da União, a abrir em- parlamentares e das demais unidades adminisiiativas do Senado
préstimo exlemi:>junto à Bronto Skylifet Oy AB, sediada em Tam- Federal junto aos órgãos federais localizados na cidade e no Estapere, Finlândia, no valor de R$ 2.708.255,85 (dois milhões, do do Rio de Janeiro.
setecentos e oito mil. duzentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e . ·--~- Art. 3• Ao Gabinete compete providenciar sobre o expecinco centavos), a preços de outubio de 1994.
- · --· ---.-. - diirile, as audiências e a representação do titular do órgão e execuSala das Sessões, 20 de dezembro de 1994- lrapuan Cos- tar outras tarefas correlatas.
ta Júnior- Jonas Pinheiro - Odaclr Soares - Mauro BenevlArt. 4° Ao Setviço de Apoio Administrativo compete oriendes- Ney Maranhão -Nelson W edeldn.
tar, coordenar, supetvisionar e controlar a execução das atividades
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Este requerimento da Representação relativas a pessoal, orçamento, fmanças, patriserá votado ap6s a Ordem do Dia, na fotma do <jisposto no arL mônio e secretariado.
340, inciso TI, do Regimento lntemo.
__ _ _
.
Parágmfo único. SãO órgãos do Serviço de Apoio AdminisSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I • Secre- trativo:
,.,
~.o.
I- Seçio de Adminis!Iação;
ll - Seçân de Secretariado.
É lido o _seguinte
Art. 5° À Seção de Adminisuação compete receber controlar e distribnir o material e o expediente da Representação; execuREQUERIMENTO N• L081, DE 1994

Em

..

tar os trabalhos mecanográficos; proceder ao controle do pessoal

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 37/92.. (Substitutivo da Câmara dos Deputados)
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994.- Nelson Carneiro -Mauro Benevides- Jonas Pinheiro - -Epltaclo CaCetei-

lotado na Representação; monitorar os coniiatos de prestação de
serviços no âmbito da Representação; proceder ao controle dos
bens em uso oo que se enconttem sob a responsabilidade da RepresentaÇão; atender às solicitações de c:aráter administrativo dos
órgãos do_ Se~ federal; e executar 01llraO tarefas comlatas.
Art. 6• A Seção de Secretariodo compete providenciar sobre

ra- João Rocha.

o expediente, as audiências e a representação dos Senadores que,
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no exercício das funções do mandaÍo, se deslocam para a cidade
do Rio de Janeiro; secretariar os Diretores e outros servidores do
Senado, quando em missão oficial na Representação; e exerutar
outras tarefas correlatas.
Art. 7" Ao Serviço de Atendimento compete orientar, ooordenar, supervisionar e controlar a execução das atividades vinculadas à recepção, acompanhamento externo, pesquisas, divnlgação e
infonnações.
_
_ _
Parágrafo únioo. São órgãos do Serviço de Atendimento:
I- Seção de Recepção e Acoll1p<IIihamento'Extemo;
n - s~ de Pesquisas e Informações.
. .
.
Art. 8• A Seção de Recepção e Acompanhamento Externo
compete receber, orientar e encaminhar visitantes: fornecer aos órgãos públioos e ao públioo em geral infonnações sobre matérias
em tramitação no Senado Fedem! e no Congresso Naciona~ acompanhar processos, requisições e documentos de interesse do Senado Federal a entidedes públicas ou privadas localizadas na cidade
e no Estado do Rio de Janeiro; e executar outras correlatas.
Art. 9" À Seção de Pesquisas e Informações compete encaminhar aos órgãos de comunicação matérias noticiosas de interesse do Senado Fedem! e dos Senadores; prestar assistência
jornallstica aos Senadores na Representação; co!etar o material publicado na imprensa, por meio de recortes diárioS dos jornais; e
executar outias tarefas correlatas.
Art. 10. Ao Serviço de Apoio Operacional compete orientar
coordenar, supenrisíonar e controlar a execução ~ _ativi~es de
portaria e segurança. de lransJ>O!!e da Representaçã~ e dos trabalhos referentes ao embarque e desembarque de autondades do Senado Federal na cidade do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. São órgãos d? Sezviço de Apoio Operadona!:
I- Seção de Portaria e Segurança;
n- Seção de Transportes;
m- S~o de Apoio Aeroportuário. -- - -Art. 11. A Seção de Portaria e Segurança oo!ppe!e executar
os setviços de portaria; receber-e disb.il:uir a COI.'l'eSpondência e os
periódioos; promover a consezvação c ümpeza das dependências,
móveis e objetos; policiar, pennanentemente as áreas adjacentes
ao prédio da Representação e suas dependências internas; centrolar e fiscalizar o ingresso de pessoas estranhas, a entrada e salda de
objetos e o estacionamento de velados; e executar outras tarefas

correlatas.
Art. 12. À Seção de Transportes compete cOiilrolar e exerutar as atividades de transporte e as relativas ~ guirda e manutenção
dos vefcnlos de responsabi~ da "Representação; elabornr e
controlar as escalas do pessoal de serviço; e executar ootns tarefas'
correlatas.
,
•
Art. 13. A Seção de Apoio Aeroportuário compete executar
trabalhos de assisténcia às antoridades do Senado Federal, quandb
do embarque ou desembarque nos aeroportos da cidade do Rio de
Janeiro; providenciar a liberação de bagagens e enoooíendas nos
terminais de carga e jlnto aos órgãos alfandegários, quando se tratar de vôos internacionais; elaborar e controlar as escalas do pessoal de seiViço; e executar outnls tarefas correlatas.
Art. 14. A Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro passa a contar com as funções comissionadas relacionadas

no Anexo a esta Resolução.

-

Art. 15. Ao Auxiliar de Apoio Administrativo incumbe executar as tarefas de aPoio administrativo vi:nculadas ls atividades
do seu respectivo órgão de lotação.
Art. 16. São criadas, na Secretaria.(;eml da Mesa, cinco
funções comissionadas de Adjunto de Plenário (Fc-03} é quÚ!ze
funções oomissiónadas de Auxiliai de Plenário (FC-ú2). ·
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Parágrafo único. São extintas, na Secrctaria-Geral_da Me~-.~. _
onze funções CO!'Ú••ionadas de Assistente de Plenário (FC-01).
Art. 17. E acrescido o Regulamento Adntinistrativo dos.·
nado Fedem! (Resolução n• 58, de 1972, e alterações posterior< ·)
de um artigo 321-A, oom o seguinte teor.
"Art. 321-A. Ao Adjunto de Plenário incumbe a< -

vidade de nível médio, envolvendo coordenação e oric·;tação, de ajuda à chef.a do serviço de apoio a plenário' e
- ao Auxiliar de Plenário inrumbe atividade de nível m~·
dio, envolvendo coordenação e orieriiação, de aU.xilh) ii s
atividádes de apoio a plenários.''
Art. 18. À Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Regulamento Administrativo do Senado Federal, i fim de
compátibilizá-lo com o disposto nesta Resolução.
·Art.19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publocação.
Art. 20. Revogam,se as disposições em contrário.
' Ooantldade

Denomina cão

01

Diretor

03

Chefe de Servi=

Simb<!lo
FC-08
FC-ú7

.

03

Assistente Té6lloo

07

Chefe de Secão

FC-ú5

01

Secretário de Reoresentacão

FC-ú5

10

Auxiliar de Aooio Administrativo

FC-03

FC-06

:_j

- -0 s'R: PREsiDENTE (Júlio 6w,po;) - Esgotada a mal<
ria oonstante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 1.080/91.
lido no Expediente, de urgência para o Oficio n• S-85/94.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn
lados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refe~ f}~\t
na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nu.•
termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.
_O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Passa-se, agora, a
apreciação do Requerimento n• 1.08V94, lido no Expediente, de
urgência para o substitutivo da Câmara ao \'rojeto de Lei do Se!llo ·
don°37/92.
Em votação.
_
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer seu
tados. (Pausa.)
Aprovado.
_
Aprovado o requerimento, a matét"Üi. a que se refere figurará
na Otdem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente. no'
termos do art. 345, inciSo- ll, do Regiinentõ Interno.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os txabalhos. convocar.
do sessão extraordinária, amanhã, às lO horas e 30 minutos, COJ!
a seguinte

ORDEM DO DIA
-----lMATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Requerimento no 613, de 1994, do Senador Mauricio Corr&.
e outros Senhores Senadores. que solicitava o' adiamento da s~:-.
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são Especial destinada à comemomção do centenáriO do nascimento de Carlos Coimbra da Luz
O SR. PRESIDENTE (1ólio Campos) - Está encenada a
sessão.

(Levanta... a_., h ZOb24miD.)
ATOS DO PRFSIDENTE
(*)ATO DO PRESIDENTE N°31S.DE 19!14
O Primeiro Secretário, no exercício da Presid&tcia Senado Federal, no uso de sua competência R>gimentale R>gulamentar, de confonnidede 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 D 0
17-~5/94-8, resolve aposentar, voluntariamenle,. o servidor_
ALUIZIO LUIZ DO NASCIMENTO, Técnico Legislativo, área
de Apoio Técnico ao processo Legislativo, Nivel II, Padrio 30,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, '"'" lermos do artigo
40, inciso III, alínea c, da Constituição da Repáblíca Federativa
do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso ill, alinea c;
193; e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com a Resolução SF n• 77/92, e os artigos 34, § 2•; e 37, da Resolução (SF)
n• 42, de 1993, com proventos jli-oporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. ·
Seuado Federal, 10 de oubJbro de 1994.- Senador JúUo
Campos, Presidenle do Senado Federal em exorclcio.
(*)Reputiicado pcrhavtruidooomino:xreçlonoDCN (Scçlo fi), de 11-10-94.

(*) ATO DO PRESIDENTE N" 319, DE 19!14
O Primefro Secretário, no exerclcio da Presi~ncia do

Senado Federal, no uso de sua

com~ncia

regimental e regu-

lamentar, de confonnidade com a delegação de competencia
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comisslo Dirotora n• 2, de 4
de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n°
16.961194-3, resolve aposentar, voluntariamente, PAULO LUZ
ALVES CORRÊA, Analista Legislativo, área de Pollcia e Segurança, Nível ID, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alinea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os
artigos 186, inciso m, 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 ser·
viço, observado o dispoSto no artigO 37, inciso XI, da Consti·
tuição Federal.
·
Senado Federal, 10 de ouwbro de 1994. - Semdor JúUo
Campos, Presidente do Senado Federal em exercf:cio.
(*) Reputiicaçlop<r havcru.ídocomi~ noDCN (Scçl:) II); de tl~lo-94.

(*)ATO DO PRESIDENTE N" 325, DE 19!14
O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo arL 6•, §
da Resoluçlo n• 42, de
1993, resolve designar MARIA DO PRANTO MENEZES
MONTEIRO Analista Legislativo, área de Apoio Técnico ao
Processo Legislativo, Nível ID, Padrão 45, do Quadro do Pessoal do Senadd Federal; para substituir o Dirotor da Subsecretaria de Comissões, FC8, no período de 8 a 27-8-94, durante o
impedimento do titular.
Seuado Federal, 24 de oobJbro de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente.

z•,

(*) Reputiicadop<r haver saído com~ noDCN (Scçli:J

m. dc26-10-94.

(*)ATO DO PRESIDENTE, N" 326, DE 1994
O Presidente do Senad.Ó F~m1y n~ uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo art. 6°, § 2°, a Resolução n• 42, de
1993, resolve desiS!JU RAIMUNDO BARREIRO SILVA.
Analiota Legislativa Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, nivol III, padrio 45, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, para substituir a Dirotora da Secretaria Legislativa,
FC-9, no período de 8 a 27-8-94, dumure o afastamento da titular, om gozo de f6riu.
Senado Federal, 24 de oobJbro de 1994.- Senado Humberto Lu...,.., Presidente.
(*)Republicado per hrl«' Wdo cominccrn:çlo noDCN (Sc:çk>

m. de 26-10-94.

(*)ATO DO PRESIDENTE N•327,DE 19!14
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a dei~
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissilo Dirotora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n• 18.159/94-0, resolve aposentar, voluntariamente, a servidora RAIMUNDA VIEIRA MATOS DA
COSTA, Técnico Legislativo, Área de Saúde e Assistência So·
cial, Nível II, Padrio 30, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. DOS termos do artigo 40, inciso ill, alínea a, da
Constituição da Repóblíca Federativa do Brasil, combinado
com os artigos 186, inciso-III, alinea a; 67; e 250, da Lei n•
8.112, de 1990, bem assim com a Resolução SF n• 77, de 199.'.
e os artigos 34, § 2•; e 37; da Resolução (SF) n• 42, de 199 '·
com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de rubJbro de 1994. - Senador Humberlo Lucena, PR>sideure.
(., Rq!ul:iic.do per b&Ycr Wdo c:cm inc(:mylo noDCN (Seçio D), de Zl- ID-94.

(*)ATO DO PRESIDENTE N° 377, DE 1994
O PR>sideule do Senado Federal, no uso de suas atnouições,
em cooformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n• 2, de 1973, e tendo em
vista o que consta da Resolução n• 73, de 1994, resolve nomear
REGOZINO FARIA, FERNANDO 10SE BALTAR DA RO·
CHA. JEFERSON VAZ MORGADO, LUJZ FERNANDO DE
MELLO PERFZINO, !LVO DEBUS, ANfÔNlO AUGUSTO
BEZERRA RIBEIRO, JOSÉ RUI GONÇALVES ROSA, PAULO
10SÉ LEITE FARIAS, CIRO HEITOR FRANCA DE GUSMÃO,
SILVIA MARIA CALDEJ:RA PAIVA, EDJSON MAMEDE
ROSA NASCIMENTO, 1AMES GIACOMONI, GILBERl ü
TRISTÃO e CARLOS MELW MARSHALL, para o cargo de
Consultor de Otçamento• - Nivel ill, ÁreA de Consultoria e Assessommento em <>Içamentos, Padrio 42, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, em conformidade com o disposto no Ato da
Comisslo Dirot<n n• 26, de 1994.
Senado Fedecal, 15 de dezembro de 1994.- Senador Hn~'
berlo Lucena, PR>sideure.
(•)Rcp~blieadoporhlveraa1docomi.nco:zeç&&noDCN

(Scçio

m. de 16-12-94.

ATO DO PRESIDENTE N" 378, DE 19!14
O PR>sideure do Senado Federal, no uso de sua competência
:regimental e :regulamentar, de cooformidade com a delegação rlr.!
competência que Jhe foi outorga.da pelo Ato da Comissão Diretor <~
n• 2, de 4 de abril de 1973, e reudo em vista o que consta do Pro·
cesso n• 20.556/94-2, resolve aposentar, voluntariamente, ANTÔ ·
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~O DE PÁDUA ARANHA DE ARAÚJO, Analista Legislativo,
Area de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível ill, Padriio
45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo
40, inciso m alínea a, da COOslituição da República Fedenlliva do
BrasiL combinado com os artigos 186, inciso
alínea a, 67, da
Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com os· artigos 34 § 2', e 37, e
.41, da Resolução (SF) n' 42, de 1993, com pro\lentos integrais,
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senade Federal, 20 de dezembro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

m.

(*)ATO DO PRIMEIRO SECREfÁRIO W5,DE 1994
O Primeiro Secretário dO Senado Federal, no uso de suas
atribuições reginieD.taís e regulamei:rt.ares. resolve:
Art. I' Fica criada uma Comissão EspeciaL presidida pelo
servidor MANOEL VILELA DE MAGALHAES e integrada pelos
servidores PAULA CUNHA CANfO DE MIRANDA, AGACIEL
DA SILVA MAIA E WILMA COSTA FERREIRA, incumbida de
promover estudos e propor ao Primeiro Secretário-projeto de refor:_
mulação administrativo do Centro Gráfico do Senado Federal CEGRAF.
Art. 2' A Comissão âispcii-ã de 30 (trúita) dias para a con-

clusão dos seus trabalhos.
Art. 3' Este Ato entra em vigor IIli data de sua publicação.
Art. 4° Revogam:se as-disposições em contráriO. Senado Federal, 18 de outubro de 1994. - Senador JúHo
Campos, Primeiro Secretário.
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Senado Federal, 20 de dezembro de 1994.- Maooel VDela
de Magalhães, Diretor-Geral.

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO-PRODASEN
~Ata da 143" Reunião

Aos quinze dias do mês de dezembro de mil novecentos e
noventa e quatro, às dez horas na Sala de Reuniões da Diretoria do
Prodasen, reúne-se o Conselho de Supervisão do Prodasen, sob a
(•) ATO DO DIRETOR-GERAL N' 124, DE 1994
Presidência do 11m' Sr. Dr. Manoel Vilela de Magalhães, ViceO Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas Presidente do Conselho de Supervisão, no exercício da Presidên0
atribuições 1·egulamentares e de acordo com o disposlo no cia. Deixa de comparecer por motivo justificado, o Exm Sr.
Sena<bJúlio
Campos,
Presidente
do
Conselho.
Comparecem
à
an ig(' 2°, do Ato 0° 9. de 1992, do -Primeiro SecretárfO, rereunião, o Dr. Edgelson J. Targino Coelho, Dr. Antonio José de
solve:
Art. I' Designar as servidoras LYGIÁ MARIA PESSOA Souza Machado, Dr" Silvana Lúcia Rios Safe de Matos e Dr. MarGUERRA (matrícula n' 1216) e VANDA MARIA BARROS co Antonio Pais dos Reys, Diretor-Exocutivo do Prodasen. PresenMENDES (matricula n' 3039) gestoras, titular e substituta, respec- tes também, a convite do Presidente, o Dr. José Paulo de Azevedo,
tivamente, do Contrnto- n° 45, de 1994, celebrado entre o Senado Diretor de Desenvolvimento de Sistemas do Prodasen, o Dr. MarFederal e a empresa SIEMENS SA., para a "aquiSição, com pres- cus Vmicius Goulart Gonzaga, Assessor da Diretoria-Execotiva do
tação de serviços de instalação e garantia de funcionamento, de Prodasen e a Dr" Doris Marize Romariz Peixoto, Chefe do Serviço
equipamento& eletrocardiógrafos anaH~cos, destinados à Subsecre- de Planejamento, Controle e Fiscalização do Sistema Integrado de
Saúde (SIS). Iniciando a reunião, o Sr. Presidenle coloca em apretaria de Assistêndã. Médica e Sociar 1•
Art. 2° Esle Ato entra em vigor na data de sua publica- ciação a Ata da 142• Reunião, a qual passa a ser lida.. e, em seguida.. é aprovada por unanjmidade, Em seguida. a palavra é
ção.
concedida ao Dr. Edgelson J. T. Coelho, o qual passa a discorrer
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Em 14 de outubro de 1994.- Mauoel Vilela de Magalhã- sobre a viagem recente que técnicos do Prodasen e do SIS fJ.zeram
à São Paulo, onde foram assistir uma demonstração do software
es, I>ireito-GeraL
· dedicado à infoxmatização do sistema de saúde. Na discussão do
assUnto. fazem uso da palavra os Srs. Marco ~onio Pais dos
(•) Republicado per havcrs.aídocom inccneçlo noDCN, (Scçio m.de 18·10·94.
Reys, Diretor,Execulivo -do Prodasen e Jósé Paulo de Azevedo,
ATO I>O DIRETOR-GERAL N' 147, DE 1994
Diretor de Desenvolvimento e Sistemas e a Dr" Doris Marize RoO Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição mariz PeixotD, Chefe do SPCF do SIS. Ao final, fJ.cou estabelecido
que lhe foi conferida pelo art. 10 do Ato do Presidente
2!j2, de que o Prodasen iiá conferir prioridade nõ atendiíliento cio SIS
1993, e tendo em vista o que consta do Processo n° ooi.OI0/93-3, -- quanto à -sua informatização, estudando-se a melhor alternativa
que possa ser adotada, que, podem envolver a aquisição do softresolve. homologar, para fms do disposto no artigo 20 da Lei D0
8.112, de 1990. a avaliação de desempenho dos seguintes servido- ware comercializadO: pela N~ ou mesmo o desenvolvimento
--- -res em Estágio Probatório:
de um sistema pelo Prodasen, a partir dos programas hoje em uso.
("')Repu !iicado por haver saído c_om i~ no DCN, (Seçlo fi), de 19-10.94.

n'
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Logo após, a palavra é coocedida a Dr" Si1vana Lúcia Rios Safe de
Matos, a qual, ao Processo n• 259/94-2, que lrllta de interesse da
Seplan, em fJID12l" contrato com o Prodase~ para acesso aos Bancos de Dades do Sistema de Informações do Congresso NacionalSICON, apresenta parecer concluindo favoravelmente à isenção
coocedida na fOlllla da Cláusula Quinta do Convênio, no tocante
às responsabilidades fmanceiras, aspectos sob o qual deve o Conselho se pronunciar, segundo estabelece o arL 1°, § }0 do Ato D0
19/86. Em votação, -o parecer é aprovade por unanimidade. Passase em seguida à apreciação do Processo n• 134194-5, que trata de
proposta de estabelecimento de contratos entre o Prodasen e instituições interessadas, visando facilitar o acesso às bases de dados
residentes no Prodasen. Na oportunidade, o Relator da matéria,
Col)SOlheiro Edgelson J. T. Coelho apresenta parecer favorável à
concessão da autorização solicitada, quanto ao estabelecimento
dos contratos de parceria com a Embratel e a Telebrasília. bem
como o Termo de Compromisso Padrão, que deverá ser obsenrado
em casos futuros, de outras organizações evenb.lalmente interessadas. Após ser submetido à discussão, em votação, o parecer é
ap.-ovade por unanimidade, ressalvande recomendação da Conselheira Silvana Lúcia Rios Safe de Matos, no sentido de que sejam
incluídas nos convênios, cláusula que resguarde os interesses do
Senade quanto à proteção des Bancos de Dados produzidos no
próprio ambiente da Casa, como é o caso do NJUT, PERL BffiR,
e MATE. Em seguida, passa-se à apreciação do Processo n°
531/94-4, que lrllta de Convênio entre -o Senado Federal, Ministério da Justiça e a Secretaria da Administração (SAF), da Presidéncia da República, visando transformação do Banco de Dados
''NJUT''. Na ocasião, o Relator da matéria, ConseJheiro Antonio
José de Souza Machado oferece parecer concluindo por entender
que é justificável a isenção a ser concodida de acordo com o disposto no art. 7", parágrafo J• do Ato n° 19/86, em face das razões
constantes do parecer, que demonstraram as vantagens advindas
para o Sistema de Informações do Congresso Nacional- SICON,
considerando o novo patamar de alimentação de Banco de Dados
NJUR previsto no convênio. Após ter sido submetido à discussão,
em votação, o parecer é aprovado por unanimidade. Passa-se, logo
após, ao exame do Processo D0 7®/92-1, que trata de recurso encaminhado ao Consefuo de Supervisão pelos servidores Marco
Antonio Pinheiro Belfort e Hemani dos Reys, em vista de indeferimento de pleito constante do referido processo. O relator designa-

Quarta-feira 21 9507

do para apreciar a matéria, Conselheiro Antonio José de Souza
Machado apresenta parecer concluindo pela manutenção do indeferimento, por não possuir o necessário amparo legal. Após ter
sido submetido à discussão, em votação, o parecer é aprovado por
unanjmkJade. Ao fmal, é colocado em pauta o Processo n° 252/948, que lrllta de solicitação feita pelo CEGRAF, relativamente à demonslrllção de equipamento Xerox DOCUTHEC-135; à respeito
do 'FJal, o Sr. Presidente do Co~elho de_Supervisão, Se:ii_ador Júlio Campos reconheceu a inexigi.bilidade de licitação, tendo autorizado a conlratação, determinando, conb.ldo. a remessa do processo
ao Conselho de Supervisão para ratificação, conforme áctermina o
art. 26 da Lei n° 8.666, de 1993, tendo sido designadO na mesma
oportunidade, o Conselheiro Antonio José de Souza Machado para
relatar a matéria. Dessa forma, o Sr. Presidente passa a palavra ao
Dr. Antonio José de Souza Machado, o qual, na ocasião apresenta
um parecer oral, favorável à ratificação da inexigibilidade de licitação. Em votação, o parecer é aprOvado por unan.únidade. Antes
de encerrar a reuniãO, conSiderando que se trata da última reunião
do ano de 1994, o Sr. Presidente em exercicio, Dr. Manoel Vilela
de Magalhães agradece a colaboração de todos os Conselheiros,
que, com zelo e competência levaram à bom termo a missão que
lhes foi atribuída. Fazem uso da palavra, também, na oportunida. de, os Conselheiros Edgelson J. T. Coelho, Silvma L. R. S. de
Matos e Antonio J. de Souza Machado, para dizer da· satisfação
que tiveram em participar 'deste colegiado, ressaltando o ambiente
de camaradagem e lrllnqdilidade em que lrllnscorreram os lrllbalhos desenvolvidos pelo Conselho. Finalmente, faz uso da palavra
o Diretor-Executivo do Prodasen, para agradecer a todos, pela relevante participação que tiveram no trato das questões relacionadas com o Prodasen e pela forma admirável coino desempenharam
a missão que lhes foi confiada. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerra a reunião, e, para constar, eu, Raquel Pinheiro
Garcia. Secretário do Conselho de Supexvisão do Prodasen. lavrei
a presente Ata, que, subscrevo, e após ser lida e aprovada, vai assinada pelo Sr. Presidente do Conselho de SupervisãO e· deinais
membros. Brasília, 15 de dezembro de 1994.- Manoel Vilela de
Magalhães, Vire-Presidente no exercicio da Presidéncia - Edgelson J, T. Coelho, Conselheiro- Sllvana L. R. S. de Matos, Consellieiro - Antonio J. de S. Machado, Conselheiro - Marco
Antônio Pais dos Reys, Diretor-Executivo do Prodasen.
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA W. 754, DE 08 DE DEZEMBRO DE 1994,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI N° 8.742, DE
07 DE DEZEMBRO · DE 1993, QUE DISPÕE SOBRE A
ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONGRESSISTAS

EMENDAS NUMEROS

JORGE .............. : 001,002 E 003.
DEPUTADO EDUARDO
.

:\1EDIDA PROVISÓRIA No 754, de og ne dezembro de 1994.

Dá nova redação a dispositivos d~ Lei
n° 8.742. de 7 de dezembro de ~f<'33.
que dispõe sobre a organização u~.
Assistência Social.
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Diretor Adjunto

E!'v1ENDA SUPRESSIVA
Suprima-se. do artigo 1° da Medida Provisória. a alteração proposta ao
art. 40 da Lei no 8. 742. de 7 de dezembro de 1993.
JUSTIFIC AÇÀO
A alteração proposta pela Medida Provisória à Lei _Orgânica. da
.-\ssistência csocial tem. como escopo restringir aos idosos o exercício d()_ direito de
re·querer a renda mensal vitalícia. Esta alteração guarda-rélação de dependência com a
dcfinição:-contíâa- na mesma -MP. de que somente a- partir de 8 de junho de 95 será
pago o beneficio de prestação .continuada. substitutivo da renda mensal vitalícia.
Além de desnecessária. esta previsão só seria factível se aceitássemos a
proposta de adiar a concessão do beneficio de prestação continuada contida na mesma
\fP. o que somente virá prejudicar os idosos a que se destina o beneficio.
Para preservar a integridade da LOAS e dps benefícios que instituiu,
propomos a supressão desta alteração.
Sala das Sessões.

l~ It2/~4
I

'---

Depu~do_Jor~e
-·-----~·-

PT-SP

\IEDIDA PROVISÓRIA :'li" 754, de 08 de dezembro ue I 994.
Dá nova rcdaçào a disoosnivos da Lei
n,. S. 7-+~- :.k -: de dacrnbro de I 993.
que. dispõe ~obre ;; 0rt!anizaçào da
\ssistcncia Soczai.
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EMENDA SUPRESSIV A
Suprima-:~e-

do artigo 1° da Medida Provisória_ a altêraçào proposta ao §
6° do art. 20 da Lei no 8. 7 -U. de 7 de dezembro de !993.
JUSTIFICA( Ao
.\ alteração proposta pela Medida Provisória à Lei Orgânica da
Assistência Social tem como escopo a exclusão do Conselho 1VIwlicipal de Assistência
Social do processo de credenciamento das equipes multiprotissionais destinadas à
comprovação dos deficientes para fms de concessão do beneticio de prestação
.::ontinuada.
.\ presente emenda visa. preservar a situação · prevista na · LOAS,
mantendo a participação do SUS. do INSS e dos Conselhos Mumcipais no processo de
credenciamento:
I

Sala das Sessões.

i~)ll.J~I.t

. __ Depmadg Eduardo Jrirge
P'T- SP

\fEDIDA PROVISÓRIA N" 754, de 08 de dezembro de 1994.

Dá nova redação a dispositivos da Lei
n° 8.742. de 7 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a organização da
Assistência Social.
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EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se. do artigo 1° da Medi$ Provisória. a altj:ração, proposta ao
8.7~2. de 7 de dezembro de 1993.

art. 37 da Lei n°

JUSTIFICAÇÃO
A alteração proposta pela . Medida Provisória à Lei Orgânica da
Assistência Social tem como escopo legalizar o descumprimento da Lei e adiar, ainda
mats. os prazos dêfinidos pêla LOAS para concessão dos beneficios de prestação
continuada.
A LOAS definiu que tais beneficias seriam concedidos gradualmente e
no máximo em até 12 e 18 meses, para os deficientes e idosos. respectivamente. Ou
seja: até no máximo dezembro de 1994. os deficientes deveriam ser totalmente
atendidos. e até junho de 1995 a totalidade dos idosos. A alteração determina que, no
caso dos idosos. o beneficio serifconcedido somel1ie a partir de 8 de junho, ou seja.
mesmo que requerido hà um .ano. somente ao fmal dos 18 meses será devido, com
evidente prejuízo para os beneficiários.
A presente emenda visa. preservar os direitos dos beneficiários nos
termos definidos pela LOAS. sem protelações que têm como único objetivo legalizar o
descumprimento da Lei e reduzir despesas à custa do abandono dos necessitados.

<----"?

·-- DcpatadõEdliardo Jorge
"'

Yc:..;,,,

c:..1.~:-'\ !'.'~-:.
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS' APRESENTADAS PERANTE ~ A COMISSÃO MISTA
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA .N°. 760, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1994,
QUE "AUTOLRlZA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DA
MARlNHA MERCANTE- FMM, EM FAVOR DA COMPANHIA DE
NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO- LLOYDBRÁS.
EMENDAS NUMERas····

CONGRESSISTAS

DEPUTADO CtOVlS.ASSIS ........ :........ ~----- 001,002,00~ E 004.
~-

i""': ...

941

-

-

--

··;:~!• ,::::!!~-:.:-:-·-.- :;i, ··~~r

L

r ______
I~·; I
. :,________ . .,. .,.
16

' '

gmenda à Medida Provisória

~~..,·~o.

de 9 de dezembro/1994

r.
Deputado Clovis Assis
.
'--~~~~~~-----____jl
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r..--------------n""''---=:------------1o .
~- o "
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1 i~•;-~lr..,..--AitT•CI~ - - . . . . . - - - ,.,.ltÁGfla10-----,.-- l'tC'Sl

GLOUL

--,---&LtNE'-

~------~~~~--~------~--------~
r..--------------~~-------------~

Dê-se ao caput do Art.2". a redaçào seguinte:

"Art. 2". Apó& a promulgaç11o desta Lei o estatuto social da
empresa Uovd Brasileiro - U.OYDBRÁS • ~erá adequndo ao sistema de administração
porco-gestão. náo participando do Prognuna:Naciorial d~ Desestatizaçl!O."

-
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Suprima-se o partígrafe único do Art. 2°
Suprima-se o inciso m do Art. 3°.

JUSTIFICATIVA

O Lloyd Brasileiro, empresa de 104 anos de idade, foi a "ntidade que abriu
.
noss_a. hnhas de navegação através do mundo. Fruto de enfrentamento entre sua
adm!n!Wllção e a Presidência da República, durante o governo Collor, a qual a antiga
adn;•rustração mandou para portos onde o Lloyd tinha dividas os melhores navios, para
estes serem ari"estados . e. desse modo, se forçar o governo a resolver pendências
fman~ ;•lniB passadas. fot o Lloyd levado· à situação de perder credibilidade junto aos
clientes (arrestos) e, conseqüentemente, ir tendo dificuldades cllllllliatívas. As tentativas de
solução não eram. globais; intentava·se sanar um problema sem dar-se condições de .
recuperação global à Companhia
Lamentamos tudo acima descrito e louvamos a iniciativa do Congresso
Nacional que no dia 14 de junho do corrente ano aprovou a Medida Provisória 499/94.
adotando, na forma do Projeto de Lei de Conversão, providências tendentes a recuperação
do Llovd Brasileiro. ~svazim:fdo. uo que diz respeito à ve-nda de ativos da empresa ••
Art2° -~ ser Par:i~o Único e inciso m do A.t1.3° --. o conteúdo da presente Medida
Provisót·ia A emenda ora apresentada tem por escopo garantir, respeitando decisão já
tomada por este Parlamento, a itúeira realização de um plano completo que visa a plena
recuperaçáo da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro • Lloydbrás.

Outrossim, convém registrar que o Ministério dos Transportes encaminhou,
através de Nota Técnica assinada no dia 23/9/94, PLANO DE SANEAMENTO
FJNANCEIRO DO LLOYD BRASn.EIRO semelhante ao aprovado pelo Congresso
Nacional através do supramencionado Projeto de Lei de Conversão n.l3/94, e tmnbém que
o Lioyd Brasileiro tbi excluído do Progrmna Nacional de DesestBlização através do
Decreto n.l322. de 2 de dezembro de 1994.
Por oportuno lembra-seo que a suprl'ssáo do Parágrafo único e respectivo
Art. 2° e inciso III, do Art. 3°, se justifica porque o empréstimo to i concedido por conta e
risco do Fm1do de Marinha Mercante e ao dl'terminar tais dispositivos, u "imediata venda
de ruivos" da Compllllhia para pagamento do empréstimo. fica frustrado o objetivo maior
da operação financeira porqueo ao invés ile apoiá-la muito ao contrário. contribuíra para
a liquidação de suas unidades produtivllll, dificultando mais ainda a obtenção de rcceit:>'
necessárias à mantút>nçáo da Empresa e ao pagamento da obrigaçilo contraída
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Diante de todo o exposto, tomo por prudente e justa a emenda por nós
apresentada, ao cont1rmar decisão jé. firmada por esta Casa Congressional evitando IIIIl
conflito de posiyões. Nestes termos, solicito dos nobres pares a aprovação da presente
emenda
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- Dê-se ao art.4° a redação seguinte:
"'Art 4''. Fica o Pode Executivo autorizado a conceder.
a partir de 10 de novembro de 1994, novo empréstimo à Companhia de
Navegação Lloyd Brasileiro- LLOYDBRAS, no valor de R$ i.OOO.OOO,OO (sete
milhões de reais). destinado exclusivamente ao pagamento relativo aos salários
de agosto a dezembro de 1994 e ao 13° salário dos seus empregados, observadós
os mesmos parâmetros do parágrafo único do artigo 1o e 3°, I e ll da presente
Medida Provisória.
Parágrafo único. De forma a resguardar a correta
aplicação dos recursos a que se refere este Artigo, a Secretaria Federal de
Controle deverá verificar mensalmente os valores pagos, dando ciência ao
Ministro de Estado da Fazenda."

Dezembro<le 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

9516 Quinta-feira 22

JUSTIFICATIVA

I

Atàstada a hipotese de liquidaçáo da empresa pelo govemo, impõese realizar o saneamento t1nanceiro da mesma. qualquer que seja o destino a ser
dado ao Lloyd futuramente. Em razão do PLANO. DE SANEAMENTO
FINANCEIRO DO ILOYD.- aprovado e encaminhado pelo Ministério. dos
Transportes, através de nota técnica, t1ca desprovido de sentido o contido no
presente artigo se vinculado a venda imediata de ativos operacionais do. LLOYD,
os quais serão empregados na geração- de receita i;ontorme previsto no referido
plano.
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Acrescente-se, após o artigo 4°. o seguinte artígo
se o anml artigo 5" para o 6".

s•. renumernndo~
·

".<\ii. 5°. Será feito empréstimo por intennédio do Banco
Nacional de Desenvovimento Económico e Social • BNDES - à Companhia de Navegaçilo
Lloyd Brasileiro- Lloydbrás • com recursos do FlUldo da Marinha Mercante (FMM) ou
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FA'Ij, ou combinaçllo com parcelas de recursos de
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ambos, no valor equivalente a USS 55.000-000,00 (cinquenta e cinco milhões de dólares)
obedecidas as seguintes condições:
I - taxa de juros: 6% ao ano, capitalizadas durante a
carência;
II - prazo de carencia: 2 (dois) anos;
m- mnonização: em 15 (quinze) parcelas semestrais.
Parágafo único. Para realização da operação fmanceira de
que trata o caput deste artigo serão utilizados os dispositivos estabelecidos no parágrntà
único do anigo l0 e no caput do m1igo 3°.
·
JUSTIFICATIVA

Afastada a hipótese de liquidação da empresa pelo governo, . impõe-se
realizar o sanemnento financeiro da mesma, qualquer quer seja o destino a ser dado" ao
Lloyd futuramente. A injeção de recilrsos necessária ao saneamento, quantificada em USS
55.000.000.00, destina-se a liquidação de dividas de custeio vencidas, invelltimentos na
recaperação de navios e custeio na fase de retomada das operações da empresa. 'ó volllllle
de recur11os é igual ao PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO DO U.OYD,
aprovado e encaminhado pelo Ministério dos Transportes~ lltra.Vés de nota técnica.
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Acrescente-se, após o artigo 5°, o seguinte artigo &>,
rerrumerando-se o atual artigo 6° para "7°.
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"Art. 6°. Fica a Fnião autorizada a assumir as
seguintes dívidas da Companhia de Navegação Lloyd Bnisíleiro - LLOYDBRÁS.
todas a valores de agosto do corrente ano:
_
._
a) junto ao Banco do Brasil no valor de USS 61,5
milhões (sessenta e um milhões e quinhentos mil dólares);
b) junto ao Banco Central. no valor de US$ 11,5
milhões (onze milhões e quinhentos mil dólares):
c) junto ao Fundo Naval, no valor deUS$ 8.5 milhões
(oito milhões e quinhentos mil dólares);
d) junto ao Fundo de Marinha Mercante, no valor de
ateUS$ 23 milhões (vinte e três milhões de dólares).

JUSTIFICATIVA

AJ:àstada a hipótese de liquidação da empresa pelo governo. impõese realizar o saneamento financeiro da mesma. qualquer que seja o destino a ser
dado ao Lloyd futuramente. A assunção de dívidas da empresa está prevista no
PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO DO LLOYD, aprovado e
encaminhado pelo Ministério dos Transportes, através de nota técnica .
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CONGRESSO NACIONAl,
EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MISTA
DESTINADA A EXAMINAR E- EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA N°. 761, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1994,
QUE "AUTERA O_ART. 4°,Cf\PUT, DA LEI 8._:1-27, DE 27 DE Mf\.10
DE 1992, QUE DISPÕE SOBRE A CO~CESSAO DE SUBVEN_ÇAO
ECONÓMICA NAS OPERAÇÕES DE CREDITO RURAL.
EMENDAS NÚMEROS

CONGRESSISTAS

DEPUTADO JOSÉ FORTUNATTl.. ......... -._001.
EMENDA N"

..

J..

. Dê-se ao art. 4" da Medida Provisória n• 761, de 09 de dezeml.>1"b li~ 1994 a
segumte redaçio:
'
"Art. 4"- A subvençio de equalizaçio de ta:us de juros fica limitada ao diferencial
de taxas entre o custo de c:aptaçio de rec:unos, acrescido dos custos admi11istrativcr. e
tributários a que estio sujeitas as instituições financeiras oficiais, nas suas operações
ativas., e os encargos cobrados do tomador final do crédito.
P~rágrafo ú.n~co - Do. tot~ de recursos destinados à su~vençioo referida no caput
deste art.go, no mm1mo 20 Yo (vmte por cento) devem ser destmados aos mini e pequenos
produtores rurais e suas formas associativas."
·

JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa rec:uperar o texto da Lei n• 8.427, amplamente discutido e
aprovado pelo Congresso Nacional, e que limita a subvenç_o proposta às instituiç_es
financeiras oficiais, bem como destina 20 % desta subvenç_o aos mini e pequenos
produtores rurais e suas formas associativas.
de dezembro de 1994.
Sala das sessões, 13
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS APRESENTADAS. PERANTE A COMIS-SÃO MISTA
DESTINADA A EXAMINAR E . EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA W. 763, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1994,
QUE "FIXA CRITÉRIOS PARA A PROGRESSIVA UNIFICAÇÃO DAS
TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CIVIS, ALTERA
O ANEXO II DA LEI N° 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991, PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ISONOMIA A QUE ~·E REFERE O § I o DO
ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS PROViDÊNCIAS ...
CONGRESSISTAS

-

EMENDAS NUMEROS

DEPUTADO JOSÉ FORTUNATTI ............... 001,002,003 E 004.

~M

.

MEDIDA PROVISÓRIA No 763. de 09 de dezembro de 1994.

Fixa critérios para a progressiva
unificação das tabaleas de vencimentos
dos servidores civis. altera o Anexo II
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da Lei n" 8.237. de 30 de agosto de
1991. para implementação da isonomia
a que se refere o art. 39, § 1° da
Constituição Federal. e dá outras
providências.
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se, ao artigo 2°. a seguinte redação:
"Art. 2°. A equiparação do vencimento básico dos servidores civis do Poder
Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário. bem como do
Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da União, far-se-á de
forma gradativa e nos limites das disponibilidades fmanceiras e orçamentárias
da União. mediante a implantação de matriz isonõmica de vencimentos, que:'
I - terá como limite inferior o menor vencimento básico permitido e. como
limite superior o maior vencimento básico permitido como teto, nos termos da
Lei n° 8.448. de 1992. ou seja. vinte vezes o menor;
II - deverá permitir a atribuição de faixas de vencimentos. aplicáveis aos cargos
de atribuições iguais ou assemelhadas. dentro do mesmo Poder ou entre os três
Poderes:
III - servirá de base de cálculo para as gratificações de atividade e assemelhadas
e demais vantagens devidas pelo etetivo exercício e para as vantagens
específicas de cada carreira ou categoria. destinadas a refletir a complexidade
das tarefas, grau de responsabilidade e qualificação exigidos para o seu
exercício.
§ 1°. Ficam reajustadas. a partir de 1° de setembro de 1994. as Tabelas de
vencimentos e vantagens de que tratam os anexos da Lei n" 8.460, de 1992,
aplicáveis aos servidores públicos civis do Poder Executivo da União, em 20.48
%(vinte inteiros e quarenta e oito centésimos por cento).
§ 2°. A aplicação do reajuste de q-ue trata o- parágrafo anterior aos servidores
civis que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo
vencimento equiparado aos das tabelas vigentes para o Poder Legislativo, far-seá mediante compensação de valores. sem redução do valor do vencimento.
§ 3°. É vedada a extensão do reajuste de que trata o§ 1° aos servidores públicos
civis dos demais Poderes da União e do Ministério Público da União cujos
vencimentos básicos tenham sido elevados em percentual superior ao dos
servidores do Poder Executivo, mediante a concessão de reajustes superiores
aos previstos nas Leis n° 8.622 e 8.676, de 1993, separadamente ou já
incorporados ao vencimento básico."
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JUSTIFICAÇÃO
As tentativas de se fazer a isonomia em nosso país são velhas de 80 anos. Até
hoje, não se conseguiu atingir este objetivo, em parte pelas dificuldades financeiras e
orçamentárias. Mas o principal motivo é resistência dos atares políticos no processo,
especialmente os que detém situação privilegiada._ Uma outra dificuldade é a
deliberada oposição a que se entenda o que é, verdadeiramente, a isonomia: não é todo
mundo ganhar o máximo, ou todo mundo ganhar igual. É ganhar igual quem faz a
mesma coisa. independentemente do órgão ou Poder onde trabalhe.
É por isso que só se fará isonomia quando o Técnico de Contabilidade do
Judiciário, Legislativo e Executivo, por exemplo, tiverem o mesmo vencimento e
vantagens básicas. ressalwidas. como diz a- Constituição. as vantagens relativas à
natureza ou local de trabalho, destinadas a compensar condições peculiares de
exercício que demandem maior desgaste ou dificuldade. A regra se aplica a todos os
cargos que tiverem similar. Um policial jamais será atingido pela "isonomia entre
Poderes"; pois não há quem exerçâesta tarefa nos demais Poderes, mas o medico e() engenheiro, sim. Um fiscal de tributos. da mesma forma. deve ter isonomia dentro do
Executivo com outros fiscais que exerçam tarefas semelhantes ou idênticas. Nunca
com um técnico do Judiciário ou Legislativo. Não se compara o que não tem
comparação. E, aos militares. esta premissa é mais do que válida: é taxativa. Como
incluir os militares na isonomia ? A quem comparar um tenente-aviador, ou um cabocorneteiro ? Somente há algrima espécie de comparação, e aínda assim relativa, no
caso dos oficiais-generais com os civis mais graduados, e no caso dos taifeiros,
comparáveis aos cargos operacionais do serviço civil.

A Medida Provisória em tela também não representa avanço neste sentido.
Limita-se a conceder - aleatoriamente - reajustes de vencimentos diferenciados entre as
diversas tabelas, procmando compensar em parte um reajuste diferenciado dado aos
militares na data-base de 1993 e estendido aos servidores do Legislativo e Judiciário.
A única forma de fazer isso coerentemente com o objetivo final é definir uma
meta: a matriz isonômica.- aplicável aos três poderes, contemplando todas as faixas de
vencimento básico, do menor ao maior, para que se possa definir, nesta "grade" única,
quem ganhará quanto, desde que obedecido o princípio básico da isonomia.
Por ora. para não tomar ainda mais complexo o quadro, o mais racional é
conceder a todos os servidores civis do Executivo, inclusive os ocupantes de cargos em
comissão e funções gratificadas, o mesmo percentual de reajuste (20,48 %), que foi o
arbitrado pelo Governo como o concedido aos servidores de nível médio do PCC e
Universidades, onde se concentra o maior contingente do serviço público. Assim, se
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garante pelo menos que todos serão beneficiados com o mesmo reajuste, já que, em
janeiro de 1993, os 28,86% deveriam ter sido também concedidos igualmente a todos.
E, como reza o art 5°, fica atribuída à Comissão Especial definir - para vigorar
de preferência a partir de novembro - como será estruturada a nova tabela, unificada, a
"matriz isonõmica", que deverá atingir a todos os servidores, de todos os Poderes.
Sala das Sessões.

i
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MEDIDA PROVISÓRIA N• 763, de 09 de dezembro de 1994.

Fixa critérios para a progressiva
unificação das tabaleas de vencimentos
dos servidores civis, altera o Anexo II
da Lei no 8.237, de 30 de agosto de
1991, para implementação· da isonomia
a que se refere o art 39, § 1° da
Constituição Federal, e dá outras
providências_
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se, ao artigo 4°, a seguinte redação:
"Art 4°. No mês de novembro do corrente ano, o Presidente da"'
República, ouvida a Comissão Especial de que trata o art 5° e os órgãos
competentes, encaminhará ao Congresso Naéional projeto de lei
instituindo a matriz isonômica de vencimentos, =!plicável aos servidores

DIÁRI(/ DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!o m

9524 Quinta-feira 22

-

Dezembro de 1994

públicos civis dos Poderes da União, bem como proporá as demais
medidas necessárias à continuidade do processo de implementação da
isonomia de vencimentos no âmbito do Poder Executivo."
JUSTIFICAÇÃO

A redaçio do art. 4° é incorreta, pois determina que o Presidente da República
adotará medidas legais necessárias à implemeataçio da isonomia. Poderia o
Presidente da República adotar medidas ilegais, sem incorrer em crime de
responsabilidade ? Ou estará se concedendo uma delegaçio legislativa, para que
legisle por conta própria, sem ouvir o Congresso ?
Para dar à norma conteúdo mais correto, propomos a presente emenda,
determinado que o Presidente da República envie Projeto de Lei ao Congresso, cujo
objetivo será implantar a matriz isonômica válida para os três Poderes, bem como
propor as demais medidas consideradas pela Comissão Especial para implementar a
isonomia interna no Poder Executivo, face à complexidade dos seus quadros de
pessoal e multiplicidade de carreiras que só internamente têm paradigma para a
isonomia.
Sala das Sessões, l:
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 763, de 09 de dezembro de 1994.
Fixa critérios para a progressiva
unificação das tabaleas de vencimentos
dos servidores civis. altera o Anexo n
da Lei n° 8.237, de 30 de agosto de
1991, para implementação da isonomia
a que se refere o art. 39, § 1° da
Constituição Federal, e dá outras
providências ..
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EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber:
"Art.
No prazo fixado no art. 4". o Poder Executivo enViará ao
Congresso proposta de reestruturação de seus cargos de confiança e
funções de direção, chefia e assessoramento, a fim de estabelecer
isonomia de retribuições entre estes e os vigentes nos Poderes Legislativo
e Judiciário.
Parágrafo único. A proposta de que trata o "caput" considerará a
necessidade de racionalização da estrutura, a redução do quantitativo
total de cargos de confiança e funções de direção chefia e assessoramento
e fixará as nonnas para o seu provimento, obedecido o disposto no art.
37, V da Constituição."

A estrutura de cargos comissionados do Poder Executivo, hoje, é caótica. Mais
de 18.0oo cargos de confiança se acumulam pelos órgãos e entidades da administração
federal. Ultrapassam a marca de 57.000, se somados às funções gratificadas de
diferentes espécies.
se somannos as Gratificações de Representação e Gratificações
Temporárias e assemelhadas, chegaremos a mais de 65.000, ou seja, 10% do total do
efetivo federal.

a

Ao mesmo tempo, o.s cargos de mais alta responsabilidade, encarregados da
direçio superior da Administração, têm retribuições irrisórias, frente ao seus atributos.
No Poder Legislativo e Judiciário, os mesmos cargos têm retribuições muito
superiores. refletindo uma política mais apropriada às mesma situações.
Se, ao longo do tempo. se procura avançar na isonomia entre os cargos efetivos,
e na atribuição de melhores retribuições a estes cargos, é necessário também pensar na
estrutura de retribuições dos cargos comissionados. A Lei n° 8.911, recentemente
aprovada, resumiu-se a regulamentar a incorporação dos "quintos", sem nada
acrescenter á racionalização da estrutura dos cargos comissionados e à revisão de suas
..
remunerações.
A presente emenda visa alertar para a necessid&Pe desta revisão. necessária para
que o futuro mandatário da Nação possa ter condições de governabilidade e para que a
isonomia seja completa, alcançando todos os servidores públicos.
. Sala das Sessões,

i
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MEDIDA PROVISÓRIA N• 763, de 09 de dezembro de 1994.

Fixa critérios para a progressiva
unificação das tabaleas de vencimentos
dos servidores civis, altera o Anexo II
da Lei n° 8.237, de 30 de agosto de
1991, para implementação da isonomia
a que se refere o art. 39, § 1° da
Constituição Federal, e ~ outras
providências.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber:
"Art.
. Será concedido adicional de vencimento aos servidores pelos
cursos realizados, com aproveitamento. inerentes ou essenciais ao
ingresso e promoção nas respectivas Carreiras.
§ 1°. O adicional a que se refere o "caput" será devido a partir da
conclusão, com àproveitamento, do curso correspondente.
§
São fixados os seguintes percentuais de adicional. incidentes sobre
o vencimento básico:
I - 1O o/o, no caso de curso de aperfeiçoamento. especialização ou
formação previstos em regulamento com carga horária de 200 a 1.200
horas;
II - 18 o/o, no caso de curso de aperfeiçoamento, especialização ou
formação previstos em regulamento com carga horária entre 1.200 e
2.000 horas;
III -· 35 % no caso de curso de formação previsto em regulamento com
curso de mestrado,
carga horária superior a 2.000 horas, ou
aperfeiçoamento ou especialização específicos, previstos em
regulamento·

zo.
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IV - 70 % no caso .de curso de doutorado ou de altos estudos, previstos
em regulamento;
§ 3°. Ressalyados os casos previstos em regulamento, será devido ao
servidor que possuir mais de um curso o adicional de maior valor.
§ . 4°. Os adicionais de titulação, e as gratificações de habilitação
pro~ssional e de habilitação policial atualmente vigentes serão. ajustada$
ao disposto neste artigo, vedada a percepção cumulativa das devidas por
mais de um curso."

JUSTIFICAÇÃO
Se aos servidores militares são estendidas e majoradas Gratificações de
HabilitaÇão e lndenizações de Representação, é evidente que aos servidores civis
podemos conceder os meios direitos.
A presente emenda visa, portanto, estender aos servidores civis Gratificações de
HabilitaÇão Profissional, hoje atribuídas a algumas carreiras ·e categorias, de modo a
incentivar o processo de profissionalização pela via da sujeição a cursos de formação e
treinamento.

É esta a premissa que justifica que todos os servidores militares sejam
contemplados com tais gratificações. O mesmo princípio deve ser aplicado aos civis,
apenas tendo-se o cuidado de regulamentar a concessão destas vantagens para evitar
distorções e o aproveitamento de situações como os chamados "cursinhos Walitta"
para a atribuição indiscriminada de vantagens.
Sala das Sessões. 1..L./J:t./ct4
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto

Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promnlgo a segqinte
RESOLUÇÃO N• 88, DE 1994
Altera o Regulamento Administrativo, mo-

dificando a estrutura da Representação do Sena·
do Federal no Rio de Janeiro, e dá outras
providênciasa
O Senado Federal resolve:
Art. 1• Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro

passa a ter a seguinte estrub.Ira básica:

-

I- Gabinete;
ll- Serviço de Apoio Adminisiiativo;
lli- Serviço de Atendimento; e
IV -Sexyiço de Apoio Operacional.
_
Art. 2° A Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro compete a execução de ativida.des de interesse dos gabinetes
parlamentares e das .demais unidades administrativas do Senado
Federal junto aos órgãos fedemis localizados na cidade e no Estado do Rio de Janeiro.
·
Art. 3° Ao Gabinete compete providênciar sobre o expediente, as audiências e li representação do titular do órgãos e executar outras tarefas correlatas.
Art. 4° Ao SeiViço de Apoio Administrativo compete orientar. coordenar, supeiVisionar e controlar a execução das atividade·s
da Representação relativas e pessoal, orçameDlo, fmanças, -patri'
mônio e secretariado.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Apoio Administrativo:
I- Seção de Adminisiiação;
ll- Seção de Secretariado.

Art. 5° À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o expediente da Representação:
executar os trabalhos mecanográficos; proceder ao controle do
pessoal lotado na Representação; monitorar os- Contratos de
prestação de sexviços no âmbito da Representação; proceder ao
controle dos bens em uso ou que se encontrem sob a responsabilidade da Representação; atender às solicitações de caráter
administrativo dos órgãos do Senado Federal; e executar outras

tarefas correlatas.
Art. 6° À Seção de Secretariado compete providenciar sobre
o expediente, as audiências e a representação dos Senadores que,
no exercício das funções do mandato, se deslocam para a cidade
do Rio de Janeiro; secretariar os DiretoreS e outros seiVidores do
Senado, quando em missão oficial na Representação; e executar
tarefas correlatas.
Art. ~ Ao SeiViço de Atendimento compete orientar- coordenar. supervisionar e controlar a execução das atividades vinculadas a recepção, acompanhamento externo, pesquisas, divulgação e
informações.
Parágrafo único. São órgãos dó Serviço de Atendimento;
I- Seção de Recepção e Acompanhamento Externo;
ll- Seção de Pesquisas e Informações.

Art. g• À Seção Recepção e Acompanhamento Externo
compete receber, orientar e encaminhar visitantes; fornecer aos órgãos públicos e ao púLlico em geral informações sobre matérias

em tramitação no Senado Federal e no Congresso Nacional; acompanhar processos, requisições e documentos de interesse do Senado Federal e entidades públicas ou privadas localizadas na
cidade e no Estado do Rio de Janeiro; e executar outras tarefas
correlatas.

Art. 9° À Seção de Pesquisas e Informações encaminhar
aos órgãos de comunicação matérias noticiosas de interesse do
Senado Federal e dos Senadores; prestar assistência jornalística
aos Senadores na RepreSentação; coletar o material publicado
na imprensa, por meio de recortes dos jornais; e executar outraS
tarefas correlatas.
- Art. 10. Ao Serviço de Apoio Operacional compete orientar, coordenar, supexvision-ar e controlar a execução das atividades
de portaria e segurança, de transporte da Representação e dos !Iabalhos referentes ao embarque e desembarque de autoridades do
Senado Federal na cidade do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. São órgão~ do Sexviço de Apoio Operaciona!:

!,.- Seção de Portaria e Segurança;
TI - Seção de Transportes;
DI- Seçilo de Apoio Aeroportuário.
Art. 11. À Seção de Portaria e Segurança compete executar
os seiViços de portaria; receber e distribuir a correspondência e os
periódicos; promover a consexvação e limpeza das dependências,
móveis. e objetos; policiar, permanentemente, as áreas-adjacentes
ao pnSdio da Reapxesentação e suas dependênçias _4alemas. controlar e fiscal.izãr o ingresso de pessoas estranhas, a enlrada e saída de
objetos ç o_ estacionamento de veículos e executar outras tarefas

cOrrelatas.
Art. 12 À Seção de Transportes compete controlar e executar as atividades de transporte e as relativas à guarda e manutenção
dos veículos de responsabilidade da Representação; elaborar e
controlar as escalas do pessoal de sexviço; e executar outras tarefas

-Correlatas.

-

Art. 13. À Seção de Apoio Aeroportuãrio compete executar trabalhos de assistência ãs autoridades do Senado Federal,
quando do embarque ou desemparque nos aeroportos da cidade
do Rio de Janeiro; providenciar a liberação de bagagens e encomendas nos terminais de carga e junto aos órgãos alfandegários, quando se tratar de vôos internacionais;~ elaborar e
controlar as escalas do pessoal de serviço; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 14. A Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro passa a contar com as funções comissiOnadas relacionadas
no Anexo a esta Resolução.
Art. 15. Ao Auxiliar de Apoio Adminislrativo incumbe executar as tarefas de aPoio administrativo vinculadas às atividades
do seu respectivo órgãOs de lotação.
~
- ~
.

Art. 16. São criadas na Secretaria-Geral da Mesa. cinco fimções comissíonadas de Adjunto de Plenário (FC-03) e quinze fimções comissionadas de Auxiliar de Plenário (FC-02) - Parágrafo único. São extintas na Secretaria-Geral da Mesa,
_onze furições comissionadas de Assistente de Plenário._ (FC-O I)
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Art. 17. É acrescido o Regulamento Administrativo do Se~
nado Federal (Resolução n° 58, de 1972. e alterações posteriores)
de um artigo 321-A, com o seguinte teor.

Art. 321-A Ao Adjunto de Plenário incumbe ati·
vidade de nível médio envolvendo coordenação e orientação, de aj~c?a à chefia do_ SeJYiÇC? de apoio de
plenário e ao Auxiliar de Plenário incumbe atividade
de nível médio, envolvendo coordenação e orientação

de auxílio às ativ idades de apoio a plenários.-Art. 18. A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o RegulameD.to Administrativo do Senado Federal, a
fim de compatibilizá-lo com o disposto nesta Resolução.
.
Art. 19. Esta Resolução entxa em vigor na data de sua pubhcaçãó.
- ---_ Art. 20. Revogam-se as disposições em conlrárlo.
Senado Federal, 21 de dezembrc de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
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·ANEXO

FUNÇÃO E COMISSINADAS DA REPRESENTAÇÃO DO
·SENADO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO
LQ_UANTIDADE

DENOMINAÇÃO

SÍMBOLO

01

Diretor

FC-08

03

Chefe de Serviço

FC.07

Assistente Técnico

FC-06

07

Chefe de Seção

FC-05

01

Secretário de Representação

FC-OS

lO

Auxiliar
de
Administrativo

03

Apoio

FC.o3

SUMÁIDO---------------------1- ATA DA 6' SESSÃO, EM 21 DE DEZEMBRO DE

. Recebimento da Mensagem n° 391, de 1994 (n° Í.l85/94,
na origem). de 20 do corrente, pela qual o Senhor Presidente _da
1.1 -ABERTURA
República solicita a.UtórizaÇão -parã Conlratar operação de créd.tto
1.2- EXPEDIENTE
-eX:teino junto acf Banco Interamericano de Desenvolvimento 1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
BID, destinada à captação de recursos para o Projeto de Progra~
- W 409, de 1994-CN (n° 1.182/94, na origem), encami- de Canalização de Córregos, Implantação de V1as e Recuperaçao
nhando demonstrativo das emissões do real relativo ao bimestre Ambiental e Social de Fundo de V ale (PR OCAV TI).
outubro-novembro, as razões delas detenninantes e a posição daS --Ediçã; pelo Senhor Presidente da RepÓblica da Medida
resexvas internacionais a elas vinculadas.
Provisória n° 764, de 16 de dezembro de 1994, que autoriza o Po1.2.2- Discursos do Expediente
der Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da UniãO, em favor do
SENADOR EDUARDO SUPLICY - Editorial da Folha Ministério dos Transportes, crédito cxlraordinário no valor de ~$
de S. Paulo, de domingo último, intitulado Mínimo de coragem, 70.000.000,00 (setenta milliões de reais), para os fms que espec1fi·
de apoio à proposta de S. Ex• de programa de garantia de ~nda ca; designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário
mínima - PGRM. Artigo de Fábio Konder Comparato, publicado
para tr.mútação da matéria.
na Folha de S. Paulo, de 15 ultimo, sob o título A Balan'i" viciaEdição pelo Senhor Presidente da República da Medida
da. Falecimento do empresário Pedro Collor de Mello.
Provisória n° 765, de 16 de dezembro de 1994, que altera disposiSENADORA JUNIA MARJSE- Falta de seriedade e com- tivos da Lei n° 4.024. de 20 de dezembro de 1961 e da Lei 0°
petência na gerência dos recurSos des~s a áreas ~ciais e, de 5.540 de 28 de novembro de 1968, e dá ou IraS providências; de·
modo especial, dos financiamentos concedtdos ao Brasil por ()['ga- signa~o da Comissão Mista e e~lecimento de ~endário para
nismos internacionais de crédito. Encaminhamento à Mesa, de re- lramitação da matéria. - -querimento solicitando inf~ões junto ao r...tinistério -da
1.2A -Comunicação
·
Educação a respei(6 âe recursos contratados com o BaJJ.co MunDo Senador Teotonio Vilela Filho, de ausência dos lraba·
dial, no período de 90 a 94, para projetes de Educação.
lhos da Casa nos dias 21 e 22 do corrente mês e comunicando à
SENADOR LOURNAL BAPTISTA- Transcrição do arti- Mesa, que o Senador Reginaldo Duarte responderá pela Liderança
go Da arte de julgar pela ignorância, de autoria do Senador Jar- do PSDB no periodo indicado.
bas Passarinho, publicado no jornal Estado de S. Paulo, de 16 do
1.2.5- Requerimento
corrente onde S. Ex• comenta e analisa aspectos dos julgamentos,
- W 1.082, de 1994, de autoria da Senadora Junia Marise,
pelo Supremo Tribunal Federal, do Sr. Fernando Collor de Mello e solicitando ao Ministro· da Educação informações sobre contratos
do Senador Humberto Lucena.
assinados com o Banco Mundial.
SENADOR JACQUES SILVA- Considerações acerca da
1..2.6- Apreciação de matéria
nota publicada na edição de hoje do jornal Corr':'o Brazili"":"'·
Redação
fmal do Projeto de Resolução n° 99, de 1994. que
de autoria do Ministro da Saúde, Sr. Henrique. . Santdlo. desmentindo acusações de desvio de verbas do Sistep:Ia Unico de ~~ude.
_ autoriza -o Governo do Estado do Espúito Santo a emitir. através
SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Impunidade, auto- de ofertas públicas, Letras Financeiras-do Tesouro_ do Estado _do
ritarismo, abusO de poder econômico e sobre a mídia no Estado da Espírito Santo - LFfES, cujos recurSOs serão des_tmados ao grro
de sua Dívida Mobiliãria. vencível no primeiro se~stre de 1995.
Bahia caracterizados nas últimas eleições.
Aprovada, oos termos do Requerimento no 1.083/94. A promulgação.
1.2.3 - Comunicações da Presidência
.
13- ORDEM DO DIA
Não-acolhimento de requerimentos do Senador Motsés
Abrão, encaminhados à Mesa, solicitando exame das Comissões
Requerimento n° 613, de 1994, do Senador Maurício Corde ConstituiÇão, Justiça--e-cidadania e de Relações Exteriores e rêa e outros -Senhores Senadores, que solicitava o adiamento da
Defesa Nacional sobre as Mensagens D0 S 353 a 357, de 1994.
Sessão Especial destinada à comemoração do centenário do nasci1994
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SENADOR PEDRO SIMON - Retrospectiva política do
mento de Carlos Coimbra da Luz. Declarado prejudicado. Ao arquivo.
- País ne~ses dOis últimos anos. Papel do CongreSso Nacional para o
1.3.1- Comunicação da Presidência
sucesso do próximo governo. Expectativas de S. Ex• quanto ao
Convocação de sessão ex.lmordinária a realizar-se hoje, às Governo Fernando Henrique Cardoso.
12 horas e 33 minutos, com Ordem do Dia que designa.
3.2.8- Requerimentos
1.4- ENCERRAMENTO
- N" 1.085, de 1994, de autoria do Senador Magno Bacelar,
2- ATA DA 7" SESSÃO, EM 21 DE DEZEMBRO DE so1icil8lldo a retirada do Requerimento n"843, de 1994, de sua au1994
toria. eni que sOlicitava a audiência da Comissão de Constituição~
2.1 -ABERTURA
Justiça e Cidadauia sobre a Mensagem n• 346, de 1994. Deferido.
2.2- EXPEDIENI'E
- N" 1.086, de 1994, de aufória do Senador Magno Ba<elar,
2.2.1 -Requerimento
sQiicilalldo a retirada do Requerimento n• 844, de 1994, de sua auN" 1.084/94, de autoria do Sr. Jacques Silva e auros Líde- toria, em que solicitava a audiência da Comissão de Constituição,
res, de UIEência para a Mensagem n• 391/94 (n• LlSS/94, na ori- Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n"318, de 1994. Deferido.
3.2.9- Comunicação da Presidência
gem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita
autoriZação para contratar opemção de crédito externo junto ao
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos
Banco ID!emmericano de Desenvolvimento- BID, destinada à doart.174.doReglmentolntemo.
captação de recursos para o Projeto de Programa de Canalização
3.z.1o_ Requerimentos
de Cólregos, Implantação de Vias de Recuperação Ambiental e
N" 1.087, de 1994, de autoria da Senadora Júnia Marise.
Socia1~~~~c;;~~~~CAVII),.
solicilalldo sejam consi&rados, como licença autorizada, os dias
Pro;.to de Resoluça-0 n• 112, de 1992, de iliiciativa da Co- 05,09,12,16 e 19 de dezembro de 1994. Aprovado.
-.
~
- N" 1.088, de 1994, de autoria do Senador Dan:y Ribeiro,
missão Diretora, que altera o Regulamento Administrativo do Se- solicitando que seja considerado como licença para tnltamcnto de
nado Federal e dá outras providências. Declarado prejudicado. saúde, 0 seu afastamento do& trabalhos da Casa, no periodo de 16
Ao arquivo..
b do
2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
a 31 de dezem ro
corrente ano.Aprovado.
Requerimento n• 1.084/94, do Senador João Rocha, lido no
3.2.11 -Comunicações da Presidência
Expediente da-presente sessão. Aprovado. .
_
Término do ptaZQ, sem que tenha sido inletpO<to recurso
2.3.2 _Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
no sentido da-inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se- -2.4 _ ENCERRAMENI'O
·nado n• 373, de 1991, de autoria do Senador Nelson Wedekin, que
3 _ATA DA 11" SESSÃO, EM 21 DE DEZEMBRODE dispõe sobre medidas de defesa da Previdência Social e dá oulr.!s
1994
providências, apreciado conclusivamente pela Comissão de As3.1 _ ABERTURA
suntos Sociais. A Câmara d.os Deputados.
3.2- EXPEDIENI'E
Término do piazo, sem que tenha sido interposto recurso no
- sentido da inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
3.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da-República
n• 40, de 1994, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que
-N• 392, de 1994 (n• 1.11!4/94, na origem), restiluindo au- acres<enta panlgrafos ao arL 2• da Lei n• 8. 742, de 7 de dezembro
tógrafos de projeto de lei sancionado.
de 1993, que dispõe sobre a OIEanização da Assistência Social e
3.2.2 - Oliàos
dá outras providências, apreciado conclusivamente pela Comissão
- N" 512, 513 e 514/94, da Liderança do PDT, na Câmara de Assuntos Sociais. Á Câmara dos Deputados.
dos Deputados, referente à substituição de membros nas ComissõTérmino do prazo, sem que tenha sido int:erp:Jsto recurso no
es Mistas destinadas a apreciar e dar pare<eres sobre as Medidas sentido da inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
Provisórias n"s 754, 755 e 756/94, respectivamente.
n° 41, de 1994, de autoria da Senadora Júnia Marise, que autoriza
3.2.3 - Comunicação da Presidência
o Poder Executivo a criar a Secretaria Nacional de Pesca e AquiTérmino do prazo, sem interposição de recurso, e arquiva- culturil, e dá outras providências, apreéiado conélusivaniente pela
mento defmitivo do Projeto de'Lei da Câmara n• 40, de 1993 (n• Comissão de Assuntos Sociais. Á Câmara dos Deputados,
3.745189, na Casa de origem), que dispõe sobre a jornada de lr.!baTérmino do prazo, sem que tenha sido interposto recurso no
lho para os IIabalhadores que percebam adicionais de insalubrida- sentido da inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
de, periculosidade ou exerçam atividades consideradas penosas.
n• 29, de 1993; de autoria do Senador Márcio Lacerda. que altera a
Lei n• 7.679, de 23 de novembro de 1988, acres<entando-lhe dis3.2A - Comunicação ·
Do Senador Albano Franco, referente à soa renúncia ao positivos de jnoteção aos recUrsos nãturais, apreciado conclusivamandato de Senador pelo Estado de Sergipe, a contar de 1• de ja- mente pela Comissão de Assuntos Sociais. Ao arquivo.
neiro de 1995, em virtude de posse, naquela data, no cargo de GoTérmino do prazo, sem que tenha sido intetpO<to recurso
vernador do Estado de SOIEipe.
no sentido da inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se·
3.2.5- Comunicação da Presidência
nado n• 32, de 1994. de autoria do Senador Hydekel Freitas, que
Presença na Casa do Senhor Fernando Luiz Gonçalves Be- dispõe sobre a graluidade do transporte de passageiros nos trens
zerra, suplente convocado da representação do Estado do Rio urbanos e subuxbanos, e dá outras providências, apreciado concluM
Grande do Norte, em virtude da renúncia do titular, Senador Gari- sivamente pela Comissão de Assuntos Sociais. Ao arquivo.
baldi Alves Filho. ·
Término do prazo sem apresentação de emendas aos Proje3.2.6 - Prestação do compromisso regimental e posse do tos de Lei da Câmara n• 141, de 1993 (n• 1.719/91, na Casa de origem), n• 206, de 1993 (n• 478/91, na Casa de origem), n• 236, de
Senhor Fernando Luiz Gonçalves Bezerra.
1993 (n• 2.297/91, na Casa de origem), n• 18, de 1994 (n• 151/91,
3.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR JOAQUIM BEATO - Considerações sobre na Casa de origem), n• 19, de 1994 (n• 156/91, na Casa de origem), n• 48, de 1994 (n• 1.292/91, na Casa de origem), n• 83, de
exarcebação dos atos de violência no País.
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1994 (n° 229/91, na Casa-de origem), n° 86, de 1994 (n°3.9!3/93,
na Casa de origem) e no 95, de 1994 (n° 2.904'92, na Casa de origem~
3..2.12- Comunicação
Do Senador Fernando Luiz Gonçalves Bezerra, informando
seu nome parlamentar e que integrará a Bancada do PMDB.
3.2.13- Comunicações da Presidência
Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às !6 horase 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal •
realizar-se hoje, logo após a sessão conjunta do Congre.Çsó Nacional. com Ordem do Dia que designa.
.3 _ENCERRAMENTO
3
4 -ATA DA !I' SESSÃO, EM 21 DE DEZEMBRO DE
1994
4.1 -ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
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blica solicita autorização pano que o Brasil possa contratar opera·
ção de crédito extemo no valor equivalente a até cento e cinco mi·

lliões. quarenta e seis mil. seiscentos e sessenta e oito dólares e
cinqüenta centavos de dólares norte-americanos, destinados a fi.
nanciamento do projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia SNAM.
W 1.095, de 1994, de urgência para a Mensagem n° 356, de
1994 (n° 1.029/94, na origem), pela qual o Presidente da Repúbli·
ca solicita autorização para que o Brasil possa contratar operação
de cmdito externo junto a SNAM Vendor Trust, no valor de até
quarenta e oito milhões de dólares norte-americanos. destinados a
fmanciamento do projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia-

SNAM.

W 1.096, de 1994, de llll!ência para a Mensagem n° 357, de
1994 (n• 1.030194, na origem), pela qual Presidente da República solicita autorização pano que o Brasil possa contratar operação
~ de cmdito }lnto ao Banco do Brasil S.A., agência Goande Cayman,
no valor de até um bilhão, duzentos e oitenta e oito -milhões., duzentos e cinqüenta e Cinco mil, trezentos e setenta dólares norteamericanos, destinados a fmanciamentos~ do projeto do SiStema de
Vigilância da Amazônia-:: SI\'AM.

o

4.2.1 - Mensagem do Presidente da Rep6bUca
Submetendo à deliberação do Senado Federal nome indicado pano cargo cujo provimento depende de sua prévia aqilieseência:
4.2.6 - Apredaçio de Matérias
W 393, de 1994 (n° 1.186194, na origem), de 21 do corrente, referente à indicação do Senhor Francisco Lafaiete de Pádua
Mensagem n° 353/94, em regime de urgência. nos termos
Lopes, pano exeJXer o cargo de Díretor do Banco Central do Brasil. do Requerimento n° !.092,lido no Expediente da presente sessão.
Aprovada, nos teunos do Projeto de Resolução n° 114/94, após
4.2,.2 -Requerimentos
W 1.089, de 1994, de autoria do Senador Pedro Simon, so- parocer de plenmo, sendo rejeitadas as emendas oferecidas; tendo
licitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias usado da palavra os Srs. Eduardo Suplicy e Moisés Abrão. À Comissão Dimtom pano a redaçiio final.
05, 06, 07,09,12 e 19 de dezembro do corrente ano. Apr<rt'ado.
Redação fmal do Projeto de Resolução n° 114194, em regiN° 1.090, de 1994, de autoria do Senador João Rocha, solicitando ao Ministro da Fazenda dados sobre a divida pública mo- me de urgêDCia. Aprovada. À promulgação.
_Mensagem 0° 354/94, em regime de urgência, nos tennos
biliária federal.
0
W 1.091, de 1994, de autoria do Senador João Rocha, soli- do Requerimento o 1.093,lido no Expediente da presente sessão.
Aprovada,
nos
teunos
do Projeto de Resolução n° 115/94, após
citando ao Presidente do Banco Central do Brasil dados sobre a dJ.
parocer !1" plenário favorável, tendo usado da palavra o Sr. Moisés
vida mobiliária federal.
Abrão. A Comissão Ditetom pano a-redação fmal.
4.2.3 - Discorso do Expediente
Redação fmal do Projeto de Resolução no 115/94, em regiSENADOR GILBERTO MIRANDA- Considerações sobre as Mensagens n% 353 a 357/94, do Senhor Presidente da Re- me de urgência. Aprovada. A promulgação.
Mensagem n° 3.SS/94~ em regime de urgência, nos termos
pública, de fmanciamento do projeto do Sistema de Vigi!Ancia da
Amazônia - SN AM, a serem "'latadas por S. Ex' na presente ses- do Requerimento n° 1.094, lido no Expediente da presente sessão.
__ Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n' 116/94. ap<>>
são.
parecer de plenário favoráveL A Comissão Diretora para a tcdm;::i~)
4.2A - Comunicações das Lideranças do PP, PMDB e fmal.
PTB
Redaçiio fmal do Projeto de Resolução n" 116194, em IegiDe indicação de membros na Comissão de Relações Exte- me de urgência. Aprovada. A promulgação.
riores e Defesa Nacional.
Mensagem n° 356/94, em regime de urgência, nos tenuos
4.2.5- Requerimentos
do Requerimento o 0 1.095, lido no Expediente da presente sessão.
W 1.092, de 1994, de urgência pano a Mensagem n° 353, de Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n' 117/94, após
1994 (n° 1.026'94, na origem), pela qual o Senhor Presidente da parecer de plenário favorávcl, tendo, usado da palavra os Srs. ManRepública solicita autorização pano que o Brasil possa contratar sueto de Lavor e José Paulo Bisol. A CoiD.i.Ssão Diretoi'a para a reoperação de crédito externo no valor equivalente a at6 noventa e daçiio fmal.
Redação fmal do Projeto de Resolução no 117/94, em regium milhões e vinte e cinco mil dólares nort.e--americanos, destinados a fmanciamento do projeto do Sistema de Vigilância da Ama- me de urgência. Aprovada. A promulgação.
Mensagem n° 357/94, em regime de urgência, nos tem1os
zônia-SNAM.
W 1.093, de 1994, de urgência pano a Mensagem n° 354, do Requerimento n° !.096,lido no Expediente da presente sessão.
Aprovada, nos tetmos do Projeto de Resolução n° 118/94, ap•;.,.
de 1994 (n° 1.027/94, na origem), pela qual o Presidente da República solicita autorização para que o Brasil possa contratar opera· parecer de plenário favorável, tendo usado da palavra os Srs:- José.
ção de crédito externo junto a Raytheon Company, no valor de até Sarney e José Paulo Biso!.
duzentos e trinta e nove milhões e duzentos mil dólares norte-ameRedação fmal do Pro~to de Resolução no 118/94, em regi·
~
ricanos, destinados a fmanciamento do projeto do Sistenia de Vigi- me de urgência. Aprovada. A promulgação.
lância da Amazônia- SNAM.
43- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n° 93, de 1994, de iniciativa da CoW 1.094, de 1994, de urgência para a Mensagem n° 355,
de 1994 (n° 1.028194, na origem), pela qual o Presidente da Repú~ missão Díretom, que dispõe sobre a estrutura bãsica da Subsccre-
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taria de Admin.ist:ração de Pessoal. e dã outr~ providências. Apro- Diplomata. para, cumulativamente com a função de Embaixador
vado, após parecer de plenário favorável. A Comissão Diretora do Brasil junto ao Reino da Bélgica, exercer a função de Embaixadordo Brasil junto ao Grão Ducado de Luxemburgo. Retirada da
para a redação final.
Redação frnal do Projeto de Resolução n" 93/94. Aprova- pauta nos termos do artigo 175, "e", do Regimento Interno.
da, nos termos do Requerimento n° 1.098/94. À promulgação.
Mensagem n" 218, de 1994 (n" 422/94, na origem), de 3
Projeto de Lei da Cãtnara n" 13, de 1991-Complementar de junho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Re(n" 223190-Complementar, na Casa de origem), que regulamenta o pública submete à deliberação do Senado o nome da Senhora
§ 2" do artigo ~171 da Constituição Federal, dispondo sobre a edi- Thereza Maria Machado Ql.rintella, Ministra de Primeira Classe
ção e o processo legislativo das medidas proviSórias previstas no da Carreira de Diplomata, para, cumulativament~ com a função
artigo 62 da Constituição Federal, e dá outras providências. Vota- de Embaixadora do Brasiljunto à República da Austria, exercer
ção adiada por falta de quorum.
a função de Embaixadora do Brasil junto à República da EsloProjeto de Lei da Cãtnam n" !25, de 1991-Complementar vênia. Retirada da pauta iios termos do artfgo 175,
do
(n<> 60/89~Complemcntar, na Casa de origem). que disciplina os li~ Regimento Interno.
mites das despesas com o funcionalismo público, na forma do arti~
Mensagem n° 225, de 1994 (n° 447/94, mi origem), através
go 169 da Constituição Federal. Retirado da pauta nos termos do
da qual o Presidente da República submete à deliberação do Senaartigo 175, ''e", do Regimento Interna. ~
__
do a escolha do nome do Senhor João Tabã.jara de Oliveira, MinisMensagem n" 314, de 1994 (n" 899/9"4;cria origem). de 24
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a ·
de oub.Ibro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Re·
função de Embaixador do Brasil junto à República de Cingapura.
pública submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Retirada da pauta nos termos do artigo 175, "e", do Regimento
Valdir Righetto, para exercer o cargo de Ministro Togado do Tri·
Interno.
bunal Superiõr do Trabalho. Retirada da pauta nos termos do arMensagem n" 257, de 1994 (n" 527194, na origem), atratigo 175, "e", do Regimento Interno.
Mensagem n" 349. de 1994 (n" 991/94, na origem), de 11 - v és da qual o Presidente da República submete à deliberaçã-o do
de junho-do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú- Senado o nome do Senhor Jorge Saltarelli Júnior, Ministro e
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Edson Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a funRodrigues-Chaves pam exercer o cargo de Conselheiro do Conse- ção de Embaixador do Brasil junto à RepúbJica do Senegal. Relho Administrativo de Defesa Econôm.ica. Retirada da pauta nos tirada da pauta nos termos do artigo 175, "e'\ do Regimento
Interno:
termos do artigo 175, "e'\ do Regimerito Intemo.
•
Mensagem no 264, de 1994 (n" 552194, na origem), através
Mensagem n" 372, de 1994 (n" 1.093194, na origem), de I"
de dezembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da da qual o Presidente da República submete à deliberação do SenaRepública submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor do o nome do _Senhor João Augusto-de Médicis, Ministro de PriEdgard Lincoln de Proença Rosa, para ocupar um dos cargos de meira Classe da Caneira de Diplomata, para. cumulativamente
Conselheiro Administrá.livo de Defesa Econômica. Retirada da com a função de EmbaiXador do Brasil jUnto à República Popular
da Olina, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Mon~
pauta nos termos do artigo 175, ''e", do Regimento Interno.
gólia. Retirada da pauta nos lermos do artigo 175, "e", do RegiMensagem n" 376, de 1994 (n" 1.125/94, na origem), de 8
mento Interno.
de dezembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
Mensagem n" 274, de 1994 (n" 603194, na origem), através
República submete à deliberação do Senado a escolha do SenhQr
Pérsio Ari.da para exercer o cargo de Presidente do Banco Central da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Brasil. Retirada da pauta nos termos do artigo 175, "e", do do Senado o nome do Senhor Paulo Monteiro Lima, Ministro de
Primeira C!as~e da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente
Regimento Interno.
com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da TailânMensagem n" 102, de 1994 (n" 135194,na origem), de 21
de fev-ereiro do corrente ano, pela qual o Se:õhoi Pl-esidente da dia, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do
Camboja. Retirada da pauta nos termos do artigo 175, "e", do
República submete à delib~ração ao Senado o nome do Senhor
Regimento Interno.
Ronald Leslie Moraes Small, MinistrO de Primeira Classe da
Mensagem n" 278, de 1994 (n" 643/94, na origem), através
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de
Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Austrália. exer- da qual o Presidente da República submete à deliberação do Senacer a função de Embaixador do Brasil junto à- Novi Zelândia. do o nome da Senhora V era Pedrosa Maitins de Almeida, Ministra
Retirada da pauta nos termos do artigo 175, "e", do Regimen- de Primeira Classe, da Carreirii de Diplomata, para exercer a função de Embaixadora do B:msil junto ao Rei.rio dos Países Baixos.
to Interno.
Mensagem n" 178, de 1994 (n" 325194, na origem), de Retirada da pauta nos termos do artigo 175, "e", do Regimento
26 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Interno.
Mensagem n" 299, de 1994 (n" 727(94, na origem), de 6
República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Bernardo de Azeved_o _Brito, Ministro de Primeira Classe da de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Embaixador do Brasil junto à República da Fínlândia, exercer a Ronald Leslie Moraes Small, Ministro de Primeira Classe da
função de Embaixador do Brasil junto à República da Estônia. Carreira de Diplomata. para, cumulativamente com a função de
Retirada da pauta nos termos do artigo 175, "e", do Regimen- Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Austrália, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto a Papua Nova Guito Interno.
Mensagem n" 192, de 1994 (n" 375194, na origem), de 23 né. Retirada da pauta nos termos do artigo 175, "e", do
·
de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú~ Regimento Interno.
Mensagem n" 300, de~l994 (n" 728/94, na origem), de 6 de
blica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Bernar·
do Pericás Neto, Ministro de Primeira Classe da Carreira de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú-

"e".
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blica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Carlos _
Eduardo de Affonseca Alves de Souza, Ministro de Priineira Clas; se da C3Ireira de Diplomata. para. cumulativamente com a função
de Embaixador do Brasil junto à Confederação Suíça, exen:er a
função de Embaixador do Brasil junto ao Principado de Liechtenstein. Retirada da pauta nos termos do artigo 175, "e". do Regi-

Quinta-feira 22 9533

de Embaixador do_ B:qtsil junk, à República da Indonésia. Retirada da paÕia noS terlnos do artigo 175, 11C11 , do Regimento Interno.
Mensagem n• 316, de 1994 (n• 908/94, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Senado o nome do Senhor Rubens Ricupero, Ministro de Primeira

Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Bxasil junto à República Italiana. Retirada da pauta nos
Mensagem n• 302, de 1994 (n° 804/94, na origem), de 29 termos do artigo 175, "e", do Regimento Interno.
de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da ReMensagem n• 345, de 1994 (n• 963/94, na origem), pela
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Luiz
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Felipe de La Torre Benilez Teixeira Soares, Ministro de Primeira _
Senado o nome do Senhor Antônio Carlos Diniz de Andrada, MiClasse da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a
nistro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da SUécia, eXercer função de Embaixador do Brasil junto à República do Zimbábue.
a função de Embaixador dO Brasil junto à República da Lelônia. Retirada da pauta nos termos do artigo 175, "e". do Regimento_
Retirada da pauta nos termos do artigo 175, 11e", do Regimento
lntemo.
Interno.
Mensagem n• 359, de 1994 (n• 1.037/94, na origem), pela
Mensagem n• 310, de 1994 (n° 891/94, na origem), através
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
da qual o Presidente da República submete à deliberação do SenaSenado o t;ome do Senhor Geraldo Affonso Muzzi. Ministro de
do o nome do Senhor Sérgio DamaSCeno Vieiia, Ministro de Pri~
Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função
meira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
de Embaixador do Brasil junto à República Federal da Nigéria.
Embaixador do Brasil junto à República da Gnatemala. Retirada
Retirada da pauta nos termos do artigo-175, "e", do Regimento
da pauta nos termos do artigo 175, "e", do Regimento Interno.
Interno.
Mensagem n•-31J, de 1994 (n• 892/94, na oÍigeD:t), àtxavés
4.3.1 -Discurso após a Ordem do Dia .
da qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Carlos Alfredo Pinto da Silva, Ministro de
SENADOR MARCO MACIEL - Repercussão das mediSegunda Classe, da Carreira de Diplomata. para exercer a função das adotadas na ll ReuniãO de Cúpula do Pacto pela Infância, reade Embaixador do Brasil junto a Barbados. Retirada da pauta lizada em Brasilia, no dia 7 de julho de 1992, com a presença de
nos termos do artigo 175, "e", do Regimento Interno.
24 Governadores.
Mensagemn• 312, de 1994 (n• 893194, na origem), atxavés
4.3~ -Comunicação da Presidência
da qual o Presidente da República submete à deliberação do SenaConvocação de sessão extraordinária do Senado Federal a
do o nome do Senhor Cláudio Maria Henrique do Couto Lyra, Minislro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a realizar-se amanhã, dia 22 de dezembro, às 10 horas e 30 minutos,
função de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativista cbin Ordem do Dia qUe designa.
da Guiana. Retirada da pauta nos termos do artigo 175, "e", do
4.4- ENCERRAMENTO
Regimento Interno.
___ _
.e 5-ATADECOMISSÃO
Mensagem n• 313, de 1994 (n• 894194. na origem), pela
6- MESA DIRETORA
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
7LÍDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
Senado o nome do Senhor Jadiel Ferreira de Oliveira, -Ministro de
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função
mento Inlerno.

Ata da 6 8 Sessão, em 21 de dezembro de 1994
11 a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁ.RIAPresidência dos Srs.: Nabor Júnior e Lucídio Porte/la
ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENiE:S la :._ Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Mauro l'lenevidesOS SRS. SENADORES:
Moisés Abrão- Nabo r Júnior- Nelson Wedekin- Ney MaraAirton Oliveira- Alexandre -Costa - Aluízio Bezerra - ---D.hão- Pedro Simon- Reginaldo Duarte - Ronan Tito- Wilw
Antonio Mariz- Carlos De 'Carli- _Carlos Lira- Coutin,ho Jorw so:D Martins.
ge- Dirceu Carneiro,- Eduardo Suplicy- Epilâcio CafeteiniO SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- A lista de presença
Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - -acusa-o cOIID -~imento de 44 Srs. Senadores. Havendo número
Gilberto Miranda - Humberto Lucena - Irapuan Costa Júnior- regimental, C ·Iaro aberta a sessão.
Jacques Silva- Jarbas Passarinho- João Calmon- João França
Sob a ·oteção de Deus, iniciamos nossos trabu111os.
-João Rocha- Joaquim Beato- Jonas Pinheiro- Jônice Tristão- José Eduardo- José Paulo Bisol- José Saniey-- Júlio
O Sr. Secretárioprocederãàleitum ~o Expediente.
Campos - Júnia Marise - Jutahy Magalhães -- Levy Dias É lido o seguinte Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucídio Portel-

EXPEDIENTE
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MENSAGEM N° 409, DE 1994-CN
(n• 1.182/94, na origem)
Senhores Membrnl do Senado Federal.

Nos tormos do uti&<J 7",1nciso n, da Medida PmviJ6ria n" 731, de 25 de novembro
de 1994, enamiaho a Vouu Excel!nclu o demomlrativo du Olllis50eo do Real telativo ao
biJDeslte outubro-novembro, as razi5es delas determininlÓS e a posiçlo das teOOrVU int=Daclooais
a elas vinculallas. de confonnldade com a inclusa Expoliçlo de Molivos do Senhor MinlsUu de
Estado da Fa=da.

Brufiia. 20 de

dezembro

de

1994.

g;G taràilia.

l ·.,

de c-- ._ ~.,...... de 1994

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Tenho a honra de encaminhar à consideraçllo de Vossa Excelencia, de
acordo com o que estabelece o inciso U do Ar!. 7" da Medida Provisória n• 731, de 25
de novembro de 1994, o aoexo demonsttatívo das emissões do Real relativo ao bimestte
outubro-novembro de 1994, as nz6es delas determinanles e a posiçio das reservas
internacionais a elas vinculadas, para que seja o referido demonstrativo, enviado
tambem aos Excclcntissiinos Senhotes Presidentes das duas Casas do Congresso
Nacional.

RcspcíEosianente,

Ciro Ferreira Óomes
:vlinístro de Estado da Fazenda

UeZembro de 1994
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•ANCO CENTRAL DO .IIASIL
I. lntrodU<io
Esse demonstracivo divide..,se em três panes. A pnmeira explica a
evolução da base moneraria no bimestre outubro-novembro. indicando tambem as tànres
de emissio monttaria. Na segunda pane. cuida-se de demonstrar· a expando dos meios

de pagamento .no. penodo, .dedicando ·atençio ao componamento de seus pnncipais
componenteS. A ultima pane do ~~n:-onsrrar:i.Y9 di~te as modifiq.ções oco~ nos .
agregadOs moneWioi mais amplos, Particularizando o comportamento das cadernetas de
poupança e dos fundos mlttuos de . it\Vestin'leftto. Anexos eStabsticos
SraficOs

e

acompanham o demormrativo.

IL A B- • a Emiuio
1.

A Medida Provisória nD 731. de .25.11.94. fi."<ou o limite de
expando da base moneWia;, para o trimestre outubro-dezembro de 1994. em 13.33%
acima do saldo de RS 12.8 bilhões verillcado em 30 de setembro de 1994. ou sejL em

RS 14.5 biJhôes. Esae percencual é o. mesmo que estava previsto na Medida Provisória n"
63S. de 27.9.94. como a taxa de crescimento do terceiro para o quano trimestre. de RS
7,S bilhões para RS 8.S bilhões.
A media acumulada dos saldos diários da base monetària alcançou
RS 13 ..; bilhões no bimestre outubro-novembro, apresentando folga em relaçlo ao limite
estabelecido para o trimestre ourubro-dezembro. A emisslo media no bimestre situou-se
em RS 049 milhôes. com varia.çlo de S. 1% quando comparado com o Wdo de
reterencia. Essa emi.ssio se desdobrou em expà:nslo de RS 3:3 milhões do papel-moeoa
emitido e de RS 3Z6 mtlhões das reservas bancarias.
3.

No lado das fontes. os principais iteris e)(pansionistas foram a
Essas expansões tOram
i:ontrabalançadas pelo resultado positivo du con~ do Tesouro Nacional e pelos
deppsitos das iiastituições financeiro. Assim. o Banco Central. em termos líquidos.
retirou divida mobili:iria federal em mercado para suprir as necessidades de liquidez do
sistema. Em s1ntese... os fàtores condicionantes da base monetaria apresentaram a
seguinte e\·oluçlo:
-1-.

assaStenaa firWiCeira de IíquidU___e as comu cambiais.

,a)

tb)

• O Tesouro Nacional fui cornracionista em rermos liquiOos na media acumulada
Jo penodo outubro-oo'lembro. isto e. o total de arrecadações rbi superior as
despesas primarias. alcançando fluxo medío de RS :.5 bilhões.

As

Operaçóes

do

Setor

E:ttemo

re~isuaram

.:xpansào

media

Je

RS 439 rruihões. resultante das mtervenções do Banco Centrai necessarias para
reduzlr a dispersio das taxas praticadas no mercado de câmbio.

(c)

.~ Opem;Oes com o Sistema Fin&nceirci acumularam impa;;o medio
e.'tpansionia de RS 836 mi!hões. O principal item tOi a assistência financeira de
liquidez. que alcançou media bimestral de RS 1. ! bilhlo. Em contraposição. os
depósitos das instituições financeiras tiveram eteito contracionisu de
RS 482 milhões. liderados peJo recolhimento compulsório de IS% sobre as
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operações de crédito feiw a -pamr de nOvembro. O impacto media tbi
decorrente do eteito liquido dos seguintes ite~ (em RS milhões>:
(a) Itens expansionistas:

• usistencia financeira de liquidez:
- recolhimento especial sobre DER 1:
- depósitos dos fRF2 - curto prazo:
- outras contas:
(b) Itens contracionistas:
- depósitos oe instinriÇões financeiras
-depósitos dos FAP:

(d)

I 124
88
3
III

-482
-8

As Operações com Títulos federais atuaram no sentido expanSiomstL
alcançando RS 1.8 bilhio na média do bimestre. basicamente em funçlo das
operações de financiamento de cumssimo prazo efetuadas no mercado abeno

com o

objetí~o d~

_regular a liquidez. :'-ia mercado primàrio. houve coiocaçio

IÍ~uida de ntulos publicas para atender ã. maíor demanda das instituições

·fina:nceiras. criada pelos rccólhiinentos compulsórios.
S.
Considerando o critério das medias mensais. verifica-se que para o
rnes ds novembro. a base monetllria apresentou saJdo de RS l-to bilhões com
crescimento de ~·ó cm relaçlo aos RS I Z.S bil_hões de outubro. Emre os componentes da
base. do lado dos usos. o papel-moeda emitido cresceu 6% em relaçlo a mê<ii& verificada
em oUtubro. passandO de RS 6.5 bilhões para RS 6. 9 bilhões. enquanto as reservas
bancarlaS atingiram RS 7.1 bilhões. com acresc:imo de 11°.4 sobre -o saldo media de
RS 6.3 bilhões observado !lo mCs anterior~ O acrescimo absoluto de emisslo de reaís foi.
portanto. de RS 1.:: bilhão em r~lação il média do~ saldos diirios de outubro. dos quais
t Dcpos110S Es~<:t:;ui Rem~t:Jdos.
; Fundos de Renda Fi~.
t Fundos de Aphc.'lÇâ() Financctra.

Aaesq_ ao Oficio Presi-94/ 3"779

DemoDIIrativo das Emiu6et do Real, novembro de 199"'-

L

lntroduçlo

11.

A Base e a Emlsslo

lll,

A Base ampliada

IV.

Os Meio• de Pagamento (MI) e oeus componentes

V.

Os agregados monetários mais amplos

Vl

Anexos.
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35% IRS O..J bilhão) devido ao crescimentO do papei·moeda em!UdO -eu:~ restanteS b5°'Ó

(RS 0.8 bilhão 1em àecorrf!oncia do incremento nas reservas bancarias.

''
Cominua-se obsen,.ando. assim. a cada mes._menor rntensJdade no
ritmo de remonetizaçiO da ecOnoTrua. APos tOrte exoansào de 8-J% ocomda em iulho.
pelo critefiO das m-edíãs menSais. â ~ mo~et-arla .,.~ apres~ntando t-axu decliÕantes
nos meses subsequentes. registrando ~O% em agosto . .::4% em setembro. 1-J% em
outubro e 9% em novembro 1quadro 2. anexo). Os seus compoflemes apresentaram o
mesmo padrão de taxas declinantes de crescimento. Os saJdos medias das reservas
registraram taxas de 134~·o em julho. 64% em agosto. 34% em setembro. :!0% em
outubro e 12.% em novembro. Para o papei-moeda ernnido. as taxas de crescJmemo para
aqueles meses tOram de 63%. :5~1o. 16%. 10% e o%. respectivamente.

a

lU. A Bue •mpliada
7.
Considerando o objetivo primordial de assegurar a estabilidade da
moeda e o pressuposto de que agregados mais amplos sejam melhor correlacionados
com os preços na economia brasiJeira. procurou~se expandir os controles, permanecendo
a meta de crescimento do Ultimo trimestre de 1994 da base monetária restrita em 13.33%
e acrescentando o limite de crescimento nulo para as emissões de Real no cnncei~o
ampliado.

Os ..:om.pOnentfs deste --C~m-ceiu) ampliado de e;.russão de Real.
3
foram definidos no VoiO do C~fN nJ1Q3~ Je 30 I l 9-l. pelo acrescinlo Uas segUJmes
rubricas comabeis ao conceito restrito da base moneraria·
a) depositas compuisorios e enca1xes obrigatorios ~m especie. excluindo'ie aqueles .ia considerados no conceito restrito de base monetana:

bl mulas publicas tederais ~mitidos pelo Banco Central do Brasil. ~m
mercado. de .fOrma voluntaria. deduzmdo·se aqueles emitidos rob a egide d:J.
Resolução C~1N n~ :.081. de 2-+ 6.94.
(') operações de linanciamento dos mulas publicas redera1s incluindo·~e
aquelas lastreadas por nrulos emnidos sob ll amparo da Resoiução ('\f~ ,.,
:.081. de:4 6.94; e
Ú) mulas pubhcos r'ederms emitidos peio T~souro '\;acionai. ,11.:resc:idos
dos ne~ociados no c~tramercado A inclusão desses mulas emitidos peio Tescuro
\iacionai de\o·e·se a sua substitutibilidade em relação aos utulos de em1ssão pelo

Banco Cemral do Brasíl no que se retere as operações de financiamento e de
cumprimento das exi2ihilidades dos recoihimentos compulsórios em mulos tunto
a.~t Banco Centrai.
~ ~
-·

Esta- base ampliada atende aos crirerios tradicionalmente e;<igidos
para escolha como objetivo intermediário da -polttlca" monetaria e esta intimamente
vinculada aos instrumentos de que o Banco Central dispõe. sendo conslstente com o
passivo do Banco Central -e as-obrigações do Tesouro Nacional relacionadas a emissio
mais ampla de moeda. Entende~se que ela possa melhor levar em conta nilo so as
inovações como rarnbem o cJ.esenvolvimento do SiStema-- financeiro Nacional.
significando que o Banco Central 1' ''t..avante podera atuar mais ativamente sobre os ruveis
da liquldez macroeconómica.

CJ.

1O.
A base ampliada acumulou. em rermos de media diaria do
bimestre outubro-novembro. lige1ro crescimento. de 1.31 %. c_orrespondemt. ao saldo
medio de RS 78,4 bilhões em relação ao sa.ldo de RS 77.4 bilhões em 30 de setembro A
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expanslo verificada na base-- monetUia e- nos dq,ositos comPQlsôrios rOi ~
pela reduçio do es<oque de titulas federais fora do Banco Central. Em decorrincia do
processo de ~netiz.lçio e da politica de depósitos compulsórios do Banco Central, a
base monetaria·restrita aumentou a sua patticipaçlo no agregado ampliado. de IS, 1% em
se<em1>rn pn· 17,6% em novembro. eoquamo ·os depósitos em espécie cresceram de
IS,t,~·para t6'.4%, no criterio dó saldo medio diário. DeUi. forma. os títulos federais
tivesun a patticiplçlo redUZida de 69,8% para 65,9"/o.

Os -~meiOs de pagãmento- ·em-. seu cOnceito mais resuito <MH

tL

ap~maràmaumemo de 3.4% na media dos saldo diáriqs. atingindO RS 16.8 bilhões em
novembro. Este tbi' o menor percemuaC .de crescimento desde a implantaçio do Real
apeW- .do p·.pmento d&-primelra parcela do 13• salário por pane de muita~ impreSu.:

indicando esw: o agregadq convergÍndo para niveis mais esti.veis. com acornodaçio dos
agêótes ao novo cenario de estabilizaçlo de preços.

12.

,

~re

os componentes do Ml. a media dos saldos diirios do

papel-moeda em poder do publico 1PMPP) aCompanhou, em menor escala. a evoluçio
do pape~moeda emitido. passando de RS 5,6 bilhões em outubro para RS 5.8 bilhões em
novembro. -o que equivale a ·U% de crescimento. Os depósitos & vista registraram
ligeiro crescimento. de RS 10.7 bilhões etn outubro para RS 11.0 bilhões em novembro.
com aumento de 2. 9%
·

13.
O M4. que compreende a soma de MI mais tnulos publicas
(federais. estaduais e mUnicipais) em poder do pUblico. mais os fundos de cuRo prazo
( FAr. FRFl. mais os depósitos especiais remunerados. mais os depósitos de poupança e
titulas pnvados. pusou de RS 165 bilhões em ourubro para RS 170 bilhões em
novembro. com crescimento de 2, 9'!.. Este e o indicador de liquidez mais amplo da
economia e. com e:<cessio do crescimento de julho•.que incoq:aora distorções eswisticu.
sua taxa media de c:rescimemo menlal vem se situando ao redor de 3~•- inftuenciada.
principalmente. pelu emissões de tltulos privados, verificando-se estabilidade no
comportamemo do &!!l'egado M3.
14.
Com base no criteno "ajUSiado". o saldo do M4 apresentou
creSciniemo de 3.9"/t em novembro. Esse critério pro<:Ur& c:Oriilbilizar dia a dia os
rendimentos efetivos e potenciais para c:ontPnW" 1 distorçio que ocorre com os saldos
nominais dos ativoo cuju remuneraç6es somente sio comabilizadaa nu datas de
vencitD<ato das aplicaçOes, como e o caso dos Depósitos E>peciais Remuoerados
(DER), das cademetu de poupança e dos titulas privados.
15.
A composiçio do M4 continuou sem altençOes signilicalivu em
novembro. O MI aumentou sua panicipaçlo de 10,3o/e em outubro para 10,,./e em
novembro. Considerando os demais componentes do M4, ._.,wam ligeira queda u
panic:ipações dos titulas tederais em poder do pubüco (de t 8. ~lo. em outubro para
18.5%. em novembro), dos tttulol estaduais e municipais (de 5,1,.,. para 4.6Ye) e dos
depósitos de poupança (de :!5.10/e para 25. S%)., enquanto subiu a panicipaçio dos titulas
privados (de 32.3% para 33,3%).

F1111dos de lrr.wstim~lllo
16
A movimentaçl.o liquida nas composiçõe.111 das ~arteiras dos
agemes para o mes de novembro tõi bastante pequena. sendo que a. captação liquida no
mês somou RS 160 milhões. o que representa 0.18% do total de RS 90- bilhões do
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Patrimõnio Liquido dos fundos ao tiriai do mês. Isto foi rerlexo da ausência de grandes
mudanças na l~gislação e na.s condições de mercado no penodo

17.
Exceruandf? as ~emetas de poUpança. a captaçlo líquida
acumulada paRI novem~ro. tbi d~ .RS (l>66 tniihões. dos quais RS !i.J6 milhões tOram
captados pelos fundos de pommodltil!.r que_ apresentaram recuperaçlo IY'PS.ICU$1rem ·
perda liquida ate o dia 17 Os fundos de renda tixa tradicionais tiveram comportamento
inverso. depois de apresentarem capaação liquida positiva atê meados do mes. 0
comportamento se inverteu ate o dia 28. acumulando. no finai, _perda de RS 3 2 ~ilhõc!s ..
Jâ os fundos de renda fixa de cuno prazo. apesar de terem sofrido saques líquidos nos
Ultimos cinco dias do período em analise. mantêm-se com captaçio liquida poiitiva (RS
~26 milhões), ao passo que 05 F AF registram dêficit acumulado de RS 89 mil h~. Os fundos de ações. mutuas e de caneira li'VTe. que vinham mantendo constantes perdu
durante todo o mês. encerraram cOm captaçio liquida positiva de RS 15 milhões. Deve
ser oBservado~ enttetaD.to. qúe til fato. d~-se a _forte captaçio _liquida registrada petos
fundos de carteira !Me no dia 21 (RS 187 milhO..). embora estes tenham encemdo o·
mês com RS 52 milhões negatiVõs. A5 cadehíetas de poupança apresentaram· salda
liquida de recursos. totalizando no mês RS 506 milhões.

.

.

Património UqUido ·

.. ·c Final de PeriOdo)

..

Ativo
Cademetu de Pouoanca
Fundos de Commodities
Fundos de Renda Fixa

FAF
FRF Cuno Prazo

Fundos de Ações
Fundos de Caneira Li\<Te
Total

Novembro
43.228
:2.830
10.196
3.805
5.067
I 880
3.123
89.993

Captaçio Liquida
Acumulada
Novembro

..

-506
54!
-32
-89
2.26
67
-52

160

Observaçio: valores. em RS milhões..

Demonstrativo de Emissões do Real
Em R$ bilhões

Banco

centraldo BrasJ.

ABC-

Lastro Monetário

º:. .

Out-Nov/94

Emissão Monetária Autorizada

14,49
14,49

Emissão Média Realizada
c. I- usos
c.t.t Papel-moeda emttldo

13,44
13,44
6,72
6.72

c.1.2 Reservas bancárias
c.2- FONTES
c.2.1 Papel-moeda emitido em 30.9:94
c.2.2 Reservas bancárias em 30.9.94
c.2.3 Operações com titulas federais
c.2.4 Operaçóes do setor externo
c.2.5 OperaçOes com lnstltuiçOes financeiras
c.2.6 OperaçOes do Tesouro Nacional

13,44
6.39
6,40
1.84
0,44
0,84
-2,47
1,08

Saldo de Emissao Autorizada jB- C)

'~"

<•1.041 ..... , ......

...
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Explicativu Raferent.• ao oa.onatrativo de B:llia.õea do

IIIIIÜ

1.
O La•tro- Monetário é representado por parcela das
reserva• internaciona;s, vinculadas em conta especial do Banco central, obedecendo a paridade cambial de US$ 1,00 • R$
1,00, conforme ••tipula o i 2• do Artigo J• da Medida Provisória n• 731, de 25411.94.

2.

A

Emissão Monetária Autorizada está estabelecida no

Artiqo 4' da Medida Provisória n• 73L, de

25.11.9~,

que diz:

"Obaervado o disposto nos artiqos anteriores, o Banco central do Brasil deverá obedecer, no tocante ••
emissões de Raal, o aequinte:
r .-limite de crescimento para o trimestre outubrodezembr0/94 de 13,33t (treze virgula trinta e tr6a
por cento) para au emias6es de REAL sobre o saldo de
JO de setembro de ~994;
II - limite de crescimento percentual nulo no quarto
trimestre de 1994 para as emissOes de REAL no conceito ampliado~

No mesmo Artigo 4•, ea aeu § 2•, foi explicitado que
o con••lho MonetArio Nacional, para atender a situaçoea extraordinária•, podará autorizar o Banco Central do Brasil a
exceder ea até 20% (vinte por cento) oa valor•• re•ultante•
dos percentuais previstos.
Observado o saldo da base monetária, registrado em
o limite de emis•Ao para o trimestre outubro-dezeabro/94 foi fixado em R$ 1,7 bilhão, podendo atingir, a••im,
R$ 14,5 bilhões em 30.12~94.
30.9~94,

3.
Em conformidade· com o expresso no § 41 do artigo 4•
da Medida" Provisória n• 731, o Voto CMN n• 84/94, que deu origem à. Resoluçi.o n•" 2 082, ele 30.6 .. 94, dispôs sobre os limitas
de emissão e a forma de lastreamento da nova unidade do Si•tema Monet4rio Brasileiro, determinando que para efeito do cumprimento dos limites de emissões autorizadas o voluma de emias6es realizadas será apurado pela média dos saldos diário•·da
Base Monetária.
,
4.
O Papel-Moeda Emitido é a unidade do Sistema Monetário Nacional em circulação, isto é, os Reais que estAo tora do
Banco Central do Brasil.

5.
As Reservas Bancárias expressam os depósitos compulsórios em espécie sobre depósitos à vista, mantidos pelo sistema bancârio no Banco Central.
Aa
Operaçõea com Titulou Federais reterem-se ao resultado liquido daa compras e vendas de titules público• federaia, bea como aoa financiamentos tomados e doadoa pelo Banco
Central com laatro am titules de emissão do próprio Banco central do sraail • do Tesouro Nacional. o conjunto d••••• operaç6ea visa o controle da liquidez, a administração das taxas de
juro• no curto prazo e ainda a rolagem da divida pública fede-

6.

ral.
As operações do setor Externo referem-se, principalmente, às compras e venda• da moeda estrangeira pelo Banco
central do Brasil, aa quais resultam dos movimentos de exportação, importação, paqamentos a racebimentoa de serviço•, a
das entradas e aaídaa de recurso• de oriqea ~inanceira, isto
á, dos inv•stimentoa da eatranqairoa noa mercadoa financeiro •
de capitais, Qam como dos rendimentos obtidos naaaaa aplica-

1.

ções.
a.
todas

as

Aa oparaç6aa com Inatituiç6ea Financeira• anqlobaa
movimentações de reservas monetárias entre o Banco
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Central e o aiatema financeiro, dacorrentaa do cumprimento da
normas raqulatóriaa aatabelacidaa pelo conaelho Monetário Nacional, taia co.o:
- ancaixaa •• aapécia sobre depósitos de poupançat
- encaixaa •• eapécia sobra tundoa da invaatta.nto;
- racolhi.antoa coapulaórioa aobra dafici6nciaa ••
aplicaç6aa da cr,dito rural;
·
- aaaiat6ncia financeira da liquidez: e
- encaixas •• aap4cia aobra oper~ç6aa da crédito.
9.
Aa operaçóaa do Teao1.:r.ro Nacional refletea os paqamantos • racaDi. .ntoa da recuraoa pria4rioa do Teaouro, nAo
incluindo, por conaaquinta, aa operaç6as com titulas de emissio do Tesouro. Por diapositivo da Conatituiçio - Artiqo n•
164, § 3• - ••••• recursos devem estar deposítados no Banco
Cent:.ral do Braail.-

BASE MONETÁRIA E FATORES CONDICIONANTES
Banco Central do Brasil

R$ Milhões
Saldos
M6dhl dos Saldos 016rloa
oa1.10.94a
em
De 1.10-848
30.11.94
31.10.94
30.9.94
12837
12 789
Base Monetirla
13 438
Papal-Moeda Emitido
6392
6716
6505
Raaarvaa Banc6rlaa
6332
6397
6722
Fatoras Condicionantes da Base Monat6rla (Mádla Acum.)
Oa1.10.94 a
Da1.10.94 a
30.11.94
31.10.94
Tesouro Nacional
-1646
-2467
814
Op.C!Tituloa Federais
1 842
439
338
Op. do Setor Externo
40
Depóaltoa doa DER/RER
88
1124
398
Asalat.Fin.da Uquldaz
-1
Apllc.da Raa.Monatárla
-1
Depóaltoa FRF-Curto Prazo
3
-13
Depósitos de I.Financalras
--482
70
Depósitos doa FAF
-12
-8
Outras Contas
111
59
Total
48
649

--

EmiAio Média
Papal-Moeda Emitido
Raaervaa Bancárias

6411
123
326

48
. 113
-65
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QIUulnll
1:a111n~ Cmldkionunlt-:o. du Umot' Munt·lou'iu
Media dos Ruws acumulados nn mb CUia)o lilrb)

· llunco t 'cucrul du

lln~il

lt') milhiM::o. li

···-------- ----------------------'----------- --·---····-·-------l 1t'I'IUdU

Tt'!oounJ

Operuç6es

Nou:iua:11l

C!Tituln~

Upmaçbr:o.
duSelor

J•úhUws

fo:.~ott:rnn

-··········--·-·---·-·------'--- .

....,

I'9'J3Jan
l'ev
Mnr

,.,

t'~t:l'ai!.

.••

15J

Jun
Jul

8!1

.\J.:U
St'l
Uul

7JJ
JS6
719

-725
I 011

Nov

.,.

-1021

lk:r

~97

281

199-l.lau
t't'v
Mur
A,hr

5J7

.....

·22-15
-912

379

-275
.J 27.1

1\1111
.hm
.I ui
.\J..'41
Sei
Uut

Nu•

-14JJ

3878

-1645
-1 871

.J4:ZJ

·······--------- ·--='--

..

...
29

65J
8!7
I III
747
87J
I ~J4

·"

! 129

165

I~

.JJJ

....

.,.

,.

Ull

1616

...

lOJ
I til

·12
.J9
211..

I 727

1957

IU7
7!6

lN
IIH

.....,

I 'll

"'
•

814

....
"'

20<
2111

...."'

IJ

...

--J6.I

122

2152

··---·
.J..

.Oj

'"

,..,

5185

·li!'

I 288

...,
...,
..."

-1 JJO
-1 109
-1138

U;1!1oe

1\!uoc:larla

...

....
...,
••J

••

Shtcam

JOII
5J6
t!8
1107
678

-291

-473
.l06

Ma i

\'ur.mcidi11

~'lmant1:iro

....-------··

.....
,

--9JJ

176

Operll(õn.
c:um u

J JIS
t 537

.....
.....••z

JJ7
50

1819

"

I flll

1/ Vulnn~ untcrion:s »)III"' mnverddos pet. URV do dill,

""' '"~ '"·~· ~"·•·
Quadro 2
B.ascMonttaria oe MeiosdePap~~~oento(MI)
Componentes
Banco Central do Bnsll
Papotl MoNa Reserns
Emitido
_a.ndrias
Módlodos
Módlldos
Prrfodo Saldos
Saldos
Oljrios Zl
Olirios 21

2

I

199-I.Jun

2 751
2 726
247,
2458
2 406

o...
Monetjrla
Módlodos
Saldos
DljriosZ/

PapeiMoedamt
Poder do Púhlko
MfdlodOI
SakÍoo
DlklosZJ

(3)•(1)+{2

1171
311n
I OJI
37'4
Mor
915
33fl
Ahr
865
33:13
!159
l\lnl
JJ66
I Dl9
Jun
2509
3531
.fui
4083
Z41Z
6495
5 107
3963
9070
Azo
5 939
5294
Sei
IIZll
Oul
6332
1%137
'505
Nov
6916
7094
14 010
I/· Valores anterton:s a Jui/H convertld01 pela URV do dia.
21- Refere-soe a média dos dias úteis.
fov

R$ mllh6es 1/
O.posHosi
MI
Vjsto
MHiados
Módlo ....
Saldos
Saldos
Jlljrioal/.
OtjrioaZ/

4

5

2345
2318
21:1<1
2061
2021
2149
3 515

4425

3830
4010
3574
3772
3572
31133
6595
77U

5179
5564
5117

10712
11018

9~

. ('}•(4}+(51
"75
'321
569f
5lloll
5593
5912
!IIII
12217
14Al
1'277

.,11:!,
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1994 tU lho
agosto
setembro
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Papel Moeda
acumuládo
mensal

ReserVas Bancáru••

a...

mensal

mensal

acumulado

106,7%

106.7~

9,1%
24,0%

125.5%
179,7G

215.r-Ao
51,6%
50.1%

OA%

180.9'!'

2,9%

-

<1\IIUbro

---j_acumulado
137,3%

$78,8%
61B,7o/
639.4'<

25.0~

196.5~'

35,8,.,

302,8~

1,6·~:.

309,4.,;

214,r,'
·1,7%
11.9%
582,8%
2.0':.
Ju.s··
mon:oal
mensal
l_acumutõido
mensal
!acumulado
!acumulado
62,7.,.
134.4%
134,4~
83,6·~
62.7~
83.6~
156,4~
25,1%
103,5%
64.3%
285,1":io
39,6"!.
4t4.s•·
23,8%
211.s•·
163%
1::!6.7'%
33.G-k
1053%
308.1%
162.0%
9,5%
159.3..
19.6%
515,4~
14,3~
262,8~
175,.,.
6,3%
12.~r.
589.4~
91%

novembro
ano
m8d1as
1994 jUlho

agosto
Sêtembro

miÍdlas UI trlm/lltn-m
outubro'novtilmbro
mêdLa IV tnm/Saldo- 30-09 94

5,1%

5.1%

5,1%

~

medtal wq!

MI:.IOS OE. PAGAMENTO-(Ml)

-

PMPP

o no

l1nal de penod.;:.

mensal

1994 JUlho
açoslo
SE-tembro

outubro
novembro

-;;;;;-·

mOdtas

199< JUlho
agOS[O

setembro
médiaS llltrLm/lllnm
outubro
~-

modLat

novembro

wq.

'

t:n:J~:

215,7~

-

acumulado

OepósLCOS à v1sta
mensal
acumulado

-~

-----,-,

MI
mens-'

JacumulaQo

-... 5.~

96.9%

96.9'_l'

27.~·

27.0";'

45,7~o

10,3%
27,0%

117,2~

24.1%

57.6~'

tQ,t%

736,.

175,7'"1.

e9.n

22,6~

11~8~

105.1~'

3.8~<.

114.7~'

6,9'!8

·4,4%

163.7'>

20.4%
8,1,-.

11,6%

194,2'l'

4.7e/e

mensal
acumulado
mensal
63.6%
63.6~
72

acumulado
l~a

25.9%

IOS,!W
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- O Expediente lido
vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduanlo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e
Srs. Senadores, gradativamente o Projeto de Garantia de Renda

Mínima vem obtendo apoio na sociedade brasileira.
No último domingo, 18 de dezembro de 1994, a Folha de
S4 Paulo publicou editorial intitulado ''Um mínimo de coragem11•
com o seguinte conteúdo:

Há um escândalo sob o qual pode ser soterrada a
cidadania: a crise social. Da mortalidade infantil ã criminalidade galopante, passando pela desnulrição, pelo subemprego e pela economia infoxmal, multiplicam-se os

''bmsis" que vivem, e muito mal. à margem do Brasil.
A proposta de um programa de ganmtia de renda
núnima, jã aproVada no Senado e contando com a simpatia de membros da equipe econômica. como PérsiO
Arida, apresenta-se como alternativa ao modelo viciado
de assistencialismo estatal. Em vez de manter o Estado
na sua função assistencial de oferecer bens e setviços de
primeira necessidade, o -programa garantiria diretamente

aos nuüs carentes uma renda IIlÍn..i.I:D.a. Poder-se-ia tentar
aliviar a crise social e ao mesmo tempo desmontar o
aparalo burocr.ítico que, hoje, é parte da crise.
A idéia é engenhosa e, vale ressaltar, tem recebido o apoio de técnicos e economistas das mais variadas
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ASsim, conSidero ímportante que a Folha de S.
Paulo tenha abraçado com tal força a proposição que
mais e i:nais vem seri.do objeto de atenção e de debate
por todos os segmentos da sociedade.
No momento em que o Congresso Nacional examina o reajuste do salário mínimo, que dialoga com o Governo a esse respeito, tendo em vista que depois da instituiÇão do Plano Real, ou seja,
a partjr de 1° de setembro, houve _o_ reajuste de sessenta e cinco
para setenta reais, e levando em conta que o aumento no custo de
vida está bem maior do que aconteceu desde quando o salário mínimo foi ajustado -- inclusive, é objetívó" do Presidente Itamar
Franco realizar um ajuste- é importa.Iite ressaltar que o caminho
mais adequado para se tratar do problema e se garantir um mínimo
de renda às pessoas, para viabilizar a sua sobrevivência e a de suas
famflias, deveria levar em consideração dois instrumentos: de um
lado, o salário IliÍilir'.o; mas, de outro lado, também, o Programa
de Garantia de Renda Míiiirilã.
·
O Sr. Jutahy Magalhães-'Perinite-me V. Ex• um aparte,
Senadot'?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Senador Jutahy Magalhães.
_
O Sr. Jutahy Magalhães- Mais uma vez, desejo parabenizar V. Ex• pela obstinação com que trata dessa questão. Essa idéia
foi lançada aqui, no Senado, por V. Ex•, e, no infcio, muitos até
pareciam nela não acreditar, embora esta Casa tenha aprovado a
mesma por unanimidade, com a manifestação das mais diversas
·
Lideranças. No entanto, em conversas, sentimos que muitos pareciam não crer na viabilidade desse programa. Porem. V. Ex• vem
_ lutando com obstinação para ·demonstrar a sua exeqllibilidade,
contando agora, inclusive, com as manifestações de apoio dos Srs.
Pérsio Atida e Edmar Bacba, figuras as mais valiosas, que irão
ocupar cargos da maior importância na área econômica, no Baiico
Central e no BNDES. Não falo do Ministro da Fazenda, que está
saindo. Espero que V. Ex • Consfga conVencer o futuro Ministro do
Planejamento, pois ele será da maior importância para a decisão
desse assunto. V. Ex• tem toda a razão quando luta por essa renda
mínima, direito de todos, de cidadania. Fala-se em falta de recursos e imagina-se que se teria de criar recursos novos, excedentes,
para atender ao Programa. No entanto, este poderia substituir muitos dos atuais programas, que gastam muito e não atendem à ne~
cessidade da população como um todo. V. Ex• realizou um imenso
trabalho este ano. Faço votos de que, no próximo ano, consigamos
ver o Brasil atendendo a essa questão da renda minima da sua população. Parabéns a V. &•.

orientações. Milton Friedman já posicióD.óU-se elli fãvor
de esquemas como esse. No Congresso, a iniciativa partiu do Senador Eduanlo Suplicy (PI' - SP). A idéia coloca na mesma trincheira os defensores da lógiCa do
mercado e os mais atentos às conseqüências peiVersas
do desenvolvimento econômioo.
•
As dificuldades desse projeto, entretanlo, não pedem ser menosprezadas, a começar pelo desafio de ao
mesmo tempo desativar um e construir outro aparato
institucional e burocr.ítico. Há principalmente dificuldades de natureza orçamentária. Estudo publicado recentemente pelo IPEA alerta para o fato de que, mesmo
abrindo mão de todos os programas sociais do Governo
Federal, não seria ainda possível amealhar os recursos
necessários.
São considerações que não chegam a inviabilizar
a proposta, mas indicam a enormidade do desafio. Não
O: SR. EDU ARDO SUPLICY - Agradeço o aparte e o
basta rearranjar recursos no Orçainento, seria preciso- apoio de V. Ex•, Senador Jutahy Magalhães, que tem acompanhaimplementar uma autêntica revolução de prioridades, co- do o assunto desde o início. oe-fato. teremos de pross~guir nesta
batalha, inclusive mostrando os argumentos da noss_a idéia à nova
locando em primeiro plano o ataque frontal à miséria absoluta. Institucionalmente, seria necessário e desejável- equipe ecooômica e ao futuro Ministro da Fazenda, Pedro Malan,
que todas as esferas de govemo assumissem o compro- que já coDhece bem a proposta. pois teDho dialogado com o mesmisso com o fmanciamento e a operacionalizaçãO do mo a esse respeito. Também o Pérsio Arida pfomoveu, há duas .semanas, simJX')sio rio BNDES externandõ a stia posição favorável
programa.
O desafio de incorporar os milhões de miseráveis ao projeto. Devo dialogar com o Deputado José Serra - Senador
ao mercado e à cidadania aumenta dia a dia. O Colapso eleito e futuro Ministro do Planejamento - 1 o qual tem extemado
das políticas assistenciais tradicionais é evidente. Engor- · algumas objeçõesà proposição, embora ainda não teDha, entretandam a burocracia, a col11lpção e o desperdício, JX'UCO to - ao menos, que seja do meu conhecimento-, se aprofundado
na sua análise,_ nem examin~o em profundidade as diversas expecontribUindo para melhorar a sorte dos desvalidos.
O Estado e os governantes sempre prometem e si- riências hoje vigentes em -diversos :Países do mundo. Considero
mulam o máximo empenho. Mas falta vigor, e coragem, que deveriamos levar em conta tanto a realidade brasileira como,
para desmontar o aparato estatal viciado que atende cada também, examinar experiências bastante diversas, relacionadas a
vez a menos gente, com uma ineficiência cada dia formas de impoSto de renda negativo ou de renda mínima. Vou citar alguns exemplos, como o crédito fiScal por remuneração recemaior.
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biela. nos Estados Unidos~ a renda mínima de inserção, na França;
as fonnas de renda mínllna de inserção, em diversas regiões da Espanha; as formas de benefícios às crianças~ desde o nascimento até
completarem os seus estudos fundamentais, na Grã-Bretanha, na
Suécia, na Bélgica, na Holanda e na Alemanha; a forma de dividendo social, no Alasca e no Kuweit, e outns.
Em seu discurso realiza_d.o aqui no Senado, no dia 15, o Pre-

sidente eleito Fernando Henrique Cardoso chegou a tecer considerações sobre a forma como tantos recursos e boas intenções na
área social têm sido extraviados. avaliando como necess.ârtl agora
uma parceria com a comunidade para o êxito das políticas sociais.
Afll1lióu que é indispenslivcl dar eficácia à ação de politica socüis

apontando as prioridades corretas, fiscalizando a aplicação dos recursos e particip-andO diretal:nente da execução.
Ora, o Programa de Garantia de Renda Mínima colocaria os
recursos nas mãos das pessoas que tenham necessidades prementes, para que elas próprias possarri dar a eles o destino que desejaw
rem. Leva em conta, portanto, os princípíos.'de descentralização e
de parceria com a comunidade, colocados como linhas mestras de

ações do futuro governo, se se quiser, de fato, universalizar o acesso aos direitos à cidadania. Mas ainda há muito O que- caminhar,
no sentido de aperfeiçoar o projeto e tomá-lo uma realidade.
Sr. Presidente, gostaria de solicitar também que seja inserido nos anais do Senado Eederal, sendo consi4erado como parte integrante do meu pronunciamento, o artigo do Professor Fábio
KonderComparato, 11A balança viciada 11, publicada na Folha de S.

Paulo, em 15 de dezembro passado, onde ele ressalla:
Afrrmo, -desde logo, minha rejeição ao lugar-comum de que as decisões judiciárias não" se discutem nem
s~ criticam. Essa falsa mãxima originou-se âa -monar:
quia absoluta, em que os juízes se pronunciavam sempre
em nome do rei, cuja augusta pessoa não estaVa ·sujeita- a
responsabilidade alguma. Numa República, ao contrário.
nenhum órgão do Estado pode se exinlir de prestar contas do seu desempenho, exatamente porque ninguém e

proprietário do poder, mas apenas titular de funções.
O Judiciãrio, como todos demais órgãos do Estad~o, não julga por direito próprio, não é dono da Justiça,
mas existe e deve agir como delegado do povo, único titular da soberania. As suas decisões, portanto, ~orno as
de qualquer outro órgão público, podem e devem ser
examinadas e criticadas à luz dos princípios próprios do
regime constib.Icional. ·
A decisão' absolutória do ex-presidente Collor é
tecnicamente reprovável e politicamente desaStrosa. __ _
Sob o aspecto técnico, é incoerente, para dizer o
mínimo, que um tribunal desconsidere, por irregulares,
provas importantes trazidas por uma das partes. e em sew
guida julgue que essa mesma parte foi desidiosa em provar as sua alegações. No processo penal, em particular, é
inaceitável que um juiz ou tribunal abrigue a sua decisão
absolutória na falta de iniciativa do Ministério Público
em provar a acusação, quando o Código de Processo Pe-

nal dispõe, claramente, que o julgador "poderá, no curso
da instrução ou antes de proferir sentença. determinar,
de ofi.cio, diligências para dirimir dúvidas sobre ponto
relevante". (Art. 156)
Das duas uma: ou a maioria dos ministros do_ Supremo Tribunal esqueceu-se dessa f~ process~;l, ou
então, desde o inicio-do processo, não tinha dúvida alguma sobre a inocência do réu. Em qualquer das hipóteses,
o Tribunal sofrerá o constrangimento de passar, desde
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logo, no foro da opinião pública, da posiçã9 de julgador
à de réu.
·
É verdade que, para decidir expelir do processo a
prova dos computadores e das gravaç.ões apreendidas
durante o inquérito policial, no escritório do famigerado
-PC Farias, o Tribunal invocou a exigência constitucional
do mandado judicial de apreensão ou interceptação.
A justificativa é impiestável. Ein primeiro lugar,
em nenhum dos países em que essa garantia é reconhecida jamais se sustentou que ela tem caráter absoluto. Ao
contrário, .a Corte Constitucional alemã, por exemplo,
sempre insistiu na necessidade de se sopesarem ("Abwagung'') os bens ou interesses em conflito.
Se se irata de defender a vida humana ou um bem
público de releva_nte valor, como a probidade na chefia
do Estado, é inadmissível que o direito do réu à preservação de sua intimidade possa prevalecer. Ademais,
mesmo quando uma prova é desconsiderada pelo fa.to de
ter sido obtida de modo irregular, os fatos a que ela se
refere não podem ser, ipso facto, tidos por inexistentes,
-se corroborados por indícios e circunstâncias.
Ora, tanto a Comissão Parlamentar de Inquérito
quanto a Polícia Federal provaram que o ex-presidente
--percebeu, em menos de dois anos de mandato e contando por baixo, a bagatela de US$6 milhões de correntiStas
fantasmas.
Muito mais graves, no entanto. são os efeitos dessa -desastrada decisão sobre o funcionamento de nosso
regime político.
A Constituição deC1ara: qtic tOdo o aparelho admi, nístrativo do Estado estã sujeito ao princípio da morali~ dade (além da legalidade e da impessoalidade) e que os
atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos politiCaS- e- a perda da função pública,
além de outrns sanções pecuniárias. ~ -O que está implícito nessas disposições é,- obviamente, o principio da igualdade de todos perante o ordenamento juridico, a inexistência de dois critérios de
julgamento, de uma Justiça de graú.dos e poderosos e outra de pobres coitados.
Mais: o Estado Democrático de Direito exige· que·
os poderosos sejam julgados mais rigorosamente, porque o exercício de uma magistratura política. wbretudo
daquela ligada à chefxa do Estado, deve servir de modelo
e exemplo a toda a administ.rilção pública.
Não creio exagerado supor que a malfadada deci-são-absolutória do ex-Presidente e de seu famoso comparsa, proferida pelo mais; alto tribunal do País,
sobretudo se_ combinada com a eventual anistia do Presidente do Senado Federal, irá confumar no povo a s6lida
convicção de que a Lei Penal, em nossa sereníssima Re- pública, só existe mesmo para o vulgo vil sem nome, de
que falava Camões.
As reflexões apresentadas pelo professor e jurista eminente
Fábio Konder COmparato são da maior relevância.
Sr. Presidente, registro aqui o pesar pela morte do Sr. Pedro
Collor de Mello que, sem dúvida. deu um passo fundamentai para
mover a história do Brasil.
_ _ _ Pedro Collor de Mcllo, ao realizar o seu depoirricntõ na revista Veja, fez com que muitos de nós, parlamentares, resolvêssemos ouvir com atenção as denúnc.:ias proferidas com respeito
àquilo que seu próprio irmão PreSidente estava realizando cm conluio com o Sr. Paulo César Pariris. As sUas denúncia-; fiZeram l'Om
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que não houvesse mais dúvida: deveriamos instituir uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
·
Lembro-me que, no primeiro semeslre-de 1992.logo aPós o
seu depoimento à revista Veja, resolvi telefonar ao Sr. Pedro Collor de MeUo que, então, recebeu- me no Hotell\.faksoud, em São
Paulo. Estávamos eu e o Deputado José Dirceu, também do PT de
São Paulo, quando, por algumas horas, ouvimos o seu lestemunbo.
Ficamos tão convictos da Veracidade do que ele sabia, de primeira
mão, que resolvemos redigir o requerimento de convocação da
CPI. que acabou resultando no afastamento do Presidente Fernando Collor de Mello.
Sem dúvida. aquele sexviço prestado ao País acabou resultando em dor, em sofrimento, porque, afmal, tratava-se da pessoa

de seu irmão, -que ocupava o posto mais alto neste País, o de Presidente da República.
·
Como ·sabem os que são médicos, ~ih1ações dê grande tensão e dor, muitas vezes, podem enfraquecer as energias de uma
pessoa e isso poderá ter contribuído para a doença grave que contraiu.
Mas é necessário ri:ssilltar qrie Pedro COilor de MeU o prestou um relevante seiViço ao Brasil. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE.REFERE O SR.
EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO:

. A BALANÇA VICIADA
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A justificativa é imprestável. Em primeiro lugar, em nerihum dos países em que essa garantia é reconhecida jamais se sustentou que ela tem caráter absoluto. Ao conrrário, a Corte
eonstimcion81 alemã. por exemPlo. sempre insistiu necessidade
de se so~ (''.t\_l?wagung") 9s bens 01J interesses em conflito.
Se se trata de defender a vida humana ou um bem público
de relevante valor, como a probidade na chefia do Estado, é inadmissível que o direito do réu à preservação de sua intimidade possa prevalecer. Ademais, mesmo quando uma prova é
desconsiderada pelo fato de ter sido obtida de modo in-egnlar, os
fatos a que ela se refere não podem ser, 11ipso facto 11, tidos por inexistentes, se corroborados por indícios e circunstâncias.

na

Ora, tanto a Comissão Parlamentar de Inquérito quanto a

Polícia Federal provaram que o ex-presidente pen::ebeu, em menos
de dois anos de mandato e contando por baixo, a bagatela de milhões de dólares de correntistas fantasmas.
Muito mais graves, no entanto, são os efeitos dessa desastrada decisão sobre o funcionamento de nosso regime político.
A Constituição declara que todo o aparelho administrativo
do Estado está sujeito ao princípió da moralidade (além da legalidade e da impessoalidade) e que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos e a perdã da
função pública, além de ou lias sanções pecuniárias.

O que está impllcito nessas disposições é, obviamente, o
Fábio Kooder Comparato _ principio da igualdade de todos perante o ordenamento juridico, a
Afumo, desde logo, minha rejeição ao lugar-comum de que inexistência de dois critérios de julgamento. de uma Justiça de
as decisões judiciárias não se discutem nem se criti~. Essa falsa graúdos e poderosos e outra de pobres coitados_
máxima originou-se da monarquia absOluta, em que os juizes se
Mais: o Estado Democrático de Direito exige que os podepronunciavam sempl"e em nome do rei, cuja augusta pessoa não
rosos sejam julgados mais rigorosamente, porque o exercício de
estava sujeita a responsabilidade alguma. Numa República, ao
contrário, nenbum órgão do EStado pode se eximir de prestar con- uma magistratura politica, sobretudo daquela ligada à chefia do
Estado, deve servir de modelo e exemplo a toda a administração
tas do seu desempenho, exatamente porque ninguém é proprietário
pública.
do poder, mas apenas titular de funções.
__
Não creio exa,SezaC!o supor que a malfadada decisão absoluO Judiciário, como todos os demais órgãos élo Estado, não
jul_ga por direito próprio, não é dono da Justiça, mas existe e deve tória do ex-presidente e de seu famoso comparsa. proferida pelo
agir como delegado do povo, único titular da soberania. As suas mais alto tribunal do pais, sobretudo se combinada com a eventual
decisões, portanto, como as de qualquer outro órgão público, po-- anistia do presidente do Senado Federal, irá confumar no povo a
dem e devem ser examinadas e criticadas à luz dos princípios pró- sólida cOnvicção de que a lei penal, em nossa sereníssima Repúblisó existe mesmo para o vulgo vil sem nome, de que falava Caprios do regime constitucional.
A decisão absolutória do ex-presidente Collor é tecnica- mões.
mente reprovável e politicamente des_astrosa.
. O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Presidéncia soliSob o aspecto técnico, é incoerente, para dizer o mínimo, cita ao Senador Eduardo Suplicy que encaminhe à Mesa o requerique um tribunal desconsidere, por irregulares, provas importantes mento pedindo transcrição do artigo que acabou de ler.
trazidas por uma das partes, e em seguida julgue que essa mesL.la
Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise.
parte foi desidiosa em provar as suas alegações. N9 processo peA SRA. JÚNIA MARISE (PDT - MG, Pronuncia o senal, em particular, é inaceitável que um juiz ou tribunal abrigue a
sua decisão absolutória na falta de iniciativa do Ministério Público guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, quando
em provar a acusação, quando o Código de Processo Penal dispõe, assistimOs -a cenas diárias de deteriornçãÕ das condições de vida da
claramente, que o julgador "poderá. no curso da instn~ção ou antes população brasileira, fazemo-nos a segninte indagação: como é
de proferir sentença, determlnar, de oficio, diligências para dirimir possível que a maior economia, dentre todas as dos países em desenvolvimento, não consiga propoccionar um nivel de vida melhor
dúvida sobre ponto relevante" (art. 156).
Das duas uma: ou a maioria dos ministros do SuPremo Tri- - pãta seu povo? Enquanto tentamos achar uma resposta para essa
bunal esqueceu-se dessa norma processual. ou então, desde o iní- questão, as imagens da miséria e do descaSo com o povo sofrido
cio do processo, não tinha dúvida alguma sobre a inocência do réu. repetem-se nos noticiários de televisão e nas visitaS- que fazemOs
Em qualquer das hip6teses, o tnõunal sofrerá. o constrangimento às periferias dos grandes centros_._ São :Qloribundos apinhados nos
de passar desde logo, no foro da opinião pública, di posição de -corredores dos hospitais públicos à espera de atendimento. São
pessoas vivendo de sobras nos depósitos de lixo das cidades. São
julgadoJ à de réu.
·
E verdade que. para decidir expelir do processo a prova dos famílias inteiras morando em habitações precárias, debaixo dos
computadores e das gravações apreendidas durante o inquérito po- viadutos e das pontes quando, simplesmente, não dormem abandolicial, no escritório do famigerado PC Farias, o Tribunal invocou a nadamente pelas ruas.

ca..

exigéncia constitUci0na1 do inandad-o judiCial de .apreensão ou interceptação.

Ora, muitos países mais pobies d6 que o nosso, em termos
de recursos, logram permitir uma. -vida maiS digna a seu povo. O
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Brasil, por sua vez, está Situádo entre as dez maiores econozni.as do
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dos pelo Banco porque os mumários brasileiros, seja a União, os_
Estados e os Municípios, ainda não apresentaram a contrapartida
paiã úS eriipréStimOs.
-

mundo e não tem como explicar a nossa vergonhosa colocação no
ranking de desenvolvimento humano, publicado pela Organização das Nações Unidas: sexagésimo terceiro lugar.
Como sabemos, é uma prática corrente do BID e do Banco
Temos recursos para Sair da degradação social em que nos Mundial que o país tomador de empréstimos contribua, nos proje·
encontramos? Temos. Utilizamos esses recursos em prol do desen- __tos fiDanciados, com uma contrapartida de recursos próprios, sem
volvimento humano de nosso País? Está provado que não:
a qual a liberação do dinheiro por esses organismos de crédito fica
Sr. Presidente, não queremos simplificar um assunto pela suspensa.
sua própria natureza tão complexo, mas pensamos que ós goverPois bem, Sr. Presidente. S~s e Srs. Senadores. esses 60
nos têm sido imperdoavelmente ineficierites na aplicação do --dinheiro público destinado ao desenvolvimento social do nosso convênios já assinados, mas empacados, contam com recursos no
povo. Um pouco mais de seriedade e um pouco mais de competên- montante de 5,7 bilhões de dólares, que deveriam ser destinados a
-projetes na área de desenvolvimento educacional e de saúde. Ou
cia na gestão desses recursos certamente minoraria muito as difi_ s_eja, enquanto o Brasil possui um dos piores ensinos públicos do
culdades de sobrevivência de nossa população.
mundo, enquanto o povo sofre nos ambulatórios e nos corredores
Tõdos estamos cansados de saber que parte substancial das
superlolados dos hospilais do Eslado, existem 5,7 bilhões de dólaverbas orçamentárias voltadas para a saúde, para a educação, para
res prontos para serem aplicados em educação e em saúde, que,
a habitação popular e outros programas governamentais-ptioritãrios são Sistematicamente desviados de seu destino final. Concor- por incompetência gerenCial nossa, donnem em berço esplêndido
dentro dos cofres do Banco Mundial.
rem para esse desperdício a má organização do setor público, a
Pior ainda. a suspensão da liberação desse dinheiro não nos
falta de qualificaçãd dos gestores dessas verbas, além :- é Claro sai de graça. Pagamos caro por termos contratado recursos que não
da fraude, essa moléstia nacional que é alimentada pela nossa vesabemos utilizar. Muito justamente, o Banco Mundial e· o BID co.
lha conhecida. a impunidade.
Queremos, neste pronunciamento, denunciar uma situação -bmm uma espécie de multa, chamada taxa de compromisso, de
insustentável que se. tem constituído num verdadeiro atentado con- 0,75% ao ano, que inCide sobre o total das parcelas não liberadas
tra as aspirações do povo pobre por uma vida melhor. Trata-se de que compõem um convênio. no- caso de falta de contrapartida do
um caso de despeidício e de incompetência análogo ao freqüente muruário ou de atraso no -cronograma para a utilização das parce·
apodrecimento dos estoques reguladores de alimentos do Governo las já liberadas. Estima-se que apenas ao Banco Mundial o Brasil
nos annazéns da CONAB. Acontecimentos~ desse tipo têm o poder tem pago anualmente, de taxa de compromisso, oo seja, de multa,
de nos indignar, uma vez que comparamos as necessidades insatis- por omissão do Governo brasileiro. o valor de 42.7 milhões de dófeitas das pessoas com os_ bens necessários para satiSfazer·· eSsas --lares.
necessidades. bens que, no entanto, são jogados fora. na lata do
Pasmem, Sr. Presidente. Sn: e Srs. Senadores. Estamos palixo, com a maior displicência e desfaçatez.
gando de taxa de compromisso. ou seja, de multa, pela omissão do
O fato a que nos referimos se relaciona com os financia- -~Governo brasileiro, anualmente, sem aplicar os recursos, 42,7 milhões de dólares.
mentos concedidos ao Brasil pelos organismos fmanceiros internacionais de crédito ao desenvolvimento, em especial, pelo Banco
Assim,- o -País, classificado em 63° lugar no elenco das naMundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, cha- ções que ofere~m n;telhores con4ições de vida a seu povo, deixa
mado també-m pelo acrônimo BID. Esses fmanciameD.tos-repre~ de utilizãr qUase- 6 bilhOes dC-dólares de recursos diSponíveiS~J)ara
sentam recursos razoáveis, urgentemente necessáriOS ão nosso investimentO no bem-estar desse povo e ainda paga, por sua inprogresso, que, entretanto, deixam de ser usados_ e permanecem competência, 42~niilhões de dólares.
parados em razão da crónica incompetência do Eslado brasileiro,
Não é à-toa que. segundo ~algumas reportagens, o Brasil é
incluindo a União, os Estados e Municípios, para planejar, implanvisto pelo Banco Mundial como o pior tomador de empréstimo do
tar e administrar projetes que beneficiem diretamente a população.
mundo.
O Sr. João CahDon- Permita-me V. Exa um aparte?
Os recursos emprestados pelo ·Banco MundiaC e pelo BID
reúnem as melhores condições de fmanciamentos disponíVeis aos
A SRA. JÚNIA MAlUSE .: Ooço V. Ex' com ·multo prapaíses em desenvolvimento. As taxas de juros são apenas de 7 a zer.
8% ao ano, com cinco anos de carência e quinze para pagamento
O Sr. João Calmon - Nobre Senadora Júnia Marise, para
dos empréstimos.
ilustrar o seu antológico discurso sobre desenvolvimento social no
Os convênios assinados entre o Brasil e aqueles bancos coBrasi_l, tema que a tem fascinado ao longo de toda a sua carreira
brem diversas áreas prioritárias. Sãó. principalmente, investimen· política, ...
tos sociais e de infra-estrub.lra, que se concentram em saneamento
A SRA. JÚNIA MARISE- Todos somos testemunhas dis·
básico, educação, habitação popular, saúde e meio ambiente. Reso, o Brasil inteiro.
centemente, surgiram também programas de combate à AIDS fiO Sr. João Calmou - ... devo dar uma modesta contribui·
nanciados pelos citados organismos.
ção, transmitindo a V. Ex.. as informações oficiais que recebi onComo se vê, o Banco Mundial e o BID emprestam recursos
tem de um estudo do IPEA sobre fmanciamenl.o da educação rio
para projetas que, bem geridos, produziriam efeito benéfico direto
Brasil: ltdespesas públicas federais, estaduais e municipais em edusobre o bem-eslar dà população mais pobre.
cação". A autora do relatório é a eminente educadora Edlamar BaTomemos, portanto, a situação dos fmanciamenfus do Ban· tisla. Esse estudo é de responsabilidade do ll'EA e foi edilado
co Mundial como uma ilustração -do que se pasSa atualmente no recentemente, em dezembro de 1993. Passarei esse documento,
BrasiL
posteriormente, às suas mãos, já que V. Ex.. continuará aqtii lutanTemos, com o Banco Mundial, 80 convênioS ·assinados, do de maneira extraordinária na área do desenvolvimento social
deste País. Há uma revelação que deve ser considerada estarrecedesse total, 60 já aprovados, mas que rião têm seus recursos libera-
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dor;t, p!'Ú1Cipalmente para nó:s que estamos emfenhados de corpo e assistindo e constando que entra governo, sai governo, pouco se
ahna no as:mnto há muitos anos, V. Ex. a desde a Câmara dos Depu- tem feito pela educação brasileira.
tado e eu apenas a partir da data da minha atuação no Senado FeÉ por isso ·que desejo continuar relatando alguns fatos imderal. Essas cifras são reabnente vergonhosas para nós e deveriam portantes, apresentando dados expressivos que precisam ficar reexigir uma vigHia pennanentc de todos os representantes do povo. gistrados para a História deste País.
O estudo se refere à despesa global com educação no pcriodo entre
v. Ex a. nobre Senador João Calmon. foi um-dos grandes de1990 e- 1993. O qua"dro vem expreSso em dólares. Em 1990, o BrafensorCs da educação. um dos grandes baluartes da educação. E
sil d<"spl~ncku. na área fede-ral. ~.:om educação 7 bilhões, 349 milhõ- haveremos de dar continuidade, ao lado de tantos Senadores, que
cs d~.: ~kli;•!\'S. Em 1991. ~>.o.:se ~lispêndio desabou da casa dos 7 certamente estarão preocupados com esta questão, à luta de V.
bilhfw·; n:··J .c; hilhf~s e 5:11 ,,,ip,,·les de dólares. Em 1992, houve~- Ex•.
umn 'l'"' • ,' 1('ll·t p:ml Jt 1'i!h,._ :·; L' 3SS" milhões de_ dólares. Em
Esperamos ter cumprido esta tarefa de chamara atenção dos
1993. <:x:oneu uma pequena ascensão, voitando praticamente ao nobres colegas para esta tenivel situação em que recursos fundanível de l9 1lf). n rli<:pêndio foi de 7 bilhões. 113 rriilh_ões de dólamentais para nosso de:se:nvolvJme_nto são ma,lbara~ados diutumares. Nohn· Sl·n-adorn Júnia Marise, a esta altura. como brasileiros,
mente por nossa imprevidência. Tão mais importante esse alerta se
se tizermn.;; um exame de consciência reahnente vamos entrar num toma devido ao fato de que a suspensão de ordens de crédito por
período de pcsadulo. Não é p1lSsível que O-Brasil, conforme V. Ex• organismos financeiros não têm a mesma dramaticidade das cenas
já enfatizou. esteja-colocitdo ~m 63° lugar em termos de desenvo_l~ de toneladas de cereais serem comidas pelos carunchos dentro dos.
vimentd s-ocial, este País quC" h·í poucos anos estâvã colocado, iiO silos do governo. No entanto, o absurdo é o mesmo, o prejuízo
anuário d;t UNESCO. l'Ol r1w 1"'2.:11' em dispêndios públicos com para o País é o mesmo e as somas envolvidas nos desperdícios que
edu<.~tl.:in·. ~~m relação -ilo J!1ndw 1 Nacional Bruto; que e.o;te Pais
denunciamos são astronómicas. ainda n,1•l tl'Hh:l d.cspertmlt1 I'>H:I <I ptioridade que deve ser dada à
Como resultado da má utilização desses fmaDciamentos, a
edul'<ll.'iin,_;_l ;,IJ'(k 0 ;1 (lll!l:• .•. , tt~ de_ transcendental importância
relação do Brasil com o Banco Mundial e com o BID tem-se delepar.• o pn:~ct<lt: t' 1 1n1 1l 111\11\tl •.J., Jln:.;o Pai~. N1l momc-ntu cm4ue
d
, I d
·
riora o. Nos últimos anos. a titU
o e pagamento d e amorttzaçõcs,
V .Ex '._mnlm ~··!<;S,\n com <pwn··n baixo, ruas c:uin tu-uol:i os Sena·
ju'(Os e taxas de Cotnprómfsso, -remos--ttãnSfefido mais dinheiro
dores utcutus. râ.J essa exposiçü<J realmente dramática, cu quero para esses organismos do que: deles temos n>..cebido. A destinação
reafllmar que é imperativo que comece a haver no Brasil uma reade recursos ao Brasil tem encolhido. 0 BID que, por exemplo, deção ainda maior para evitar que ac:onteça-ó"que lenho repetido mo- sembolsava anualmente para 0 Brasil cerca de 800 milhões de dónotonaruenle: mais <.'edo_ ou mais tarde, aliás, tenho a impressão de Iares no fimai dos anos 80 , patarnar J'â cons1
·
·derado balX·0 . pas sou a
que não está muito longe. o Brasil não poderá evitar uma convul- nos destinar apenas 500 milhões nos dois primeirot: anc:s desta dé-são social. j:.í que o nosso País cstú colocado naquele nefando clud
cada. No ano passado, recebemos do BID frnanciamentos e apebe dos 20 países qm: h.m1 mais dcJOO milhões c;le analfabe_tos no . _
nas 471 milhões de dólares, mas, em compensação, pagamos a
seu cOnJ'unto. Esse Plano. I >ct:cnal ~e Educaçã.o._ gu.c .foi lança.do este organismo internacional 1,3 bilhão de dólares de amortizações
por inkü1tiva da UNESCO t.' tem _tido no brãvo ffiãgllífícõ l\ofi:nise-620 milhões de dólares de jufos.
tro d.• r !·· ·:~<·âo, Mmilio llilJ•· 1 um dos seus combatentes mais
adm:•.
:. 1u,. 1 111 ntrd
·n!ínuo, uma ltlta intensa. Desejo
Veja bem. Senador João Calmon, o Brasil recebeu 471 mifeli('-11.1,. v. 1;,-~- .~, •( 1.,, 1(' 11 . ,. ,, impflrtnniC pronunciamento que lliões de dólares, mas pagou 1,3 billião d_e dólares de amortizações
e 620 milhões de dólares de J·uros.
deV('I''. llll''l' ·~·.r· n:iP ,.-.ti ":'"{'Cl'r - nialll'h<'h'S nos jornais de
am•mh:'i t' :-t1~'1 1 ns tJlinuios ,_],l !1,.,:,,; 0 n_obrc das t~staç~s de rádio e
Há problemas, como já mencionado, de falta de_contrapartitelC'visJo. Mas çomo nós dois l' tantos outros. nós dois ~$pecifiCada interna-·aos financiamentos. Há inefiCiência ni administração
mente, somn..; fasd 11 ados por t'o.:h' tema. continUaremos na luta. No desses recursos. Há dificuldades burocráticas que emperram o an~
meu caso, ·sem mandato. c V. 1~ .,~ brilhando intensamente, como damento dos projetos e há falta de_continuidade administrativa,
sempre, no Senado Federal. para defender as causas mais íinpor- que prejudica a implementação dos -convênios.
Nesses últimos_ 20 anos, segundo dados j~ divulgados. o
tanlcs do nosso País:- cduca\:ão c saúde.
.
Brasil vemassunúndo empréstimos para a área da educação sem
A SRA. JÚNIA MARl~E -Senador João Calmon, incor- que ninguém fiscalize a aplicação_ ou execução doS projetes, Daí
poro o aparte de V. Ex 1r .ã. estt! úosso pronliriciamêiitó"-OOin muita admitir--se qUe apesar dos recursos do BanCo-Mundial, os projetos
alegria. V. Ex 11 sabe da nossa adrnimção, do respeito ao trabalho, não trouxeram resultados esperados: as escolas públicas não meao de·· ;;.mpcnhn que V. Exa ICh<. nesta Câmara Alta, devotado à lhoraram, continuam deficientes, e 10 milhões de crianças em idacausa d.\ ' h.:<tç.ão n0 no~:. • l '.. 1 . St~ houvt::sse a compreensão de de escolar ~inda estão fora da escola.
todos,·" tu.. :.t ., < l.t~sc puht .... 1 prim:1pahncnte, se nossos goverAo colocannos esta questão em debate, desejamos transpanant\'· 11.' · !·• 1 -.·.·n~thilid<•..!·
~·uJJSeiência c a responsabilidade
rência do Governo nesta relação ambígua com os recu~os e fmande ([Ut' a çdut:.aJ.·;i<' l' o alk·urve ·h Ucs_envolvim_ento do nosso Pais, ciamcntos do Banco Mundial.
certamente- não estaríamos hojl', ,. quem sabe, não_estaríamos ama0 que se Constata é a ineficiência-e irrespõilsabilidade do
nhü Pniilandn-nos da trihuna d.1 Senado FcderaJ, para- elevar a Estado na busca de fintlnciarnento~_cxteiiiOs e na exeCução dos
nossa vo7 indignada contra a l''!missãn governamental no tocante à projelos.

e

educ·a(ã(l.
U::. dados, que V,

Exd traz confinnam a omissão, a insehsibi-

lidade. sobrctud(l a irresponsahilidade das autoridades que chegam
aos llldi:-. ·1\tus cargos da Repld.Jhc.a sem pensar, sem annlisar que a
qut:.'ll..i11 Ja elilH'll\_<i.O é fund.UHCnta( para que possamOS vencer esse_grc:Ulde desalio; Essa herança do Orçamento destinado à educa\·ão
é a rc1.-ponsável pelos. yuase 40 mílhôcs de ãnalfabctos adUltos des--te País. Por isso é: preciso cvmc,·ar a fazer alguma coisa. Estamos

· Um estudo da Fundação João Pinheiro, do Estado de Minas
Gerais, só para citar um exemplo, mostra que um programa educacional fmanciado pelo Banco Mundial adquiriu, entre outras coisas, frcczer para uma escola estachJaLno norte do País, que não
funcioriava poi"qu~ ~ _es_cOla não possUía tcdc elétrica.
Ao levantarmos este assunto de grande importâncía. -porque
trata-se da giS.tão, aplica•;:~1o c--execução de recursos c fi.Danciamentos pagos com o dinheiro público, desejo encaminhar um pc-
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dido de informação ao Ministro da Educação, a fim de que preste
as informações que relacionamos.
Nunca se soube, nunca se prestou contas à Nação e ao povo
dos fmandãriientOS ·obtidos pelo Governo Federal e governos esta~
duais na área da educação.
.__ _____ _
Chegou a hora de debatermos esta questão.
Eis o nosso requerimento: Senhor Presidente,
Com fundamento no harto. 5°, § 2°, da Constituia
ção Federal e no harto. 216 do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor
MiniStro da Educação, Murílio de Avellar Hingel. o seguinte pedido de informações:
O Ministério da Educação assinou conl.ratos de financiamentos com o Banco Mundial para projetes de
educação no Brasil. Julgamos necessário contar com os
seguintes esclarecímentos e informações:

m
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O Sr. João Calmon- V. Ex a me permite um aparte?
ASRÀ. JÚNIA MÀ.RISE- Ouço V. Ex'comprazer.

- O Sr. João Calmon- Nobre Senadora Júnia Marise. a pro-

pósito do seu impressionante pronunciamento nesta ses_são matuti·
na. saHerito -que: Desse qUadro negro que estainos comentando.
surge, não com muita freqüência, uma boa noúcia, uma infOrmação animadora. Por exemplo, tenho lidO em jornais. em revistas
que, neste último ano, no pertodo de gestão do Secretário= de Educação, Professor Walfrido dos Mares Fuia. foram introduzidas várias inovações no ensino fundamental do glorioso Estado de Minas
Gerais, com resultados que têm sido saudados com efusão em-vários-círculos educacionais. -inClusive fora do Brasil. Para este progresso teria contribuído a extraordinária educadora, ex-Secretária
de Educação do então Prefeito Mário Covas, a Professora Guion1ã.r
Namo de Mello. que tem atuado na área de educação. prestando
depoimentos importantes. inclusive, aqui, llo âmbito do Senado.
ria Comissão de Educação e Cultura. riúrria das vezes em que eu
a) -Quais os contratos que foram asslnàdos com fui seu presidente. Esta notável educadora de São Paulo não se
destacou apenas no seu Estado, mas também deu essa valiosíssima
o Banco Mundial, no periodo de 1990 a 1994? · · colaboração a :rvfinas Gerais e. por isso mesmo, já não es-tá- aluando
b)- Qual o valor de cada contrato e a que sedes~
_no Brasil, pois foi contratada pelo Banco Mundial. Está agora
tinava?
atuando em Washington e é designada para missões em outros paíc) - Quais os CrítC_rios adotados para execução
ses. Senadora Júnia Marise. como creio que não há muitos oradodos pro~tos e s~s ~bjetiVõs?
res ÍílSCritos para falar nessa sessão matutina. V. Ex• podena
d) - O Brasil possui recursos disponíveis ainda
dar.nos uma rápida infomiação sODre esse esforço educacional renão liberados, em razão dos contratos assinados nos últicente, ocorrido em Minas Gerais, que eStá projetando seu Estado,
mos qualro anos;
inclusive em ·publicações internacionais-. Temos um quadro geral
e) Informar o montante de juros pagos ao Banco
brasileiro preocupante, inclusive porque lutadores da causa da
Mundial pelos financiamentos- Contratados nesse peóoeÇucaçãO, em Minas Gerais, coniu Otávio Elísio. como Hermes
do;
Zanetti. no Rio Grande do Sul. não conseguiram eleger--se para a
f) O Governo brasileiro foi penalizado em multas
Câmara dos Deputados. Creio Eambém que o ex-Deputado Federal
pelo não-cumprimento ou iruidimplência de contrato
e notável lutador pela causa da educação, que iniciou o esforço
afumados?
- pela elaOOração do projeto de Lei -de Diretrizes e Bases da EducaSala das Sessões, 20 de dezembro_ de 1994.
ção Nacional e que representou a Bahia não alcançou êxito na sua
Desejamos enfatizar, :riliis uma vez, quê esta -é uma questão tentativa de voltar a ·atuar na Câmara. Será, nobre S_enadora J únia
muito grave, Sr. Presidente. Se não estivéssemos em :(':rm de GoMarise, que _o eleitorado, certamente por desinformaÇão. está con~
verno, entendo que seria necessária a cOnvocação não--aPenas da denando à derrota aqueles parlamentares que se dedicaram, como
Comissão de Educação desta Casa. mas. sobrerudo, do Ministro da V. Ex•, como eu, em menor escala, à causa da educação? Eu introEducação, para que dessem as informações necessárias ao Senado duzo essa indagação porque o seu discurso é tão substancial. tão
Federal e ao País com relação à aplicação dess_es recursos e fmaninstrutivo para todos que estão prestando a devida atenção, que a
ciamentos obtidos do Banco Mundial.
sua resposta seria muito útil. Muito obrigado.
A SRA. JÚNIA MARISE -·Veja, Senador João Calmon,
O que se constata não é apenas a omissão, mas a irresJx>nsabilidade de um Governo que faz coalratos de financiamento. que V. Ex• propõe uma questão da maior relevância: exatamente o
paga juros e multas, enquanto as escolas públicas brasileiras, a grande projeto educacional que está sendo desenvolvido _em Minas
cada dia, têm um orçamento reduzido, como affrm:ou aqUi o Sena-_ pelo Secretário Walfrido dos Mares Fuia, hoje eleito Vice-Governador do Estado na chapa de Eduardo Azeredo. Realmente, temos
dor João Calmon.
Segundo pesquisas e estatísticas relacionadas pelos organis- acompanhado atentamente o trabalho e o programa educacional
desenvolvido em Minas Gerais, um prograina arrojci:do, que certamos internacionais, temos o pior ensino público do mundo. Se
tamos nessa situação, certamente essas CausaS estão norteãdas pela mente terá continuidade no -Governo de Eduardo Azeredo. Estou,
no Senado, apreciando um projeto de autorização do Governo mimá aplicação dos recursos públicos.
neiro em que solicita um empréstimo intemilciónal junto ao Banco
Não entendemos o porquê de se contratarem recursos interMundial para investimento na área da_cducação no nosso Estado. o
nacionais, deixá-los nos cofres do Banco Mundial, pagar multa por que efetivará as condições necessárias, quanto aos recursos, para o
omissão do Governo, sem aplicá-los convenientemente e devida~
gránde desafio que temos em Minas Gerais.
mente na execução dos projetas educacionais. Considero esse fato
Há algum tempo podemos atestar que a questão da distrium crime contra a população em idade escolar do nosso PaíS.
buição qualitativa e igualitária quanto às matriculas e vagas para
Por tudo isso, estou boje encaminhando este pedido de inas crianças em idade escolar já nos é favorável, pois vencemos es·
formações. Voltaremos a tratar desse assunlO no próximo ano, obses desafios.
jetivando alertar o futuro Ministro_ da _Ed1,1cação e-o futuro
E-m Minas Gerais, está-se propondo um grande p~gl!lrna
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, para problemas tão sérios da área de educação. O Senado da República e a educacional que poderá servir-de exemplo para todo o País. incluNação brasileira estarão aguardando respostas a estas informações sive fOi recentemeiite laureado com um prêmio- parece-me que
do UNICEF- por esse grande projeto.
por nós solicitadas.

es-
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Temos a convicção de que poderemos. a.partir da sua implantação definitiva em todo_ o_ Estado, garantir as coridi<,rões neceSSárias e o aperfeiçoamento no setor educãcionãl. proporcíonando o
pagamento devido de salários aos professores, oferecendo-llies a
dignidade financeira merecida e _dando-lhes estímulos para o_aper-

feiçoaio.ento, cada vez maior~ do-niãgistério.

Esses esforços serão conjugãdos, ao finai, para que o nosso
Estado possa servir de exemplo para todos na área da educação.
Finalizando, Senador 1oão Calmon, quero dizer. sem nenhum exagero, que as denúncias e observações que faço são oriimdas de infonnações e de dados amplamente pesquisados. A própria

imprensa nacional tem se dedicado a essa questão.
No jornal que tenho em mão_..s, encontra-se uma entrevista

m
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O artigo a que me refiro é de autoria do eminente Senador
Jarbas Passarinho. que, com a sua admirável capacidade de argu.
mentação, comenta e analisa aspectos do julgamento do ex·Presidente Femai:ldo Collor. pelo Supremo Tribunal Federal, e a
negativa de provimento ao recurso impetrndo pela defesa do Sena·
dor Humberto Lucena pelo mesmo Tribunal
As colocações feitas pelo eminente Senador Jarbas Passarinho sãoum estímulo ao debate e a uma profunda reflexão sobre o
poder de julgar as razões da denúncia e a ação da defesa..
Afumou o emine:i:lte"-Senador, em defesa desta Casa, não ha~
ver, como_realmente não houve, nenhUma incoerêndi entre a deci~
são do Supremo e o impeachment votado pelo Senado, cujo
julgamento foi politico. alegando. com propriedade. que a defesa.
naquela época, não houVera destruído as peças da acusação, que
convencera o-sena-do quanto aos aspectos de étiCa.
Mas o Supremo _não poderia ~ndenar pela presunção. mas
com base nas provas dos autos, concluindo que se ''acusação foi
inepta, justo foi o -resultado, fruto-do consenso da maioria-daquela
Egrégia Corte da Justiça, que não pode votar segundo a opinião ·
pública, mas sim "sob o império da cOnsciênCia".
E. em defesa.da isenção do Supremo no j~lgamento do ex·
~sidente, interpreta a decisão daquela Corte em não julgar o mérito do recurso feito pela defesa do Senador Humberto Lucena,
~egando.Jhe provimento, considera que, "não oferecendo à lei altemativas11, a "punição acabou sendo maior do que a falta", um
"tiro de canhão para matar um inseto".
E acres~enta <? ~igo:

do representante do BID no Brasil, que diz: "BID vai rever atrasos
no Brasil", ou seja, os atJ1lSO!) dos pagamentos, atrasos da implantação dos projetes; "Bffi.D e BID cobram multas no BraSil".
A revista Veja. em uma de suas edições. traz uma-entrevista
com a S~ Marília Fonseca, em que ela traça tod.Q um estudo que
foi realizado com relação à questão dos_projetos de fmanciamentos, sobreOJdo na área da educação.
Portanto, é este o alerta que faço. O -pedido de informações
ao Ministro da Educação prOvém exatamente d~ssa anális~ que flz,
desse levantamento, dessa pesquisa séria:, sobretudo, _quã.ndo checadas todas as informações coin o auxílio da nossa as_:sessoria técnica para que eu pudesse_, efetivamerite,
responsabilidade
que tenho do meu mandato de Senadora, trazer a debate, no Senado Federal, as informações que julgueí ilecesiárias, ·neste momenNo fundo, erige-se um monumento à hipocrisia,
to, com transparência de dados.
quando se pretende que um candidato. sobretudo em
Não me incluo entre aqueles que certamente estão batendo
eleições majoritárias. pos-sa bancar campanha apenas
palmas para a educação, cujo gestor tem sido o Governo. a nível
com
seus-próprios recursos. Exceto, é claro, quando se
nacional, porque, melancolicamente, nestes últimos 4 anos, o Bratrata d_e magnatas que, por diletantismo ou vocação tarsil não deu um passo, com a responsabilidade que deveria ter, para
dia, ingiessam na política partidária.
ampliar o número de vagas em nosso País,na execução e construção da rede fisica educacional, para dar o atendimento necessário a
Para reparar o alcance desproporcionâl, -os· líderes trouxe·
essas crianças que estão em idade escolar e que estão fora das esram ao Senado proposição para fazer valer a vontade de 500 triil
colas nas regiões mais pobres do nosso País. Em relação a esse eleitores da Paraíba que elegeram o nobre Senador Humberto Lu·
fato. seguramente o Governo não tomou- a atitude que deveria.
cena. Aprovado na Câmara o referido projetO -e disciplinado o uso
Há pouco tempo. ocupei a tribuna do Senado para fazer um da c_ota individual dos serviços gráficos com a sanção que estabealerta ao MiníStro da Educação, pari. cobrar de S. Ex~ os equipalecer, "seria demasiado a perda de um mandato_ cuja campanha terá
mentos necessários para os CIAC que foram construídos em Misido enormemente mais cara" do que o beneficio da referida cota,
nas GeraiS e enúOdo o Brasil e que ficaram fechados por um ano.
campanha esta ''amparada na invenção recente do bônus.''
Visitei~- em Montes Claros. os dois CIAC. Estão abandona:Sr. Presidente. SI's e Srs. Senadores. fui também citado
dos, fechados, sem nem sequer uma cadeira. E quantas _crianças, ?elo uso da quota de sexviços gráfiCos. há anos e anos autorizada
naquela cidade, naquela região, encontram-se sem estudar por falta por atos do Senado. Meu nome também foi envolvido no noticiá-de escolas! O Ministério da Educação dizia que-estava fazendo um rio da upprensa. Mas. conforme il.qui já afrrniei anteri'onDeflte, o
estudo para uma licitação. a fim de adquirir o equipamento neces- material de minha campanha eleitoral foi impresso em gráfica de
sário. E isso lcivou um ano.
Aracaju, e, para evitar polêmica em torno dos calendãrios e caderÉ com essa indignação;Com esta- perplexidade que faço este nos que mandei imprimir na Gráfica do Senado, fiL-questão de
pronunciamento, quando mostro exatamente os erros cometidos mandar faturar a preço de mercado e recolher, no mês de setem.
bro, o referido valor da impressão, recibos estes apresentados à
por omissão e por irresponsabilidade do Governo.
-Justiça Eleitoral de Sergipe.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
Acrescento cjue a penalidade que pretenderam imputar ao
Muito obrigada. (Muito bem!)
Seflador Humberto Lucena, pelo uso de :rua quota pessoal de servi·
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo a palavra ços gráficos - é um apoio autorizado pela Casa para o exercício da
ao nobre Senador Lourival Baptista.
atividade- parlalnentar- foi desproporcional à polêmica sobre a suO SR. LOÍJRIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o posta infuiÇãO-cometida por um Senador em ter- se utilizado desseguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores. uso a ses sexviços, tradicionalmente concedidos a cada parlamentar.
Ninguém discute a honradez e a integfidade do Senador e
tribuna para chamar a atenção dos membros desta Casa para um
artigo primoroso, publicado na edição de 16 do corrente de O Es· do cidadão Humberto Luçena, um homem que, apesar dos inúme~
tado de S. Paulo sobre os últimos julgamentos do Poder Judidá· ros- cargos que eXerceu e do longo tempo de vida pública e Convirio; artigo este cuja argumentação e um -CoriVUeestimü1ante à vência -Com o podei. nãÕ eluiqueceu,- não ampliou o seu
patrimônio pessoal; todos sabem a origem dos seus })ens.
reflexão.
-

com a

a-
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Fmalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o meu
Presidente Collor,.quer sobre o affair __fi~mberto Lucena. Um coipronunciamento do artigo a que me referi, intitulado: "Da ane de sa é ir ao colega. manifestar-lhe a- solidarledade em seu m_Õrnento
julgar pela ignorância". de autoria do_ erniDente _Senador_J.ar:ba_s__ amargo. Outra é desancar os ministros, pois que, ao negarem proPassarinho, publicado no O Estado de S. Paulo, de 16 de dezemvimento ao recurso impetrado pelo senador, não o julgavam quanbro de 1994.
. _to ao mérito, ma~ quanto à impropriedade do recurso. Quem o
Era o que tinha a dizer.
julgou_ no mérito foi o "Tribunal SuperiOr Eleitoral, e este fiada
Muito obrigado. Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
mais
do que interpretar a lei que- nós, senadores e deputados,

rez

fizilnos.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURNAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:

-

_ -Hoje, d~nte do ~SÇ> analis_ado.. _ach3II10~ que a punição foi

niaior do que a falta. Nas palavras do senador Mário Covas. "foi
Sexta-feira 16 de dezembro de 1994 um tiro de canhão. eara matar um inseto". Ocorre que ã lei não
oferece alternativas. E fora de dúvida que uma espécie de paranóia
Jarbas Passarinho preside o legislador atual em relação ao poder econômico. No funDA AR1E DE JULGAR PELA IGNORÂNCIA
do, erige-se um monumento à hipocriSia, quando se pretende que
. .
.
.
um candidato, sobretudo em eleições majoritárias, possa bancar a
. D01s dJ.as antes de_ o Suprc~o Tnbunal_F~~l E_lgar__ o ~~-- _ campat:tha apenas com seus próprios recursos. Exccto, é claro,
Prcstdente Collor, em arugo antenor _a cste_fi:: a..z:tahse ~ respet~o-~e quando se trate de magnatas que, por diletantismo ou por vocação·
seu _malogrado governo. Testemunhei pr~Vldencias que. na reuma.o
tardia, ingressam na polí_t_~ca partidária.
~atmal das 9 ho_:as. e:e recomendava, vtsando combate~ qualquer
Percebendo o alcance d_espropositado, os líderes se reunitipo de COrnJ~ao. nao protegendo, sequer sua própna esposa, ra.m e trouxeram ao plenário do Senado o que, consensualmente,
qu~do ~ete~ou ao s~ccssor de la, na LBA, que aprofundasse entendiam ser uma reparação ao que se elegera por quase 500 mil
~s mvest1gaçoes, qualquer que fosse .o re~ultado. ~e~e~·~<.:' ao Pn;>·
votos, na Paraíba. Raramente o plenário discrepa do consenso das
Jeto, que me empolgou, ,de mode~zaçao ~o Bras~. ~~e podena___lideranças. E nem yale a pena perguntar por quê. Hoje depois da
t~r m?dad~ a face do_ P~1s, com a mtroduçao de pnnciplOS do s_o.
votação símbólíca e não nom.inal, vê-se que a emenda foi pior do
~ral-hberal~sm?. C':nclu1, e~prcssando meu de~apontru:nento a parque o soneto. A redação aprovada é desastrosa. No afã de dcscatlr ~~ denuncras feitas s~u tm1ão Pedro, u~ mcs depoiS que eu ~e racterizar uma lei só para proteger uma pessoa. fez se uma redação
denutrra do govern~. e que resultara~ no Impcachmeo~ do preslque anistia todos os condenados pela prática dos crimes eleitorais.
dente, o que chamei de fim melancólico de um governo que tanto A Câmara dos Depulados deve corrigir o excesso. Seremos todos
prometera.
acusados de indignidade, mas, __ se houver bom senso, vai-se ver
Uma semana depois. a Suprema Corte 2bs01Vi.l 0-Dr. Col- -que uma contribuição -de R$30 mil a R$35 mil,_obtida iiTegularlor, por falta de provas. Aos repórteres que me ouviram, disse que mente, com base na tradição do uso da cota individual dos setvi~
não me surpreendera, porque nas vésperas lera criticas à denúncia, ços da gráfica do Senado, merece uma sanção, mas demasiado
tida como fraca e vulnerável à ação da defesa do ex-presidente.
seria a perda de um mandato, cuja campanha terá sido enormeEntrevistado pelo serviço latino-americaiio da BBC, disse mente mais cara, amparada na invenção recende do bônus.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- V. Ex" será atendique não havia nenhuma incoerência entre a decisão do Supremo e
o impcachment votado no Senado Federal. Neste, o julgamento do.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jacques Silva.
foi político, ainda que o pnx:esso comportasse o libelo e as razões
O SR. JACQUES SILVA (PMDB- GO. Pronuncia use·
de defesa. Nós. senadores. consideramos que a defesa não havia
guinte discurro. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s. c
destruído as peças da acusação. Mais ainda: que seria impossível,
depois de tudo_o que ou viramos. evitar a caracterização da ofensa Srs. Senadores, nos últimos dias, a unprensa tem publicado ac..-usações feitas ao Minístério da Saúde e ao ilustre Ministro llenrique
ao poder de um Presidente da República.
Santillo.
A lição de Max Weber a res~ito das duas éticas- a da conO Ministro Henrique Sanlillo não pertence ao meu partido,
vicção. e a da responsabilidade - levou-me a votar pela condenao PMDB; é filiado ao PP. No entanto, pelo PMDB foi Senador da
ção. pela convicção. Já o Supremo" Dão pOde cOndenar -na base da
República e Governador-de Goíác;- e um grande Govemador. mpresunção, mas na da prova dos autos. E se a acusação foí inepta
zão pela qual refuto as inoportunas acusações a que me referi, fei(na significação jutidica), justo foi o resultado. fiUto ao -.entenditas por próprios integrãnieS -dO Governo a que pertence S. Exa.
mento da maioria da Corte.
Permito-me. Sr. Presidente, ler nota publicada hojt~ no
Parece-me, porém, que a absolvição na Justiça não elide as Correio Braziliense, da lavra de S. Exa. o Ministro Henrique
conseqüência do impcachment, ou seja. a inelegibilidade por oito Santillo.
anos.
A mentira é·uma forma -de corrupção. Diante doS últímos
Não cabe pressionar a mais alta Corte de Justiça, como de acontedinentos, é isso que o Sistema Único de SaúdC-- vem sofrenresto nenhum juiz, pam que vote de acordo com a opinião pública, do:
que esta, sim, julga por presunção, e sempre influenciada pelos
1 - Em setemhro d? ano passado, enco~\1rei o Ministério da Saúde sem nenhuma ingerência nn. nplicação
fonnadores de opinião, na imprensa sobretudo. Suas décisões são
dos- Recursos de Cobertura Ambulatorial c na distribuitomadas sob o império da consciênCia. Muito mais grave _que ser
um juiz medíocre é ser um juíz covarde. Juigã.r, u-n:l-leigO. o que
ção das Autorizações _de Inteinações Hospitalares
(AlliS). Tudo havia sidõ entre_gue a9's Esta-c!oS que distri~ __
decidem por maioria Os jUíZes é incorrer mi ad1leitêriÇ[a qUe Rui
fez, como paraninfo à turma de bacharéis de 1920, eni.São Paulo,
buíam segundo seus interesses. Em alguns casos, as
em sua bela peça de arte que conslitiiiã.-OraÇão"dos -Moços, ao ciAiHs eram transformadas em moeda politica_, privik·
tar Sócrates: ''A pior espécie de ignorância é -cuidar Ui:riã: pessoa sagiando hospitãis particulal-eS. Em outros, eram acumuladas para uso futuro. Não havia nenhum cnn1rok ~~ a
ber o que não sabe". Daí o número de leigos em Direito que se têm
Auditoria- do ex-TNAMPS est.wa dcsativ:H4:1 lt.', •1r: •:·l'.
manifestado, quer sobre a decisão do Supremo a respeito do ex-
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dois anos. Os Estados também tinham o dever d~ fiscali- _
zar e controlar. Alguns. no entanto, orni~m-s~.

2- Tomei a iniciativa-· de alterar esse- quãdro. Determinei a introduçãO ae programas' de crítica nos sistemas inforinatiZidos para a glosa automática de contas
irregulares. Detenninei a implantação do s_istema de
AII-Is numeradas por série, impCdindo o Uso- abusivo :!
seu estoque pelos Estados. Com isso, retollieu-se um
milhão e meio de Allis acumuladas em 1993 (I 0% do
total do ano). Limitei o uso abusivo de órteses e próteses
para 3% do total do gasto ambulatorial. Estabeleci a obrigatoriedade do recibo médico hospitalar na alta de pacieiites para faCilitar O Cofitrole social e--iriStÍtuciOnal.
Estimulei a criação dos Conselhos Municipais de Saúde
(2.000 boje) e frrmeri:ónvênios coro U!!fversjdades .F~:
derais para formaÇão de ConselheirOS MUnicipaiS- de
Saúde. Criei o Sistema Nacional de Auditoria e, mesmo
antes do Decreto Ptesídencial que o regulamentou (abril
de 94) iniciei a auditoria-siStemática· aa iede contratada,
começando por 1.000 hospitais eni tod,õS os Estadçs.·
DiSSótesultou a identificação. como média nacional, de
28% de irregularidades antes da apresentação das defesas pelos prestadores de serviço. Após à apresent~ão da
defesa, e'sse percentual caiu para 8%. Alguns EstadOs 'tiveram índices elevados como, por exemplo, o Miuanhãó
(60.5%}. Sergipe (34.76%} e Ceará (4~. ?6%).
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I!lqstrar o caminho para superação dos graves problemas
que hoje abalam o sistema de saúde do País.
Portanto, Sr. Presidente, reconheço que o sistema
de saúde vai mal. Disso ninguém tem dúvida. Mas reconheço. também, o grande esfoi-ç-Õ --que vem --fazendo o
Ministro Henrique Santillo para melhorá-lo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra
ao no~ Senador J_utahy Mag~ães.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisãO do -orador.)- Sr_. Presidente. Sis.
e Srs. Senadores, cheguei hoje da Bahia e, para não perder o hábito, vou tratar, em poucas palavras, de três assuntos.
Em pririleii-o lugar, vou abordar a questão da recontagern
dos votos solicitada pelo Deputado Waldir Pires. Como se sabe, o
Tribunal Regional Eleitoral- era esperado- manifestou-se contrariamente. Posteriormente, para a publicação du acórdão levaram
cerca de 15 dias. Entre o pedido de recontagern e a publicação ontem do acórdão, decorreram 54 dias.

Veja V. Ex•, Sr. Presidente. que em vários Estados_ houve
essa recontagem de Votos. Todas as questões que foram solicitadas
pelos mais diversos partidos, em diversoS Estados. obtiverem praticamente êxito e, por coincidência, onde houve a recontagem, foram encOntrados resultados completamente diferentes daquei~
dados oficialmente. Por isso, aguardaram o máximo para publicar
-esse acórdãO, porque o Tribunal Superior- Eleitoral entra_ em féôãs
agora e só poderá examinar o recurso que já está sendo apresentaM
3 - Intencionalmente, lancei o tema à discussão
em julho deste ano. O Brasil precisava.-· saber disso para do, se já não foi apresentado ontem mesmo, em fevereiro, quando
ajudar a controlar o Sisteina de Saúde; A partir dai todos jã eStiver o fato consumado com a posse do supostamente eleito
os grupos de trabalho (interministeriafs ou-não) e a próWaldeek Omélas.
pria CPI do ex-INAIVWS tíveram que se basear nos daLamento, Sr. Presidente, que, mais uma vez, na Bahia, tedos levantados pelo Ministério da Saúde, por minha
nhamos exemplos desse tipo e que a justiça não seja feita igualita~
determinação. Nenhum desses grupos eonseguro traba- riamente para todos. Há uma maneira diversa ·de julgar os assuntos
lho _próprio de pesquisa e levantamento. Nada de novo
no meu Estado. Se interessa ao ex-Governador, a decisâo é uma;
foi sugerido.
se não, a decisão" é oUtra.
4- Ousei inicial- o cumprimento da Lei oigãriica
Mas. aí, Sr. Presidente, é que passo ao segundo assunto.
de Saúde e da Constituição Brasileira levando a descentralização das ações e serviços de saúde, antes paralisada
Todos acompanhamos o resultado-do julgamento do ex-Prenos Estados, aos Municípios. Consegui -a publicação do sidente Fernando Collor, do Sr. PC Farias e do Sr. Clãudto Vieinl.
decreto presidencial autorizando a transferência de reEles foram absolvidos daquele primeiro julgamento. Posteriorcursos fmanceiros fundo-a-fundo e iniciei esta descenmente, o Sr. PC FariaS foi condenado a sete anos por uma questão
tralização para 40 municípios. Esse é o salto de de contas fantasmas, e outros tiveram penas pelo Supremo Tribuqualidade que se deu, e aí reside a razão de alguma oponal Federal também em razão de contas fantasmas.
sição retrógrada que deseja o retorno à centralização neLi hoje, alertado por um colega, uma matéria publicada na
fasta em um País de dimensões continentais como o
Fol~a de S. Paulo a respeito de um cidadão, em Pernambuco, que
nosso. São.as mesmas forças que impediram, até o momento, a regulamenlação definitiva dos planos privados declarou ter aberto uma conta fantasma para a Campanha do PFL
naquele Estado, e que estaria ele,. portanto. também sujeito a algude saúde e que desejam fortalecer a todo custo a medicima penalidade.
na mercantilista.
5 - A não-confi1mação pública de denúncias caNo meu- Estado, já comprovaram a existência da conta fanluniosas e injuriosas assacadas contra mim impediu-me
tasma. Em Pernambuco, falam em 800 mil dólares; no meu Esta»
de propor uma ação judicial para reparar a ofensa. Sou
do. ultrapassa os 4 bilh<>es de dólares.
acostumado a lidar com pessoas que têm dignidade de
A Polícia Federal fez um inquérito, apontou-OS fantasmaSsustentar o que dizem, portanto, desafio a quem quer
são dois- e, por coinCidência, ainbos ligados à TV-Bahia. O prique seja a mostrar qualquer denúncia em relação ao Ministério da Saúde, em minha gestão, que nãO tenha sido meiro depósito dessa conta foi feito com um cheque da TV -Bahia,
pertencente a familiares do Sr. AntôniO Carlos Magalhães, e comapurada rigorosamente e _os responsáVeis- punidos ou
o perlodo de existência dessa conta fantasma foi -no
prOVadamente
afastados de acordo com a lei.
O Brasil gasta pouco cm saúde. Tanto é verdade perlodo eleitoral de 1990, quando o Sr. Antônio Carlos Magalhães
que o futuro Presidente da República comprometeu-se, era candidato a GOVernador.
A Polícia Federal apontou _os fantasmas e a Procuradoria
publicamente, a dobrar os recursos federais destinados
ao s_etor. Tive coragem de enfrentar fortes resistências e _ denunciou os mesmos para a Justiça Federal.
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Mas lá. infelizmente. essas coisas demoram. Veja V. Ex•
já estão pagando com a pena imposta pelos tribunais;

al.~=,'•uns

outros estão em vé.-speras de serem punidos .. E na Bahia a açAo é
scletiva e não atinge, exemplannente, aqueles que fugiram às normas legais.

Espero. Sr. Presidente. e vou ficar es"perando como cidadão.
ver se um dia a justiça se faça a esse resj:>eíto. Porque comprovado
já está. só falta a decis.ão da justiça, a decisão fmal.
O terceiro assunto. Sr. Presidente, também é relacionado à
Bahia: a diferenÇa de tratamento da nossa Justiça com a dos outros
Estados.

Li nos jornais que ci Deputado mais jovem do Brasil, eleito
no último pleito. filho do Prefeito de Caruaru- Pernambuco, teria
tido seu diploma- cassado pelo Tribunal. Razão: Utilização da máquina administrativa em favor da sua eleição.
No meu Estado, várias denúncias roram~ feitaS, -vários videos foram apresentados, vários comidos forarri realizados com a
presença do atual Governador substituto e com a presença dos
candidatos da chapa majoii.tá-na do PFL. Nesses comícios, riesses
palanques, o Gõvcffiador chegava a assinar ordens de serviço para
atender à população daquele riiUnicípiõ e pedia oS vOtos_ para seus
candidatos - mas lá parece que isso é pennitido. Em outros Estados isso não pode ser feito. Mas na Bahia, apesar das denúncias
feitas. e com o asSentimento do Procurador Eleitoral, que atendeu
a uma dessas denúncias, mas que o tribunal recusou por considerar
que isso não teria -tido importância. Essa foi.a. dedsiio do juiz-afumo isso para que conste dos Anais deste Senado_- estã na sua
sentença. Não se pode esperar, e estranho seria se assim ocorresse,
que o atual Governador fizesse campanha pam seus adversários;
naturalmente. ele vai fazer campanha para os seus candidatos está na sentença do juiZ. Não foi preciso o advogado defender, o
próprio juiz fez a defesa contra o despacho dado pelo procurador
eleitoral.
Então veja v. Ex• como é difícil fazer polítka no meu Estado. Porque a lei não é respeítada, 0 abuso do poder econôm1co éfantástico e tudo passa em biancas nuvens. O abuso do poder da
mídia. esse é praticamente insuperável numa discussão. Mas também tudo isso é aceito tranqüilamente.
Trago esse assunto, Sr. Presidente- para uma sessão quase
que de preparação. para ver se teremos sessões mais efetivas no
dia de hoje -. para não perder o hábito de mostrar o que acontece
no meu Estado. Adianta alguma coisa? Não ~ei. Mas adianta para
mim não calar minha voz enquanto Voz eu tiver niste Senado. Não
importa que essa voz não seja ouvida, não importa que eu não vá
mais continuar na poli tic a, mas eu confio naqUeles jovens que estão hoje se preparando no meu Estado para fazer política e lutar
contra isso. Esses jovens talvez venham com mais -entuSiasmo e
mais força, porque irão continuar üma luta que enfrinto-bá trinta
anos. Tenho a satisfação de sair da vida pública com "36·-anos de
mandatos consecutivos, lutando contra isso e semjalna1s ter-perctido uma elci~-ão.
Por essa razão, confio muito nessa juventude que se apresta
a entmr na política baiana. Com a experiência daqueles menos jovens. mas também jovens, chegarão à vitória, põis não é-iinpossivel ganhar. Em passado não muito remoto, já ganhamos o
Governo do Estado e, na última eleição, a Prefeitura-de Salvador.
Portanto. desde que saibamos nos unir, esquecendo algumas divergências naturais entre partidos tão diferentes- são 10 partidos de
oposição -, voltaremos a vencer. Isso só depende dos políticos
baianos. c tenho certeza de que o conseguirão.
O Sr. João Calmon - Nobre Senador. permite-me V. Ex•
um aparte?
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O SR. JUTAHY MAGALHAES- Com muito prazer. Senador.

O Sr. João Calmon - Nobre Senador Jutahy Magalhães.
nesta sessão matutina. que iião prinia pelO alto percentual de Cole-

-gas pmsentes no plenáriO,'· aProveito· a- Opoitu-nidiOe- ·ao- s-eu pro:

nunciamento, sempre t.ao objetiVO e substancial. para abOrdar uma
das frustrações que experimento ao me aproximar do fun do meu
quinto mandato de representante do povo do Espirita SantO. dmS
na Câman e três no Senado. Como V. Ex• sabe. há muitos anos.
eml970, apresentei uma emenda à Lei Orgânica dos Partidos Políticos. criando no Brasil. ao lado de cada agremiação partidária.
um iristituto de formação política, para formar e renõvar os quã.dros partidários- do País. Essa idéia, obViamente, não era miriha.
a:penãs-limitei-me a aproveitar os ensina:Z:neiltoS que- COibi numa vi- sita a então República Federal da Alemanha, onde é uma rotina a
existência, em todos os partidOs, de um instituto de fonnação política. A minha emenda foi aprovada JXli' unanimidade e recebeu
elogíos entusiásticOS -do Relator, o eminente Senador Tarso Outra,
depois Ministro da Educação. No entanto, foi mais uma batalha
perdida, marcando a minha trajetória no Congresso Nacional. Nem
o meu próprio Partido, do qual me _orgulho, o maior do Brasil, o
PMDB de Ulysses Guimarães, de Tancredo Neves e de tantos outros luminares da política., pôde cumprir o que determina, com a
maior nitidez, esse artigo da Lei Orgânica dos Partidos. Como várias vezes tenho salientado em plenário, até com índices de presença mais elevados do que o deste momento, em que se encontram
apenas cinco Senadores, não há qualquer reação favorável nesse
sentido. A única exceção, que não me canso de repetir, é a do PT.
que. baseado nesse mesmo artigo da Lei Orgânica dos Partidos e
---inspirado nos exemplos da Alemanha. da França e da Inglaterra,
começou a instalar institUtos de formação política, apenas acrescentando uma palavrinha- instituto de fOrmação politicã:-e sindi_çal-, já inantendo seis deles em funcionaniento._
faz umrl
anâlise-objetiva, realista- e lembro-me da inspiração de seu inesquecível pai, Juracy Magalhães, nascido no Ceará e conquistado
pela Bahia, que sempre teve preocupações pelas grandes causas
nacionais. Este meu aparte, Senador Jutahy Magalhães, não tem
qualquer preocupação de deiTOtismo ou de pessimismo. Estou apenas citando frustrações. principalmente esta, na área poiTtiea. Jã
que V. Ex•, espontaneamente, contra a vontade e o desejo de todos
os seus pares, tomoo a iniciativa de não se candidatar à reeleição,
sinto-me no dever de lhe pedir este aparte para destacar a falta que
v. Ex• fará ao Senado Fedellll Poucos Senadores dedicam-se de
maneira tão vigilante a todas as matérias da- pauta, focalizando aspectos importantes, não apenas sob 0 prisma baiano, mas nacional.
dando a todos nós um exemplo inspirador. Que bom seria se todos
os Senadores, todos os Deputados Federais, todos os Deputados
Estaduais, todos os Vereadores, tivessem essa sua mesma caracte·
ristica, de uma vigilância indormida, de uma dedicação inexccdível ao desempenho do mandato que lhe foi confiado pelo bravo
povo da Bahia, do qual tanto nos orgulhamos. Muito obrigado.

v. ex·

O SR .. JUTAHY MAGALHÃES~ Agradeço a V. Ex~. Senador João Calmon, a gentileza e a bondade das ~-uas_ palavras t'
dos seus.comentários.
Outro dia li uma frase com a qual não concordo. qur diú1:
A batalha que não pode ser vencida não Oeve- Ser t1~1VadJ;
Não concordo com isso. Penso que muitas vezes temos de
batalhar, mesmo sabendo que não conseguiremos a vitória.
V. Ex li. batalha por uma vida inteira pela educação. A vitória
foi alcãnçada ein alguns pontos, iiias não no seu todo. A maior vitória ainda está por ser alcançada. Se isso vier a OCorrer um dia,
deverá muito à luta travada por V. Ex•.
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O Senador MoiEssa questão de que V. Ex' fala também diz respeito à educação. Se tiVéssemos esses iristin.Ho:q:XJlíticos poderíamos aperfei· sés Abrão encaminhou à Mesa requerimentos solicitando o exame
çoar a vida política naCiOnal. Digo, com tristeza, que não vejo na das Comissões de Constimição. Justiça e Cidadania e de Relações
renovação uma melhor qualidade na ativ"idade pública e, principal· Exteriores e Defesa Nacional sobre as Mensagens n% 353 a 357,
mente, na parlamentar. Penso que falta exatamente essa questão do de 1994.
instituto político, para que cada um de nós tenha conhecimento da
Nos termos dos arts. 390, alínea a e 99, inciso VL- do Regivida do seu partido. das idéias que o seu partido defende.
menta Interno, as matérias referidas são da competência específica
É muito fácil mudar de partido. Hoje, eS-tá ri2. moda a social- da Comissão de Assunros Econôm.icos, que deverá examiná-las,
democracia. Muitás desejarão mudar para o PSDB. É da nossa tra- ínclusive, quanto aos aspectos de constitucionalidade e juridicidadição. infelizmente. o paitido que está no poder.iilcha. sei que há de.
uma preocupação em não sEf permitir que isso aconteÇa, Irias terão
AsSim sendo, nos termos do art. 48, item 11 do Regimento
que fechar bem a porta pam evitar essa situação.
Interno. a -Presidência deixa de receber os requerimentos meneioChega-se no PSDB_ e começa-se a discutir Social:-democra- nados.
cia. sem que se tenha;-realmente, conhecimento dó assunto. Falta
O SR. PRESIDENTE (l..ucldio Portell~)- A Presidência
preparação e toma-se neceSsáriO que·os-po1íticós, en:f Cãda partido. recebeu a Mensagem no 391. de 1994 (n° 1.1185/94, na origem),
possam desenvolver um conhecimento maior a rrin de discutir e de 20 do corrente, pela qual o Senhor PreSidente da República seaprofundar as suas idéias a respeito do que seu partido se propõe a licita autorizaÇão pira contratar operação de crédito externo junto
defender.- iss-o- não ocorrendo. fica essa geléia gerãl. Nada corresao Banco Interamericap.o Q,e Desenvolvimento_:- BID. destinada à
ponde a uma verdadeira idéia. corresponde siin iO interesse iine- captação de recursos para o Projeto de Prog:rãma de Canalização
diato otl a uma luta regióilal, uma luta naciorial. às- vezes~ por não de Córregos, Implantação de Vias e Recuperação Ambiental e Sose confonnar em ficar em-um pã.Iiido porque o ffiesmo se deterio- cial de Fundo-de Vale (PROCAV
rou. É preciso buscar 0 JUmo que se acredita, como aconteceu, por A matéria-será despachada à Comissão de Assuntos Econôexemplo, com o PSDB que surgiu no momento em que não podia micos.
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- O Senhor Presimais aceitar a deténoriiÇão do PMDB. Alguns saíram para formar
o partido no qual acreditávamos que seria a base de um futuro po- dente da República editou a Medida Provisória D0 764, de 16 de
lítico para este Pais. Temos as nossas divergên9as. -infelizmente. dezembro de 1994. que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Drporque também entraram em nossos quadros alguns que não ti- çamento Fiscal da. União. em favor do Ministério dos TranspOrtes.
nham nenhum compromisso com o que consta do nosso programa crédito extraordinário no valor de _R$ 70.000~CKXl.OO (seteiil.3. nUe do nosso estatuto. Mas se_a idéia_ global, a idéiã. gei'a.I do partido. lhões de reais), para os ftns que especifica.
fosse bem difundida, bem estudada, b:em esta,belecida pelos seus
De acordo com as indicações das Lideranças. e nos termos
próprios -Componentes, 1érlamos- uma bandeira muito boa J)ãra -do §5° do art, 2° da- Resolução n° 1/89-CN. fica assim constituída
apresentar ao País.
a comissão mista incUmbida -de emitir parecer sobre a matéria:
Deus queira que o presente sejã esquecido, mas que o pasSENADORES
sado retome. e as bandeiras_ defendjdas p~lo futllro Presidente sejam retomadas. Se isto ocorrer, terenlõS um fu·turo muito
___ - ·-=- ___
_
promissor pam o rioSsO P~s.
Suplentes
Tituia...S
Por isso. agradeço a V~ Ex"' e faço votos que alguns parlaPMDB
mentares consigan1 aqui o que V. Ex"' tanto"- lUtou- para obter~ que
l.Amir Lando
!.Gilberto Miranda
outros consigam o" pouco daquilo que também lutei para conse~
guir, como nessa questão das comunicações brasileiras.
2.Ruy Bacelar
2.Ronan Tito
Algum dia V.
aqui, no Espírito SantO ou no Rio de JaPFL
neiro. e eu, na Bahia. poderemos- quem sabe!- ver nossas idéias
serem retomadas e tomadas vitoriosas.
3.Aiexandre Çosta
3.Airt.on Oliveira
V. Ex• afinnou que a·idéia não foi sua, mas~simconSrXfüên
PPR
cia do aprendizado de alguma coisa boa que V. Ex"' trouxe para cl..
4.Levy Dias
4.Affonso Camargo
Isto é o que fazemos, este é o nosso tiãblllhÕ: aP,IeiiOeirnos no diaa-dia alguma coisa útil para introduzirmos na vida nacionaL Se
PSDB
conseguíssemos isso, seria bom! Na realidade, não precisamos in5Joaquim Beato
s.RC:gli:taldo Duarte
ventar nada, mas sim aprender as boas _lições que temos na nossa
vida cotidiana.
PMN
Sr. SeDãdor, agradeço a colaboração de V. -Ex• ao-ineU- pro6Francisco Rolleroberg
nunciamento e minha preocupação não é com quantos estejam
PRN
aqui presentes; sempre que aqui falo é com a idéia de deixar a palavra escrita nos Anais do Senado. Se um dia alguém quiser ler o
7.Ney Maranhão
7.Aureo Mello
pensamento que pude expor, nos Anais do Senado estarão as minhas palavras. as minhas i_d_éias, 95 meus protestos, as minhas indignações.
·
.. _ __
_
DEPUTADOS
Portanto, muito obrigado e até a próxima. (Muito bem!)

m.

-

&.-.

Durante o discprso do Sr. )l{tahy Magalhães, o __
Sr. Nabor Júnior, 2° Secretário, deiJa g._ cadeira da presidência, qu~ é ocupada pelo Sr. Lucídio Porte/la, Suplenre de Secre,ário.

Titulares

Suplentes
BLOCO

l.Efraim Morais

l.Jonival Lucas

PMDB

PMDB

2José Belato

2.Pedro !rujo

2João Henrique

Antonio Morito

3.Sandra Cavalcanti

4.Munhoz Da Rocha

4.Lézio Sathler

4.Ubintan Aguiar

4Ariosto Holanda
PP

PP
S.Sérgió Naya

5.Max RoseDlllllllll

5.Mário De Oliveira

-6.MaX Rosenmann

6.Carlos Cardinal

7 .Euclydes Mello

7 .Álvaro Valie

PDT.

5.Carlos Camu"ia
PDT

6.Giovanni Queiroz

6.Giovatmi Queiroz
PL

PRN
7.Sé Goriien Da Rocha

De acordo com a ResolÚção D0 1. de 1989-CN. fiCa -eSiabe~
lecido o seguinte calendário para a tralnitação da matéria:
Dia 21112/94- desiguação da comissão mista;
Dia 22112/94- instalação da comissão mista;
_
Até 22/12/94 - prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a comissão mista emitir Õ Parecer sobre a aCfnllssibilidade~
Até 31/12/94- prazo fmal da comissão mista;_.
Até 15/01/95- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n• 765, de 16 de
dezembro de 1994, que ai tem disPositivos da Lei n• 4.024, de 20
de dezembro de 1961 e da Lei n• 5.540, de 28 de novembro de
1968, e dã outras providências.
De acordo com as indicações das Lideranças., e nos tennos
do § 5• do art. 2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constitulda

a comissão mista incumbida de eniitlr -parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PMDB
l.Ronan Tito

!.Cid Saboii"l)eCarvalho

2.Gilberto Miranda

2.AmirLand

De acordo

com a Resolução n• !, de

7 João Mellão
1989-CN, fica estabe-

leci~_9 ~guinte Calendário para a tramitação da matéria:

Dia 21112/94- desiguação da comissão mista;
Dia 22/12/94- instalação da comissão mista;
Até 22/12/94- prazo para recebimento de emendas. Prazo
Para-a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 31/12/94- prazo fmal da comissão mista;
Até 15/01/95- prazo no Congre5Sõ Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Sobre a mesa,
comunicação a será lida pelo Sr. l 0 Secretáiio.
É lida a seguinte
Senhor Presidente:
Tendo em vista a necessid.ide de ausentar-me dos trabalhos
da Casa nos dias 21 e 22 do corrente mês para assistir aos funerais
do Sr. Pedro Collor de Mello, comunico a V. Ex 0 que o Senador
Reginaldo Duarte responderá pela Liderança do PSDB no período
indicado.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994.- Senador Teotonio Vilela Filho, Vice-Líder do PSDB no exercfcio da Lideran-

ça.
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Porte!la) - O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário.
É lido o seguinte

PFL.

REQUERIMENTO N° 1.082, DE 1994
3.Dario Pereiiii ·

3.Hugo Napoleão
PPR

4Jarbas Passarinho

4.Esperidião Amim
PSDB.

S.Teotônio Vilela Filho

PDT
6.Magno Bacelar

6.Darcy Ribeiro.
PP

7 .Nelsou Carneiro

7 .Meira Filho
DEPUTADOS

Titulares

3.Victor Faccioni

PSDB

PSDB

S.Joaquim Beato

2.Pedro lru jo
PPR

PPR

3.JoãoTota

Suplentes
BLOCO

1Era Ido Tinoco
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1Paes Landim

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 5°, § 2°, da Constituição F&leral e
no art. 216 do Regimento Interno solicito a Vossa Excelência seja
encarinnhado ao Senhor Ministro da Educação Murilio de A vellar
Hingel o segninte pedido de informações:

O Ministério da Educação assinou contratos, de flllllnciamentos com o Banco Mundial para projetos de educação no BrasiL
Julgamos necessário contar com os seguintes esclarecimentos e informações:
a) Quais os contr.itos que foram assinados com _o Banco
Mundial no período de !990a 1994?
b) ( 1al o valor de cada contrato e a que se áettinava?
c) < 1ais os critérios adotados para execução dos projetos e
seus objet. vs;
b)' Brasil possui recursos disponí· eis ainda não líderados.
em razão dus contratos_ assinados nos últimos quatros az1os;
e) Informar o montante de juros pago..<> ao Banco Mundial
pelos fmanciamentos contratados nesse perícxio.
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f) O Governo brasileiro foi penalizado em multas pelo não

cumprimento ou inadimplência de contratos fumados?
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994.- Senadora Júnia Marise.
PARECERW323.DE 1994
(Da Comissão Diretora)

m

Dezembrode 1994

h) forma de-colocação:· através -de ofertas. públicas, nos termos da Resolução o' 565, de 20 de setembro de 1979. do Banco
Central;
I) autorização legislativa: Lei n' 4.216, de TI de janeiro de
1989.
Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
·
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

Redação final do Projeto de Resolução n' 99,
de 1994.
.
A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto cação.
de Resolução n<;) 99, de 1994, que autoriza O Gõveri:io' dQ Espirito
O SR. PRSIDENTE (Lucídio Porteia) - O Requcrimenteo
Santo a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do _ lido será despachado à Mesa para decisão. nos termos do inciso
Tesouro do Estado do Espírito Santo- LFTES, cujos recursos se- IIL do art. 216 do Regimento Interno.
rão destinados ao giro de ,sua Dívida _Mi_~_!liária. VencíVel no priSobre a Mesa, redação ftnal que. nos termos do art. 320 do
meiro semestre de 1995.
Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário. será lida
· --pefo Sr. 1• Seqeilirio.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de dezemlm> de 1994. Chagas Rodrigues, Presidente - Nabor Júnior, Relator- Carlos
É lida a se~inte
Patrocínio- Lucídio Portella..
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portclla)- O parecer vai ã
publicação. ·
ANEXO AO PARECER N'323, DE 1994
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I o SecreRedação final do Projeto de Resolução o' 99, lário.
de 1994.
É lido e aprovado o seguinte
Faço saber que o Senado Fed!$11 aprovou, e eu, Presidente,
REQUERIMENTO N' 1.083, DE 1994
110s termos do art 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a
Senhor Presidente,
segumtc
Nos tennos do art. 321 do Regimento lo temo; requeiro disRESOLUÇÃO N' , DE 1994
pensa de publicação para imediata -discussão e votação da redação
Autoriza o Governo do Estado do Espírito final do Projeto de Resolução _no-99. de 1994, que "autoriza o GoSanto a emitir através de ofertas públicas, Letras Fi.. verno do Estado do EspiritO Santo a emitir Letras Financeíras do
nanceiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo- Tesouro c;lo Estado do Espírito Santo, LFTES, cujos recursos serão
LFTES, cujos recursos serão destinados ao giro de destinados ao giro de 72,10% de sua Dívida Mobiliária. veilcível
sua dívida mobiliária, vencível no primetrO semestre no l'semestrede 1995.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994. -Senador Joade 1995.
quim Beato.
O Senado Federal resolve:
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em discussão a
Art. 1• É o Governo do Estado do Espírito Santo, nos ter- redação fmal. (Pausa)
mos da Resolução n' 11. de 1994, do Senado Federal, autorizado a
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
emitir, através de ofertas públicas. Letras Financeiras do Tesooro
Em votação.
do Estado do Espírito Santo- LFTES, cujos recursos serão destiOs Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen·
nados ao giro de sua dívida mobiliária. vencível ao PrimeirO se- ll!dQs. (Pausa)
mestre de 1995.
Aprovada.
Art. 2° A emissão autOrizada serã iê:alizada nas seguintes
Aprovada a redação fmal, o projeto vai à promulgação.
condições:
·
-.
. ----O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a
a) quantidade: a ser defmida na data de reajuste dos títulos
palavm pela ordem.
a serem !1-Ubstituídos, mediante aplicação da EMenda ConstitucioO SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a palanal n° 3, deduzida a parcela de 27 .90%;
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
b) modalidade: nominativa-transferível;
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem.
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de Sem revisão do orador) - Sr.. Presidente, tenho uma curiosidade
I'IX7;
em mião de certas informações que recebi.
Tomei conhecimento de que certas medidas provisórias es·
d) prazo: de até vinte c quatro meses;
tão sendo reeditadas antes do prazo de 30 dias, decorridos da pric) valor nominal: R$1,00 (um real);
meira apresentação.
f) caractcristicas dos títulos a serem substitu(dos:
Peço à Secretaria da Mesa, se possível, que me informe a
respeito
dessas medidas que estão em tramitação no Congresso
Quantidade
Vencimento
Título
Nacional, quando foi a edição, porque vãrias têm sido reeditadas e
____ 5+95
1130564.851.465
670730
algumas mais de uma vez. Tive a informação de que. antes de
completarem 30 dias- com 28, 29 dias-. algumas dessas Medidas
g) previsão de colocação c vencimento dos títulos a se- já estariam sendo reeditadas. Se possível, gostaria de ter uma cerrem emitidos:
teza a respeito dessa informação.
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella)- A Secretaria enColocação
Vencimento
Data-base
Título
caminhará a V .Ex • as informações solicitadas.
!61-95
!5-1-97
670730
16-I-95
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Porte lia)- Passa-se ã ·
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Nada mais havendo a tratar. vou encerrar os.trabalhos, convocando sessão extraordinária para às 12b33min. com a seguínte

Item 1:

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
ORDEM DO DIA
Requerimento n° 613, de 1994. do Senador Mau-1ricio Corrêa e outros Senhores Senadores. que solicitava
o adiamento da Sessão Especial destinada à comemoraMATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
ção do centenário do nascimento de Carlos Coimbra da
~Projeto de Resolução n" 112, de 1992, de iniciativa da CoLuz.
A Presidência. nos termos do art. 334, alínea d, -dO Regi- Iriissão Diretora, que "altera o Regulamento Administrativo-do Semento Interno. declara prejudicada a matéria pOr lia ver perdidO -a ----nado Federal e dá outras providêncift.s".
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Está encerrada a
O Requerimento n°613, de 1994, vai ao Arquivo.
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -~Não há mais
oradores inscritos.
(Levanta-se a sessão às 12h32min.)

Ata da 7a Sessão, .em 21 de dezembro de 1994
11 a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA.:_
Presidência do Sr. Lucfdio Porte/la
ÀS 12 HORAS E 33 MINUTOS, ACHAM-SE-PRESENTES
OS SR S. SENADORES:
~
~ Airton Oliveira- Alexandre Costa - Aluízio Bezen3.- Antonio Mariz- Carlos De'Carli- Coutinho Jorge- Dirceu Carnefro
- Carlos Lyra- Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- Esperidião

O SR. PRESIDEÍ'ITE (Lucldio Port~lli)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Amin- Flaviano Melo- Francisco Rollemberg -Gilberto Miranda - Humberto Lucena - Irapuan Costa Júnior- Jacques Silva Jarbas Passarinho- João Calmon- João França:.. João RochaJoaquim Beato- Jonas Pinheiro- Jônice Tristão- José EduardoJosé Paulo Bisol - José Sarney - Júlio Campos - Júnia Marise Jutaby Magalhães - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar- Mansueto
de Lavor- Pedro Teixeira - Mauro Benevides - Moisés Abrão Nabor Júnior- Nelson Wedckin- Ney Maranhão- Pedro Simon
- Reginaldo Duarte- Ronan Tito- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A lista de presença acusa o comparecimento de 44·Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCiamOs nossos txabalhos.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 1.084, DE 1994
Senhor Presidente
Requeremos urgênciri, -rios termos- âo- art. 336. b, do- Regimento Interno, para a Mensagem n' 391. de 1994 (n' !.185194, na
origem) pela qual o Senhor Presidente da República- solicita autorização para Contratar operação de crédito externo junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, destiriada à captação
de recursos para o Projeto de Programa de Canalização de Córregos, Implantação de Vias e Recuperação-Ãmbiental e Social de
Fundo de Vale (Procav II).
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994.- Jacques Silva
- Esperidião Amin - Jarbas Passarinho - Magno Bacelar João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Este requerimento será votado após a Ordem do Dia, ria "forma do disposto no
art. 340,1J, do Regimento Interno.

Projeto de Resolução n• 112, de 1992, de iniciativa da COmissão Diretora, que altera o Regulamento Adm.inislrativo do Senado Federal e dá outras providências.
A -~sidência, nos ~ermos do art. 354, alínea a, do Regimento Interno, declara prejudicada a matéria, por já ter sido aprovado, por esta Casa, projeto que versa sobre mesmo assunto.
O Projeto de Resolução n' 112, de 1992, vai ao Arquivo.

É o seguinte o projeto arquivado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 112, DE 1992
Altera o Regulamento Administtativo do Senado
Federal e dá outra providências.
Art. 1' A Subseção II da Seção vn do Título II do Livro I
do Regulamento Administrativo do Senado Federal, passa a vigorar Com as.segu íntes alterações:
Subseçãoll
Do Centro de Desenvolvimento de Recursos
Humanos do Senado Federal
Art.S1 ................................... --.-....- ..--.. -··----····
Art.82. ............ _.. ,_ ...,. ___ ,............,____ , ......_.
Art.84......................... ,___ ,_,_, ......_,....- ... - ...Parágrafo único. São órgãos da Diretoda Executiva:
I - Gabinete;
II - Coordenação de Planejamento e Avaliação;
ITI - Coordenação de Desenvolvimento Organizacional;
IV- Coordenação de Execução de Treinamelllo; e
V- Coordenação de Administração.
Art. 85 ..- .........................,_____,.,_, __ , __ ,,__ ,.
Art. 86 ................................._ ... ,,. _______......... .
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Parágrafo único. São órgãos da Coordenação de
Planejamcnto e Avaliação:
1- Scção de Acompanhamento c Avaliação;
II - Scção de Elaboração de Projetes de Treinamcnto:

III- Seção de Elabüração de Meios lnstrucionais
de Ensino.

An. À Scção de Acompanhamento e Avaliação
compete elaborar instrumentos que permitam aferir a
aprendi7.agem dos treinamenlos e desempenho dos insuutores e/ou instituições promotoraS de programas de
treinamento: promover at:ompanhamcnto do desempenho dos servidores egressos de programas de treinamento em seus órgãos--de _origem; e executar outras tarefas
l'otTelatas.

dc_Projctos de Trei·
namcnto compete identificar as neces~idades _de t~ina
mcmo nas áreas legislativa e adminiStrativa do seriado
Federal: planejar. a partir das necessidades detectadas,
programas de desenvolvimento de Recursos Hqmanos; -elaborar projetos de treinamento- defmind_o gbjtiv-os:
conteúdo_ programático. metodológicoo, carga-horãriã..
instrumento de avaliação; e executar_ OUtras tarefas cor·
relatas.
Alt._ À Seção de Elalx>ração de Meios Instrucionais de EnSiilo compete promover esb.ldos, pesquisas so·
brc meios instrudonais ~- ensino: _elab()fa:ção. em
conjunto com
Seção de Apoio e AcompaõhamCnto
Técnico-Institucional, da Coordenação d_e E_1C~ução de
Treinamento. apostilas, âlbuns seriados, planejamento
de cursos, planos de aula e demais meioS necessáiios à
execução de cursos de treinamento; e e~ecutar outras ta·
rcfas correlatas.

Att. A Seçâo de

Elabora~·ão

ª

Art. 87...............---···----------:_·---·---·-·Parágrafo ú_nico. São órgãos, da Coordenação de
Descnvolv i.mento Organizacional:
I- Seção de Análise e Pesquisa;
IT - seção de Planejamento, Execução e Avaliação de Desenvolvimento Organizacional;
III --Scção de Desenvolvimento GerenciaL
Att. À Seç~o de Aflá_lisc e Pesquisa compete elaborar pesquisa na área gerencial e organizaclonal, man·
ter atualizado os dados _ref~ntes ao--processo de
Desenvolvimento Organizacional e GerençiaJ; manter
atualizado_s os dados referentes à literatura atual na área
gercncial e organizacional; manter intercâmbio com outras organizações _que utilizem deseriVOlVimenlo organi.t.acional Clou
gerencial; c executar outras tarefas
çon·elatas.
A1t. À Seção de Planejamento. E;ecução e A variação de Desenvolvin1cnto Orgari.izacionã.l compete dar
consultaria na elaboração dos diagn6Siicos ·organizaCionais, na elaboração dos projetas de MuQança Planejada,
no acmp.panhamento e avaliação de equipes de trabalho;
e executar outms tu.refas •:ondulas.
Art. A Seção de Desenvolvimento Gerencial
Clllllpdc desenvolver e implementar programas de DeSl~l1\'!)]vimento Gcrencial; elaborar, juntamente com os
órgãos de treinamento planos-de treinamento gercncial.
dar ~.:unsultoxia na área gerencial, progrimas, senúnários
na árw organizacional; c executar outras-_tarefas coiTela·
tas.

m
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Art .88 .......•.......•---········---··-··-····-·-·······
Parágrafo único. SãO órgãos da Coordenação de
Execução de Treinamento:
I- Seção de Treinamento Interno~

II -SeçãOOe Trei.Qamento Externo;
ill- ~eção de Apoio e Acompanhamento Técnico.
Art. A Seção de Treinamento Interno CQmpete re·
cru tar, denu-e os servidore_s da Casa, instrutores para de·
senvol ver programas de treina.roento interno; manter
cadastro atualizado de servidores que desemepenhem
atividades de instrutori~ elaborar cronograma de utilização das salas de aula; elaborar e contrOlar ftella-de freqüência dos trcinandos; emitir !elati5rios inerente a cada
programa tle treinamento realizado; e executar ®tras la·
refas correlatas.
Art. À Seção de Tre-inamento Externo compete
manter cadastro atualizado de entidades, públicas e privadas, pl-óm.Otoras d6 treínanieD.tO; manter cadastro atualizado de _ especialistas autônomos para exercer
instrutoria nOs· piogramas de ireiriamento no Senado Federal; proinover o- encaminhamento de servidores para
lreínaniento fora das dependências do Senado Federal,
de acoFdo com a :regulamentação vigente; acompanhar e
controlar o andamento dos servidores que se encOntram
em treinamento e/ou missão de estudos, fora do Senado
Federal, inclusive aqueles que Participem de cursos e/ou
missão de duração superior a 6 (seis) meses, no Pais ou
nO e"xteiiOr, de -acordo com ;~. regulamentação vigente
nos casos específicos; emitir relatório inerente a ca-da
progralna de treinamento realizado; e executar outras ta·
l:efas correlatas.
- Art. À Seçãó de Apoio e Acompanhamento Téonico-lnstrucional compete prestar orientaçãO técnicO-pe_-dagógica áoS instrutores;: elaborar, em cOD}untO--ciim a
-SeÇão de'ElaboraÇão de Meios Instrucionais--de Ensino,
de Coordenação de Planejamento e Avaliação, apoStilas,
álbuns ·seriados, planejamento de cursos, planos de aula
-e demais meios necessários ã execução de cursos de treinamento; analisar e opínai Sobre proposta de treinamento interno e externo; e executar outras tarefãs correlatas.

Art. 89 ..............·-·--··-----·----··--·-------·-Art. 90 ....-... ···-------···--·-·-·----·--------·-·
Parágrafo único. SãO órgãos da ·coordenação de
.Administração:

I- Seção de Controle;
ll- Seção de PlanejamentOde COncursos~

111- Seção de __Execução de Pi"oces~s-~eletivos; e
IV- $eção de Administração .
1\.rt. A Seção de Controle compete elaborar relatório semestral/anual do órgão; control~r, através de pro·
- jeÇões,
õs -~- dados
estatísticos
das
atividades
desenvolvidas; elaborar, consolidar e controlar o orça·
mento do órgão; controlar os processos de cursos, seminários, cõngressos e palestras, no País e no exterior.
Art. A Scção de Plancjamento de Concursos com·
pete elaborar instruções e programã.s de concursos internos e externos; baiXar editais fixando locais e datas de
realização, identificação e vistaS de provas; deternúnar,
mediante ariálise de atribuições dos cargos--do Seriado
Federal, requisitos mínimos indispensáveis para elaboração -de provas; artícular·se _com_os_ órgãos competentes
quando da elaboração das instruções de concursos, com

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção
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regu-

o objetivo de fazer cumprir as exigências legais ou
lamentares atinentcs ao exercício de determinadas ativtdades profissioilais: estudar e sugerir a conveniência e
oportunidade de pron·ogação dos prazos de validade de

concursos; sugerir e convocar_examinadores para a organização", execução e julgamento de provas; e executar
outras tarefas correlatas.
Art. À Seção de Execução de Processos Seletivos
compete executar os concursos de provas e títulos: manter registro atualizado do processamento dos concursos.
em suas diversas fases; divulgar as datas de abenura de
inscrição, realização, identificação e vista de -provas, os·
resultados parciais c ímais dos concursos e abrir. encerrar. aprovar e cancelar inscrições. baixando os rcsi)eclivos editais; orientar os candidatos no sentido de que a
inscrição se processe com a observância das--resPectivas
instruções; ~executar outras tarefas correlatas.
Art. A Seção de Execução de Processos Seletivos
compete executar os concursos de provas e títulos: manter registro atualizado do piocessarnento dos concursos.
em suas diversas fases: divulgar as datas de abertura d_c
inscrição; realização. identificação e -VIs-ta de- prOVãs. Os
resultados parciais- e ftnais dos concursos e abrir. encerrar, aprovai e cancelar inscrições. baixand~ ~ ~~~cti
vos editais. orientar os candidatos no sCntido de que a
inscrição se processe com a observância da.s respectivas
instruções: e executar outras tarefas correlatas.
Art. À Seção de Administração compete controlar
a assinatura do ponto do pessoal. requisitar, receber. distribuir e controlar material de expediente: executar servi~.
ços datilográficos e mecanográficos em gerai; receber e
controlar processos: controlar bens patrimoniais; providenciar assinaturas· de jornais e revistas e§pecializadas
na área de recursos humanos; proceder ao controle interno do pessoal do órgãó; ei16i.minhar informações ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os
manuais de procedimento pertinentes: e executar outras
tarefas correlatas.''
Art. 2° Inclua-se a Seção seguinte após o art. 286
do Regulamento_ Administrativo do Senado Federal:

m
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2 Auxiliares de Gabinelc - FG-4;
2 Contínuos.

íx ..............................·-··-·--··---·--·-Art. 4° A Tabela de Distribuição das Funções Gratificadas.
constante do item ID do Anexo II do Re[!l!lamenr"' Arlministnt!vo
do Senado Federal, passa a vigorar com ;s seguintes acréscimos:
- "11.06.00 Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Fedetal
26 Auxiliares de ContPlle e de lnfonnação- FG-3:
18 Auxiliar de Gabinete- FG-4~
1 Ass~stente Técnico- FG- [;
2 Secretários da Dirctoria Executiva·- FG-2:
4 Cbefede Coordcnaçio- FG~l;
13 Chefes de Seção- FG-2."
Art._5° A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Regulamento Administrativo_ do Senado Ft:>.dcral. compatibilizando-o com as disposições desta resolução.
Art. 6° Esta resolução entra em vigor n11. data de sua publicação.
Art. 7° Revogam-se as disposições cm contrário.
.
O SR. PRESIDENTE (Lucídío Portella)- Esgotada a ma-têiia conslante da Ord~m do Dia.
pa~sa-~e. a__go@. _à apreciação do Requerimento no 1084/94,
_
lido no Expediente, de urgência para a Mensagem n~98. de 1994.
Em votação.
-Os Srs. Senadores que o aprovarrr queiram permanecer sen. tados_ (Pausa)
_Aprovado.
-Aprovado o requerimento, a matéria _a que se refere figurará
na Ordem dO Dia da segunda sessão ordinária subseqücrite, noS
tenllos do art. 355. inciso K-do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos. designando
para a sessão ordinária. de h9je, a seguinte

ORDEM DO DIA
I
PRO.Jf.TO Jlt: Jlf.CRF.TO I.F.GI'I.\TI\"0 N"44. DE 1993
- (lnC'Iufdo cm Ordem do Di:t nos trrmooç do art. 375, \'III. do
Rcgimrnto lntrrno)

"SEÇÀO ...
Dos

~cfes

de-coordenação

An. Aos Chefes de Coordenação" ·incumbe coordenar e controlar a execuçãO das atívidades compreendidas nas linhas de_ competência de _suas unidades
administrativas; manter informando o Diretor imediato
sobre a atividades da- Coordenação; observar -e fazei- observar as determinaçôes do -Diretor ~edj_a~o; comun-icar
ao Díretor imediato os problemas administrativos dos
servidores imediatamente subordinados; e desempenhar
outras atividades peculiares à função."
Art. 3° O art. 432 do Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

''Art. 432-···················--······----···---···---·-·

VotaçlJo. cm turno único. do Projeto de Decreto
l.cgi,l::liÍ\'0 n" 44. de 1993 {n" 250/93 nn Câmnra dos Deputado~)._
que atorm·a o ato quC' r(•nnm a pr:rmitsão da R. ÍD/0
1.\"{)f~PF..\'f)f:.\'TE !.TD.I. para explorar sen·iço de radiodifrfsão
snnnra rm frcqiif:ncia ttfnduladn na âtfnd~ de l.aj~adn, Estado do
Rin CNmde dn Sul. tl.'ndo

Pareceres. rror~·riliL~S l.'m Pkn:'ario. em suhstituiç-ão à
d1.· F:duc:1çl\o:
- to pronunci:ut•t'nto: Rdat(lr: S~n:tdor Amir I.ando.
fm od' l.'r nn rro.ktO: ~ 2"' pronunciamt'nto: R~.·l:ltor: Senador Áureo Mello.
pd:.~ n:gubrid~ltk lhl'- atLl~ c procedimentos concernentes à
proro-.ic;:lo.
Comisc;~p

VIII- .................. "-----·~·····-········-·······VTII-A -Gabine-te do Diretor Executivo do Cede-

2
Ptlh.iF.TO DF. DF.CRF.TO I.F.GI~LHIVO N" 4~ DE 1993
_(lnduldo t'm Ordt:m_ do Dia nos trrmos do_art. 37~, VIII. do
.
RrgimC"I.to lntrrno)
-

1 Assistente Técnico- FG-1;
2 Secretários de Gabinete- FG-2;
2 Auxiliares de Controle "de illformações =FG-3;-

Votaçiio. em turno único. do Prqjeto ~e Decreto
l.cgi,fali\·o n<~45. de 1993 (n" 25_3193. "ªCâmara dos Deputados).
q~1e arrnm -n ato quf! rcn_m_''! a c_oncf!ssão outorf!ada à R. iDtO

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

sen:
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C l ['( \'7. 1/. I. TO. I, para f!."(p/nrar sr:n·irn de radiodifit,<;ãn sonora

em onda m~dia na Cidade áe Capin:al, Estado de Sanra
C(ltarina. tendo
P~ln:c.:t:n::-i. proli:ridus 1..'111 Pkn.:iritl. c..-m suhsl~ui..,·ilo à
('omi.:-.:.1n de Edut'açfto.
• I'" pronund:wMento: Rclutm: St:nn.dor 1\mir l.i.mdo.
lh,·or:n d :.1n proj..:to:

• 2" pronundamrnto: Rdawr: S(,.''fHldor Jonas PinhCfro.
pd.a 1"\:'f:ulnrir..l:u.h:: tio<" :uns c proccdimcnHls conccmcntcs à
pn:,po-.:iç!lo.
-

3
rRO.JF.TO DE DECRETO LEGISI.ATI\'0 N" 46, DE 1993
(lnduiffn cm Ordem do Dia, nos trrmos do art. 37~. VIII. do
Regime-nto Inte-rno)
V <,taço1o. cm turno Unico. do Projeto de Decreto
( c!.!i~lati\U n" 46. de: 1993 (n" 248/93. na Câmara dos 0~.-"f)uta~os).
qu~ arrm·a o atn que n•nm·a a {'(•rmi'i.~lio manrgada à R. 1010
/·'R. !THR\'IH I D/:' LTI>. I. para ('.'Cplnror ,o;en·iça ele rmfiodifusão
sonoro ~m fn:qiir:ncia modulada na Cidade de . Iraras. F..slodo d~
S,io Pmdo. t~ndn
P:m:ccr. proli:rido cm Pk'fl:irio. ~m Suhstillliça~ à
C'õmi~.:.:.lo d~.: Educ:açfto:
- t• pronunriamento: Rcl:.ttor: SciimJor Ál\'aro Pacheco.
flln,r:h·d no projeto:
___ _
- 2" pronunciame-nto: RclntOr: Senador Jonas Pínhciro.
pela n:gtdarid<ldc dos atns c p~Cl~cdimentos cor:accmcntçs à

pwpo.,.içi\o.
4

PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"48, DE 1993
(lnduido e-m Ordem do Dia, nos tl'rmos do .rt. 37~. VIII, do
Regime-nto Inte-rno)
Votação. cm turno único-. do Projeto de Decreto
Lc!:!islati\'o n~' 4&. de 1993 (n" 264/93. na Cãm:tro d~s Dcpu!ados).
qt~; apr01·a o ato que renm·a a permi.mio da RADiO jOR.\'~L
DO BR. fS/1. l.TD. t.. para e.rplorar St!rt'ir;o de radiodifusão
.wmnm em freqih~ncia modulada na C ida&• do ~io de Janr?iro.
f:.ÇtGdO do Rio de Janeiro. tendo •
-,
P:m:cer~.:s. proferidos cm Plcmlrio. Relator: Senador Aureo
t-.kllo. cm ~llh!'tituição ú Comissão de Eduraçlo:
• t• pronun('iam~:-nto: tàvorâvcl ao prq_jeto:
- 2° pronunciamrnto: pela regularidade dos atos e
procedim,·nto~ concernentes à proposição.
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- r pronund1me-nto: Relator: Sl'nrldor Ncv Mamnhâo.
pela r:cgularidadc dos atos e procedimentos coÕcementes à
proposição.
6
PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N"~O.

DE 1993

_(lnclufdo em_ Ord~:-m do Dia. nos_ termos do af't. 375. VIII. do
- R-rgimtnto Interno)
- Votãç_ão. ení - tt'ir·óó- único. ---ao- Pro]cto -de Decreto
I .egislnth·o n~' 50. de 1993 (n<> 277193. na Câmara dos 0t.1'utados}.
que aprnm o alo Qllr! renm·a q outorJ~a d,fcrida ao SISTE.\IA
,\'01:·1 ERA DE ('0.\1/1.\'/C.IÇ'AO LTD.~ .. para explorar sen·iço
de radiodifusão ,<;on(m:t em onda htédia na Cidadt d~
Borra:ápoll:o;, Estado drJ Ptrmná. tendo
Parecer favonivcl. PmfCTido cm Plenário. Relator: senador
José Eduardo. em suhstitu;çao· à Comissão de Educaçlo.

7

PRO.IETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" ~z. DE 1993
(lnt'luido e-m Ord~m do Ola. nos termos do art. 37!', VIII, do
Rrgihiento Interno)·
Vornção. cm turno único. do· Projcto de Decreto
Lt:gislativo n" 52. de 1993{n~' 246/93. na Câmara dos 0c.."Putndos).
que trprova o ato que "ntwo a C'oncessão outorgada à R.. iDIO
GR. t.\'DF. 1.. IGO I. TDA. para e:-cplorar sen•ir;o de radimlifruão
-sonora em onda média no Cidade de Santa Jfq/cna. f..'slado do
Parant"t. tendo
Pareceres favor:.\veis. proli:ridos· cm Plenário. em
substituiçtio à Comissão de Educaçlo:
-- .(• pronun('iamento: Relator: Senador Ncy Maranhão:
- r pronunciamento: Relator: Sem1dor t\ITonso

Cnmargo.

pela

regularidade

dos

atos

c

procedimentos

concernentes à proposição.

'• s
PRO-IETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" ~!1, DE 1993
(lnclufdo em Orde-m do Ola nos termos do art. 375. VIII~ do
Regimrnto lntrrno)
Votação.

em turno_ único. do

Projeto- de

Dccn.:to

Lcg!SicirivO -n~' SS. de 1993 (n" 267/93. na Câmara dos Depurados}.
que aprova o ato qu~ rr?nom a conc~ssão outorgadct à p,.fQlil-:7:-f
E.\lf'RF.F..VDI.\IE."o'TOS LTDA. para explorar serâco d~
radiod{jitxtio sonora ('III onda média tUI Cidade.• d(• Florhmo.
~~~lado elo Piaui. tendo
P_un.-ccr l'n\'uni\·~1. profCrído cm Pkmíriu. Rdt~f(lr: s,'nm.Jor
N~.:: l\1:!ranhflu:.cm suhstitui~clo à Comissilú d~ Edunçlo.

(lnduído rm Ordem do Dia nos te-rmos do art. 375~ VIII. do
Rt-gimrnto lntrrno)
9
Vot:lção. cm turno único. do Projeto de Dccr_eto
l.l.!'gi"l:lti' o n" 4,9_,_dc 1993 (n~' 273193. na C.imara qo~ Dc_e_utados).
qtJC aprom o crto que rC'nom a permi.o;slio da RADIO UTORAL
LTHl. para t?:rp!orar .<;trn·iço de radindifimio sonora em
Ji'cqih;IKia modulada_ IW Cüfade de_ o~nrin, f.'stado do Rio
Grande dn Sul. h:mlo
_Part·ct:res. proti.-ridos t.'tll Ph;nârío. C.m_ Suhs~ituiçâo~ à
Comi,.. ;'i\l tk Educaçfto.
·- lo ,ronunciame-nto: Relator: Senador Amir !.ando.
1:. r:1''d ao projeto:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994_
{lncluido ~:-m Ord~.;)_do Dia

nOS lermos do art: J"i~~ VIU~ do

R~gime-nto lnt~rno)

V~~taçclo.

c:m turno Unico.___ do Projeto _t.lc Dt:crt.•Jo
Ctimara dos lkputudos).
que aprm·a o mo qu,• n•nol'(t a outm'}!a clefi.•ridt-t à R. ÍV/0
C{ 'J.T{ 'I?.- I DI~· TI.\ /lU) /.IV. 1.. para expf~war !H't'l"iço dt!
l.~gbhlliHl n".7. d~.: 19<)-J (n" 308/93. na

radiod{(ustio sonora em mula mthlia na ddmle dt• Timhá. 1-:.vtm/o
d,• Smrla Catarina. tt-ndo

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ti)
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Pan:c~..-r lll\Mú\Ci. prnli!ric.lo ~.:m Pk·n;írit~. Rl'lawr: Senador

Mdra Filho. cm suh . . titui~·;ic, :'1 ('omi-.:"lo dl' EduC'ação.

ID
PROJETO DE.DECRETO·LEGISLATI\'0 N" 9, DE 1994
(lndufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375. VIII. do
Regimento Interno~
.

Votm;:io. ..:m

lllrn11

úniço. .du .. Proj~..·tn 1..h: Di.·crl.!'ln

l.c!.!islathn.n" 1). 1.h: 1994 in'' .}01(93. na ~';i1Úam dos [)~,.•putado . . ,.
qu~ atwnnl o arr1 qm·'r~·,;m·~r a~~.·o;lt't'.~.~~~o outorgada à I{ Í!J/0 /.'
1'1. 11'. UÚ.\' f. TIJ 1.. j";ra explorar .H'I'I'i(o dt• rathodi/u·\'tio clt•
solis e imagells (!t•h·d.~cioJ 11c1 .Cida,A• d1.• Suman'm. /:.11!/dq elo

r

Paí-(i. tendo
, . Pan;c.cç t;,,(,,r;hd. prnJCrir..lo ..:m Pkn;'1rio. R~..·l;ll(,r: S~.:mu.Jor
Din:cu (.'arr}Cjrp_ cm suh:;titui'tà<l ú CúmissJo d\! EducaçAo.

Quinta-feira 22 9571

t•an.:t:r.:n.·s Hnnr..hci.s. pwli..-ridos cm l'lcnano. Kclator:
S~.:nador Mdra 1-'ilhn. cm suo~umrt,.1H ú <.'omi:-.,<io d~ Educaç~o:
- I'" pronunciamento: :,.\llJa\1.!1 ,itl l:rP)L'lll.
- 2". pronu.nciament(• (>~ 1., rt't!ul.tndu<k d•;:-. ntos e
rrp~·~.:lfim~,.·nto:-. O.:tlnCt:rn~o•ntt.'S

:'1 f" \lp•i"o<;Útl,

!I

PROJETO DE DECRETO J.EGISLATI\'0 N' 18. DE 1994
(Incluído em Ordrm do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
·
R~gimento Interno)

V<Jta\·ão. ~m turno iH1íco. Jo --Pr~icto de Decreto
I .e\!i:-.lati\U n" 18. lk 199-1. (n" 252193. nrt Cãmara dos_ Ot.--putados).
qu~ ;,t,rom n ur,; que rennm t1 C()ncessãn mriorf!adã à- R..fD/0
.IR/(;{· I! I I. TI> r para r.>:rrlnr.l" .W.'ITiço de• n.-hr·{li(u'iào sonora
t'lll nnda ntt;dia na Ciclad(! d,•
lra.~uainn. f.st.r,:'n /t .1
mtins.
h:ndtl
P<lrl'l.!<~r

l.t;Pr:t' d

pr·lf· 1.1••

PROJETO DE DECRETO LEGISL.~TI\'0 N" 10, DE 1994
•

•

•

•

-

•

•

-

·q,

!'I.

r ..... ,

·~'''

•.

,.,dor

( 'nr!n.' P.LtmL'ÍnLo. çm :-.ub .utuL· •·• ., '· ,•r•ll ,;.,,o óc t:du.:attlf.O.

li
•

(ln,clu.ido em Ordem do Dia nos termos do,art.
· .- ·
'· ReginleiitO~I~trrno)

-

375~

-

,,

.c.

\'III. do

Vnt:1ção. cm tumtl únic.:u. do Pruieio lk Dcl:r~to
t.c!!hhlli\n n'' 1O. de 199-1- ( n'' ~ 1)7 '93. na (.'úmam dt)' J)~,.•putaútls).
qu~ llf1/YJWI o ~tlp cff((' 01/(0f'Rfl flt'l'nii,\'S{iO à Fl -, /) f( ·. io Pc.

{'RIU\'() 7'/1//.',\'t:X para i:Xt•t·utar .H'ITi~·o ,h; radiodt/lwio
smwra em ji·t'{/lli'ncitt mndulacla, · ~crmr {in~ ,•.n·/usiramt·nt~·
eduartiro.\. na Cidaclt• dt• \'om 1/umhurt:o. t.·.,·rado do Rio Unmdt•
do Sul. lendo
·
Pareceres !:1' ur;h c-is. _ pn1li:rídt1~ ~.·m f•lcnúrítl__ ..:m
:-;uh..;lituic;<i<J á Comi..;..;ilU de EduC"iu;ão.
- 1• pronunciamento: R..:lator: S..:nadur .ln;.io_ França.
lli\M;hd au proj~.·tu:.
_
- 2" pronunciamt-nto: Rdatnr: _S...-nudnr f\-kira Hlhn. pela
regularidade dos atos c proc~.·t!im~.:ntns conc.:...-rncnt...·s ;, propo..,íc;;in.

12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1\ó" 11. DE 199~

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994
(lnelufdo ~m Ord~m do Dia, nos termos dO art. 375, VIII, do
R~gimento Interno)

Volaç;lo. ·cm turno único. do Projeto de necreto
Legislativo n11 I 9. de 1994 (n" 2<q./93. na T'iimara dos D1·p-Jt~dos).
que apro\'a o atn que rl?nowr '' cmu:essão onr~~"'adrJ à TJ'
TOC./ \'7'1.\'S crn. L rwra L'Xf''''"</1' .~ervi{'O d·· ,., z.·t'f~{t~ti.. ~tk• de
sons e imagens rrt'li!ri.w'iuJ n,
'"~r.lt! de .i·.,, .. ·
,_.~, de
Goiâs. t..:ndo
Parecer favorável. prol 1dll ~m Plenário. Rdaior: :;cnador
CariM P<~trocínio. cm suhstituiçào à Comissão de Educaçlo.
o

,

16
PROJETO DE'OECRETO LEGISLATIVO N' 23, DE 1994

(Em regime d~ urginda, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

(lnC'Iuido em Ordem do Dia nos termos do :ut. J75, \'III. do
R~giment~ lnt~rnb)

Votru;.,o. em turno únio..o. _do Pro.lJO.:to
·n. ua Cutt .l.J 11•

Legislativo n" 23. de 1994 {n" 1":

,J•.

I lt.X1:et0

'l'~'i;,.,jtlS).

cm 1umn imk·o. do Prujl.!lu de lkcn:lo
l.cgi~loHiHI n" 11. d..: 19 1)-J {n"_2:65,.93. na Cüm:ua do~ Dermtadõ!o).
qw.: II{WO\'tt o ctfll cfllt' n'llfll'll a ;t('rminúo outorgada à S.A.
R. i{)/() I 'J.NP!.S \1/J?I.'S. f>ara t'VJ>Iomr St'ITI('rJ de radiodifusão
.wnorc1 em frecfti{•nâa modulada 11cr ( 'idad,• eh• f.'m·taii!=CI. ~~~'itddo
cfn ( (•uni. k·ntl<l
l'ar~.·l·~o.-r 1:n or:h c L prol~·riJu ~.:m l'lcn[lrin. Relator: S...-nador
Din:eu l\trno.:iru. cm ..,uh~tiluiç;lo i1 Cmni..;~~u de Educaçlo.

.... 4{)/0
.1/1!\'7:1.\'111-:.1· m; /JOTU./10' I T/) (par~ C<J'fO:'
ie
radiocli/usifn sonora l?m onda tm!dia na Cidadt! 11.
:.:.os,
l:.\'lado d~.: .\finas Ger(lis. tendo
P;m:c1.."1' favorável. pro!Cnóo cm Plenário. Rcln.tt•· •"'l2cior
I knriquc Almeida. cm suhstituiç-ão à Comissão de EducMi-.~·.
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PRO.IETO DE DECRE'TO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994
(Jndutdo em Ordtm cio Dia nos termos do art. 375, VIII? do
Regimt-nto Interno}

PROJETO DE DECRETO Li':GISLÀTIVO N' 24, DE 1'>'.>4
(F.m regime de ur&l-ncia. no'i termos do art. ."\75, VIII
Regim~nto Interno)

Vnl:u;:lu. cm turno único. do Projeto de Decreto
l.ce.i~l;ttho n" 12. de 1994 (n" 319/93.- na (':imnra do~ Deputado~).
qu~ aprm·a o aw qur: outorgn pr:r'!_liJ.~tw à rl .'.\'DA("AO

VotaçtloA cm turno _l!·li~.:u. do Projeto de Decreto
l.cg_islativo n" 24. de 199-J (n('> 328/93. na Câmara dos Deputados},
que aprova o ato qui? outorga permissão à FUNDAÇÃO DE
f:.\'St.\'0 S()Pf:.RJOR DO I'ALE DO SAPUC'.4/ para l?xecula,.

CI '/. '('( '/UI. ('f?l "/.h'l/?0 'I)(} 5il 'I, para ex''CIIfar sen·iço de
radimli{uwio sonoru t•m .fn•qlh;ndu modzilada na cidade de

exdusivomenfl?

Vtllaçàu.

17

Saron1ha, '!:.~lado d,• Scio'J'attlo. tendo

sen·ü,·o d(! radiodifu,çifosanora emfreqilêncía modulada. com fins

educativos. na cidade di? Pouso Alegre, F.stado de
.\1111as Gerais. tendo

,
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Parecer favorável. proferido em Plcnãrio. Relator_: Senador
Lucídio Portela. em substituição à Comissão -de Educaçlo. .

<JUI..:

Cl(>rflnl o

\'Of ·.I

m

f{tr~· l''nm·a a f'll.'l'tnis.wln ml!nryitula ii REDF.

alo

1'/.I?H. r

{)/~-

dl'w•11wwcla Rt:J>t-:

,.,·piorar sc1Ti~·o de

18 .
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"62, DE 1993
(lnrluido em Ordem do Dia9 nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
DiscUssão. em turno único: do Projeto de Decrero

Legislativo nco 62. de 1993 (nt> 268/93. na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a conct!ssdo outorgada à
SOCIF.IMDE RiÍDIO !'liA REAL LTDA.• para e.Tplorar serviço
dt! radi,difuslfo sonora em onda m.!dia ·na cidade de Cuiabá.
Estado de Mato Grosso. (Dependendo de pareCer da Comiss!o de
Edu<oçlo)

19
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993
(Em regime de urgfncia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento latrrno)
Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 64. de 1993 (n• 275193, na Câmara dos Deputados),
que aprnl'a o ato que renova a concessão outorgada à
SOCIEDADE RiÍDIO EMISSORA PARANAENSE SIA para
e.tplorar s~rvü;o de radiodifusão de sons e imagens (televist1o), na
Cidade de Londrina. Estado do Paraná. (Dependendo de parecer
da Comissllo de Educaçlo)

Dezembro de 1994
/l.l/)/0{)1/-"l'S. io

r/.\ IX

I. 1'/H..

alllalmenre

/)/~ CO.\tl '\'/C tÇ.-iO J,TD. f., para

l'trdtll(fi{u.~iio

.wnora l!nr fn•qrtencia modulada

!la C'idade de .\i.io .los(; da.1· l'brlrw:,·. f:studo do Parand.
! lkrcnd..:mlu d_~.: parct.:..:r Ja ('umb.:-;;iu di!' _Edueaçio)

2J
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994
(Incluído em Ordem do,Oia, nos termos do art. 37!1i, VIII. do
Regimento Interno)
J)j..,çm...,tiu. ~.·m IUmo únit.·á. do Projeto de Dr.:crt:to
n":!. L. dt.• 199-1 (n" 2<J2J93. na C..imara dos l~putndos).
qllt." O(Wf/\'/l o u/o i(UC 1'('11111'!1 a JICI'nÚ.\'.Wio da /•',\{ R.ÍD/0.
f\/1/J'/.'\fll~·\l/-. !Jf.' .IIU'(J/'/-:J~J)J~ Uf'J).f.. para rt:cp/orar
Sl'rrirn t/(' l'lldiodi{ir.'<ia. wmora em jh•qid'ncia modulada na
( 'idode d(• /l't'fll'('n/c. 1.'\llldo de l'cnwmhuco. (DcpcndL'fldO dcrar..:l'..:r da ( 't}mi~'•it} dt.• F.dueaçAo)
l.~:"gi~latiHl

24
PRO.Jf.TO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1994
(Incluído cm Ordem do Oia nos terrilos do art. 37~. VIII,
paráerafo únit-o. do Regimento lnternp)
l.'ln lUrnd o(mkn. do l!rcücto 9c _f)_ccrctO
o n" 26. d..: 199-lin'' _344/93. na Cümara dos Deputados).
qu~ ttrwo,·a o ato lfUt' ourarga pt•rmis.wio à RÍIJ/0 Ct.\IPOS
fJ(}f R lflO.\ r \J/.1/U. f'al'a t•:rplorar -sen·h;O de radinclifusao
,\'1111111'11 em fn'lfli<;llcr'a modulada nu Cidade de ,\ft!ditml!ira.
l:studo do l'onmú {lkJX,'ndt.•ru.lo do.:: parct.:cr da (."(lmissão de

l)i"t.'U'-"io.

l..:ui"l~tth

[duraçi'lo)

20
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"69, DE 1993
(lnt'luido em Ordem do Di• nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discuss!o. cm turno único. do Projeto de Decreto
Lcgislacivo n° 69. de 1993 (n° 313/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO ·MARIANA
LTDA. para e.Tplorar serviço de radiodifusão sonora em
freqiiênt:la modulada na cidade de Mariana, Estado de Minas
GerlliS. {Dependendo de parecer da Comissão de Eduta.;:lo)

21
PROJETO DE DF.~.RETO LEGISLATI\'0 N"8, DE 1994
(Incluído ~m Ordr:m do Dia. nos tcormos do art. 375, VIII, do
Rt~imrnto Inte-rno)
I )iscuss;.lv. 1.!111 turno

~ni.:o.

do

Proj~.:to

2~

PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do art. 37~. VIII, do
Re~imento Interno)
Discu~~ao.

l.'tn

turno único. do

Pn~it.."lo

de Decreto

1...:-gislath u n'' J9. t,k 199-1- (n'' 296/93. nu Càmnra dos Deputados).
(/to qurt mrtnrga permissao à R..fD/0 SERRA
S!XiR.f F.\1 I.TD.-1.. para explorar serviço de radiodifusao
srmnra em frt!qiiência modulada na Cidadl! de Alterosa. Estado
dt• .\fina.<; Gerais. (Ocpcndcndo de pan.-cer da Comissão dC

que aprom o

Educaçfto)

de De<:rcto

li.!gi..,l:lli\o n" R. dt.• 199-l ( n" Jm '93. na <.\imnta ·Jo:-_ Dcput .. do~).
QUI.! ilfli'O\'Cf 11 ato f/11(' rt'HIJI'il O fl<'l"llliSXtiá 01ttoi-g((dt1 à R. Í 0{0
('I'!. Tf R. I />f·: fl. I f '1.0 r1-'0\·,-..,·() 1 11>. I.. paro t?xpfnrar sen.'iço
d,• rmliodi{itsiitl ,\'fllwrn ''m ji-eqüéndn mndttlada na cidade de
l'aufo , (fonso. 1:-staâo ela llalritt ( Dl!'pcndcndo de- parecer da

26
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 45, DE 1994
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 336. "b", do
Regimento Interno)

('omi,s:)tl di.' Educac;Ao)

22
PRO.IETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do art. 37~~ VIII. do
Regimento Interno)
Dis~.:uss:io.

cg!'hi!iH' n" :!0.

..:m turno úniç_o. do Projeto de Decreto
199-1 (n" 26ól'::l3. na C;imara dos [)cputados).

i.l~

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto
Lcgislmh·o n" 45. de 1994 (n" 222/92. na Câmaf.a dos Deputados).
que_ aprnm o lf?XIo do Acordo Ortogrâficn da Ungua Portug11esa.
assrnadn em l.ishoa. em 16 de de:l!mhro df! J99n. tendo
Parecer fn ..·onivel. proferido em Plenário. Relator: Senador
Josap~nt Marinho. cm substituição. à Comissão de Rel1ç6es
E-x tenores t- Defesa Nacional.
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32
OFÍCIO N" S/72, DE 199~

27
SliBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LE: DO
SENADO N•179, DE 1990
(Em rrgimr dor urgfoncia, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento lntuno)

(F.m rrgime d~ urgênda, nos trrmos do nrt. 336, "b", do
Regim~nto I ntcrno)
Olido n'' S/72. Jc I <J94. dn SC'nhor Presidente do Banco
<lU Senado 1-'r.:dcra~ ~olicit<tçã<' do Go_v1.."1"nct
d<l t·:stado 1.k St1o Pau lu. rdaüva .:10 pcdiJ.o de emissão de Letras
l'in;m ...·ciras- do l..:soum J.o Eswdn Lk S~o Paulo - I.FTP.
J.,_•stinada~ à liqui;.JaÇõlo dl:- prccatúrios judiciais. (Dependendo de
pan.:c~.·r da Cnmi~st\ó dr: Assunt~s Econôm~cos)

.Vot<lção. cm tumo único.. do SuhstituÜ\IO da.Cãmara _ao

<.\:n1ral. cncuminhamln

Projeto d..;- Lei do Senado no 179, de 1990 (n° 202191._. naquela
CCJsa). d~.: autoria do Senador. Fernando llcnriquc Cardoso. que
dispiW snhre o re~ime dt? pr~stação de sen:ü;os príhlicos {Jcla
inióotim priwrâa. prr!istn no art. 175 da Constltzúção, e regula a
concr:.~.\·tio di! ohra príhlica. tendo
- Parecer prol~rido cm Plcnârio. Relator: Sen~dor José
Fogaça. cm suhstituição às Co-miSÃÕC.~ de Constituiçlo, J~s~iça e

-

- -

J3-"

.

.

·-

PROJETO DE RESOLliÇÁO N" 122, DE 1993
- -(Em regime de ur-gfncia nos teormos do art. 336, "c .. , do
Regimento Interno)
("Tramitando em conju.i-lto cõm o -Projeto de ResoluçAo n• 94, de

Cidadania c de Asst.,ntos Econõmicos. favorãvel ao S~bstilutivo
da ('<imar.L çom rcqucrim~..""ntos que apresenta.
( Dcpcndt:ndo de: parecer da Comis~ão de Serviços __de
Infra-Estrutura)

199~}

Discuss.~o. cm turno Unictl. do Projeto de Resolução n~
1:21, tk• 1<)93. di.! nulnri!l do Senador Mnrco Madcl. que cria a
( '1J/Ili.mlo de Ch;ncia t' 7i:mologia. (Oepc~de_Õdo de pa~ccercs das
Comissõcs de Constitu-içAo, Justiça e Cidadania e Dir~tora)

28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"ll7, DE 1994
(Incluído em Ordem do Di• nos termos do .rt. 336~ "b", do
· Rq:imento Interno)

34
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 94, DE 1994
(Em regim~ de urgfncia nos termos do art. 336. "c .. , do
Regimento lnt~rno)
(Tramitando em l'onjunto com o Projeto de Resoluçlo n• 122.
de 1993)

Discussilo. cm turno único. do Projeto de Lt!i da Câmara
n" 117. de 1994 (n" 4.151/93. na Ca.~a de orig-em}. que fÇilterQ
divmsiti\'ns do n,•cr,•ln-[,,•i no 227, de 2R de ft,·erf!iro de /9~7.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos
Sociais c de Serviços de lnfra-Estrutur•}

29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 122, DE 1994
(Em ree.ime de urgê-ncia. nos termos do •rt. 33~-''b", do
R~imento Interno)

Discussão. cm turno único. do Projeto de R~::soluçao no 94.
de 1994. de autoria do Senador Coutin~o Jorge. que allera o
&>j!imr:>nto Interno do Senado Federal. transfo~mando a
Comis:;tfo de Educação em Comisstlo de Educação, Ciência e
Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Comissões de
Constituiçlo, Justiça e Cidadani• e Diretora)

Discus~o. cm turno único. do Projeto de Lei da Câmara
n" 122. de 1994 (n" 4.714/94. na Casa de origem). que altera a
rf!dm;t1o do parágrafo líníci,- âo- Qi'l. 60 da L~i n° 8713, de
sf!temhro de !993. (Dependendo de parecer da Comiss!o de
Constitulçlo, Justi(• e Cldad•nia}

30

JS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 13, DE-1991COMPLEMENTAR

.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•I2J, DE 1994
(Em regime de urgê-ncia, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Inte1·no)
DiSt.·u~s;1o. C"m turnn úniC"o. do Projeto de Lei da Câmara _
n" 123. dC" 199-l (n" ..J.717í9-l. na Ca!õa de origem). que altera a
n•da~·ao do arr. I" da !.d n" 6.-163. ((1! 9 di! f!01,.('mbrn de 1977.
(D...·rcndcndu J.e rarc:cer dtt ('omissão d~ Assuntos El'onômicos)

31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 136, DE 1994
(Incluído em Orde-m do Dia nos termos do art. 336. "b", do
Regim~nto lnt~rno)

Discus~1n. C"m turno lmico. d1l Pw,iC'Io de Lei da Cárnara
n" 136. de 199-1- (n'' ..f.J~OI/9-t. na Ca:-;a J~,· origem). que-ena-e
transjiwma, 110 quodrn perml11Wnlt' di! f'í!!iSOa cftt S,•cretaria dn
Tl'ihtmal Re(!irmal elo 7hrbu!lw da 6" lh•gicio. os ccrrgns que
mrmcinna I! lfá outras r,;·m·idr!nciirs.
{D1.."Pcndcndn ~ok ran..•t:1:r da Comb•...;ão de- ConstituiÇio,
Justiça e Cidadania)

-

Volaç1\o. cm turno úniCo. do Projeto de- Ld da Càmara n"
13. de- 1991 -Complementar (n'' 223/90 ·~-Complementar. na Ca..•.;a
de origc..•m). que rcgulam1.."flta o§ :?"do art. 171 da Con~tituiçtlo
h"(tcrnl. dispondíl sohn: a cdi~r·ão c -o processo lr:gislaliHl das
_ mt..•didn!> rrovist'lfias previstas no art. 62 da Constituição h.:dcral. c
dá oulrns providências. lendo
Pareceres. S4.•h n"s ~9 c 88. dC" 1991. da (.'ombsil()
de Constituiçlo, Jt•stiç• e Cidadania.
1•
pronunci•mento: lltvor:.\vcl ;m Prt~jclo. cnm as t·:mcndas d~.: n"s I
a -l • CCJ. que aprescnta: r pronunc-iamrnto: çuntrário ils
l~mr:ndao.;. de n"s 5 a 17. de Pkmírio.

36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 12~. DE 1991COMPLEMENTAR
(lncluido em Ord~m do Dia nos termos do art. 172,1, do
R~gim~nto Interno)
- Vntaçilo._cm lurno ünic:u. do Prujcto de l.ci d;t C;:imara n''
12.5. d~ 1991 - Compkmcntar (n'' 6U/K9-Complc-mcntar. na Cl:-õ.il
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de orig~o.•m). que. di.,·â,,lina m limir,·.~ da.~ dt'Sf'C.m.~ com o
./tmdmwlismn Jllihlh·o. JW Jhrnw do ar/. /69 da ('onslituír,:lio
Fed,•ral. h:ndn
~ Pan:ccrc:-;. prull:rillns l..'ln l•!cmiriu. cm suhstitui~·:lo l1
Cumissolo d~.: Assuntos Económicos. Rc-hltor·. Senador tvh:im
Filho. .1" P,ro~ynciamrnto: llt\or;.íH·I uo Projeto: r
pronunci~tm~nto: 1~1\ tlfÚ\~I ú. emenda de l'lcnúrio.
( D~.·p:l..'nc.h:ndu dl' p:tn.::ccr sohrc <JS cmcndmi apn.:sl.!'ntada. .
pL:ranh: a Cumis,..,ãu)

SEN~DO

'

Pf!O IFTO

JH:

'I" 27, DE 1991 -

COMPLEMENTAR~

~~ ~

Votnç<lo. cm turno único. do l'n~j~.:)o de Ld dtt Scn-<JJI, n''
27. de 1991 - Cumph:mcntar. de autori<J do Senador Munstn.:lo de
L.wur. que l'l'J!Uiameuta 'd § 3_" 4/t; art. n! do Com·tituirlio

FJ.•cltnri. Cfltl' di.\1»t1t• .W>hl''' C/ cnhrmu;a di.' juros "''ai.~ máximo.,·. I!
dú nutra.\· prorick'nda:~. h.'ndu
Pan.:c~-r 1:1\onhd. [lrnli:riúti ~·m l,h:núriu. Rdatur: Sl.'nadur
Nt."y M:mmhtio. cm suh:-tifuiç<1o ü Cuml;;:-;;iu d~.: AssuRtos
'
Ec:onõmicos.

41
I 1"1 00 ~f' \ O'l '\;" 11. DE 1994('0\Jrl.f.\JJ.:'H.\R

\1:Jrt~·l. qu~..·

div•lic st•~·n· f{,,~lt_·~· -'~_rccm:~-~" .lo l·úmlr_• d,• lprdo
.o...·,,:·i.tl-1 /.\', t' rf,í 11/'fl'll\'fWm·id,~ndol', t..:ndn
1'ar..'1Xr "t'h n'' ~~7. d~.· I99.J. tia ( 't'mi.....,:iu di..'
,\.,..;untos f"('l"!l:.mir05. 1~1\-tt~;h-d ati -l)'ft~~~~~~ (;Uill
~·r•· :·~_!.r, I ~,.· :-( ·. \1 .. tjt'".' :•;-'r._• . . ;.•rt!a.
11" /l" .. , ••. ·.~!·;,.,.,.,,.,,

42
PJIO.If.TO Df. U:l DO Sf.'\; \DO;>;" 73, OF. 19'll
(lr.duido t'm Ordem do llin no'li t~rmoo; do art. 172. 1. do
Rr~imrnto

38
Rf.QI'ERnJf.'\;TO :>;"484, Df.l994
Vot~llw'iln. ~.:m

IUrtltl (mic.:ll. do Rl..'qu~..·riml..'nltl n'' .t8.J.. de
~hôd._ sulicitmHio~ no~ tc:rmo:-;
fl..'~il11t."lll:ti..;, <I !.."Un\ tiL'~J~·:io d11 f'n,•,õ\k'nk t." do S!.!~fl..'târio éo
CtH-J'Õdho NaL'iomll di..' s~..·gur~nc;;J l\lim ..·nt:lr (CONSI:.tn Dum
M:mftl "-ft1rdli. Bi"J'tl di..' Dtlt}trl-' de ('a,ius- c ()(\lihtr lh:rl·u.:n de
Snn,:J (lktinhn). r:tr.J rrc-.t:lr. pl."r:mh.' 11 Pll..'n:irit'\ do Scm1do
l'..:c.kr.ll. 1-'!"t..'l:lrcL'itnl..'nto.., •:ol'ln.: tl t]ll:ttlrn d~.· mnrtalidadl..' -infimlil no
Br:t ... il. ~-'"r:.:L·i:tlmcnh: na" n:git'cs m:1i..: pnhrcs. c nrn.~~..,tnr as
SU~I.''·It~" c Jnl..'tlidas que- tl úr,güu rrurtlfÚ :ln Sl..'nhor Pn.:sídl..'ntl..' da
R~..·rt'thlfc:J. com\ ist:1s a cnfnmtar tilo ,g.r.nc «.tuc:-;tílo. ~ .,199-L do

'

Pi'l'lt"';'tn . . .:m !Unto i.nku. dn Prnklt' tk• l.ci du St:n:tdn
n·· I 1. dc I 99.J-( 'ttmpkm~..·rnar. d~,· <llltt1ri:1 dn s~..·na~lnr Marco

37
PROJETO DF. LEI DO

I · • · 1. '\ rr .• fon!.'ol tf,. urr .!3. I"/ t' r ll t '"::''1!!.:;/o com o 1/f'l. :!-./,
r'!. d.: ( -,,mfiiuirtii> Fctknll. t..·ndu
l'.rr~..·wr cnntr:'tritl. rn,láidt' ~.·m Pkn•íritt. ]{~,•larur: s~..·nadnr
Rt•:~·!n I ii•'· cm ... ur.·.tilui\·~!n :'t Ci1111i~ ...:itl ~h.·: .\~'iUntOs Sodãi-s.

Sl..'nador l\1~tr~·n

39

PRO.Jf.TO DE I. EI O\ c.\,1\R \ N" 1~1. DE 19'l2
(lr.dni-1, ('m Ord<'m do Oi:t no~ f('rmo~ do art. 172,1, do
R('gimenfo lntc~no)
J>i..,t.:u..,,~)n . ~..·m 1l10ltl lmku. do Pntj~,.•ttl d..: 1.1-'i da C.imarc1
n'' 151. d.: I ~N:! (ti'' I .00:! . na ( ·~l"a 'k (trig_Cml . qlll: dhp/je -.~-ahre a
t""'''!o ..,;,, d,1 t'nHtrtl•!i•:,·tio ,iJ•di,·a/ a cf!rt' .~c rc/i•rem os aá.\'. _.'íi8 Cl
5fJ/ ,1,, ( ·,,h·ro/ida<.·/io dus I t'i' clu li-af.ullw. aJWOI'Wia f'N.:/o
n,,, ... ,... f,·i n" 5 .J5:!. dl: /" dt• 111/110 dt• ff) ..f-3 t' chi outras
1.,., ... i I: .. ·!,~~. l..:ndu
l 1 .tn.:;.:~,·r pn'l~·rid,, •.:m 1'J ..:núrit,, R.,·lahtr; S~.·n:llltlr 1·:-du:mlo
"ur!i~.·~- lint,rú,~,:l ôtn Prt~'-'hl. ;,:tlm 1.!'111\..'nd:l~ n'':- I c 2~ que
arr.,· ......·n_~:l. i,'IU 'ollh .. lillli\'i'it> ú C'llllli ...:-:iu dc .\ .. ~unto~ Sociais.
li kr~nd~.·ndn d~· p:tr~,•~,·~,•r ... ot'lr~ ;1 l.'llll.'tlll:t n'' 3 . d_l-' l'kmíriu)

lk mrlttría du S~,.·n:tdnr Jut;Jhy 1\ln~:J!hoii.'S, t(UC dis("'."k'
tln impn..,ltl tk renda p:mt hnf..,as de cstudos de
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lli..:cu..;.,..'ln. cm tumu t'micu. do J>:m..'"CI.'f n" 289. de 199-1. da
Ct,mi.;·-:'n tlt.: ,.'\..,..,unttls b:tmúmicm; sohr~~ a T\.kns.1~"4.'m n'' 376. de
191} I fn'' 1.125'9-1.. na <lríecm). de & de dc.,~-mhro do ~~,.·,,rrcnh: uno.
p~.·ln qit:ll n "\~,•nhur l'n:..;iJcntc d:1 Rcptll'llic.a suhmctc i1 ddi~raçõlo
tb s ...·n·ltln a c-.;cnlh:J tln Senhor PERSJO .\RID.\ par.t C''\l.'rct."'' o
,,.-:1!1,!"-d.: Prl.:".;itl,;ont.: d1' l~:tncn ('cntrnl do l~r..1sil.

·O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às 12h36min.)

Ata da ga Sessão, em 21 de dezembro de 1994
11 a Sessão LegislativaJ<:xtraotdinária, da49a Legislatura
Presidência dos Srs. Humberto Lu<::_ena e Chagas Rodrigues
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Airton Oliveira- Alexandre Costa- Aluíz_ÍQ Bezetia- Antonio Mariz- Carlos de 'Carli- CoUtinho ~Orge --Dirceu Carneiro
-Eduardo Supticy- Epitácio Cafeteira -·13Speridião Amin- Flaviano Melo- Francisco RoUemberg- Fernando Bezerra -.Gilberto Miianda- Humberto Lucena- Irapuan Costa Júnior -J~ques
Silva- Jarbas Passarinho- João Calmon- João França- João Rocha - Joaquim Beato - Jonas Pfuheiro - Jônic~ Tristão-:.- José
Eduardo- José Paulo Bisol- José Sarney -Júlio .Campos- Júnia
Marise- Jutahy Magalhães- Levy Dias- Louremberg Nunes Ro~
cha- Lurival Baptista- Lucídio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor - Mauro Benevides - Moisés Abrão - Nabor
Júnior- Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Pedro Simon-- Pedro
Teixeira- Reginaldo Duarte- Ronan Tito- WilsoD. -Ma:rtins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo nú~
mero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos noSSos trabalho~:0 Sr. 1° Secretário procederá à leit~ra do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restiruindo autógrafos de projeto de-lei sancionad-o:
N' 392, de 199~ {n' 1.184194, na origem), de 20 do corrente, referente ao projeto de Lei da Câmara n° 129, de 1994 (n°
4.460194, na Casa de origem), que dispõe sobre as relações entre
as instituições federais de ensinq superior e de pesquisa científica
e tecnológica e as fundações de a.poio e dá outras providências.
sancionado e transformado na Lei D0 8.958, de 20 de dezembro de

1994.

.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente
.
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, Oficies que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário.São lidos os seguintes

LIDERANÇA DO PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRAJlALHISTA -: PDT
Oficio n' 512/94
Brasília, 9 de dezembro de 1994
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Senhores Deputados Liberato Caboclo e José Carlos Coutinho para
integrarem, na qualidade de membros titular e suplente. respectivamente, em substituição ao meu nome e aó da Senhora Deputada
Beth Azize, a Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a
apreciar e dar parecer sobre a Medida ProVíSOria n° 754, de 8 de
dezembro de 1994, que ''Dá nova red.ação a dispositivos da Lei n°
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização
da Assistência Social. ••
Ão ensejo. renovo a Vossa Excelência protestos de con§i:de~
ração e apreço.- Deputado Luiz Salomão, Llder do PDT.
-"·
Oficio n' 513/94
Brasília, 9 de dezembro de 1994
Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico- a Vossa Excelência os S~
nhores Deputados Amaury Müller e Carlos Alberto Campista pl!l1l
integrarem, na qualidade de membros titular e suplente, respectivamente, em substituição ao meu nome e ao da Senhora Deputada
Beth Azize. a Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a
apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisóri~ n' 755, de 8 de
dezembro de '1994, que "Dispõe sobre a o)gçação, em depósitos
especiaiS -remunerados~ de recursos da di~nibilidade fmanceira
do Fundo de Amparo aci Trabalhador- F A T, no Banco do Brasil
S.A., e dá outras providências."
Ao ensejo, renovQ a Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço.- Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT.
Oficio n' 514/94
Brasília, 9 de dezembro de 1.994.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico _a Vossa Excçlência os Senhores Wilson Müller e Giovanni- QUeiroz para integrarem. na
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qualidade de_ membros titular e suplente, respectivamente.' em
substituição ao meU nome e ao da Senhora Deputada Beth Aztze. a.
Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a apreciar e dar

Dezembro de 1994

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a n>e>a.
comunicado que será lido pelo Sr. 1° Secretáii.o.

É" lido o segUinte

parecer sobre a Medida Provisória n° 756, de 8 de dezembro de
1994, que "Estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos e insumOS químicos que (XJSSaln. ser destinados .à. elaboração

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
seu alto intcrmédío, ao
Comunico à Vossa ÉxceiêrÍcia e,
da cocaína em suas diversas fonnas e de outras substâncias entor- Senado Federal, que renuncio ao mãndàto de Senador pelO-ESiado
pecentes ou que determinem dependência ~sica ou psíquiCa." -. --de Sergipe. a contar de 1° de janeiro d_e 1995, em virtude de minha
Ao ensejo; renoVo a-vossa Excelência protestos de conslde- posse no cargo de Governador do Estado de Sergipe, para o qual
mç.ão c apreço.~· Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT.
fui eleito em 15 de novembro de 1994.
O SR. PRESIDENTE (Chagas-Rodrigues)- Os expedientes
Sala das Sessões. 21 de dezembro de _1994. - Senador Allidos vão à publicação.
bano Franco.
A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez fmdo o
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A comunicaptazo ftxado no parágrafo único do art. 25~ do Regimento !fite~o~ Ção lida será publicada. Encontra-se na Casa o Sr. Fernando Luiz
sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquiva- Gonçalves Bezerra. suplente convocado da representação do Estamento dcfmitivo _do Projeto de Lei da Câmara D0 40, de 1993
do do Rio Grande do Norte, em virtude de renúncia do titular. Se- ·
(n'3.745/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a jornada de nador Garibaldi Alves Filho.
trabalho parn os trabalhadores que percebam adicionais de insaluS. Ex• encaminhoU à Mesa o diploma, que será publicado
bridade, periculosidade ou exerçam atividades consideradas peno- na forma regimenta[
--

sas.

Por

Eo seguinte o diploma encaminhado à Mesa:

· REPÚBIJCA FEDERA11VA DO BRASIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ffiiBUNAL REGIONAL ELEITORAL
O Dam.barp/« WAN MEIRA UMA, PmiJmte Jo EPP, Trihunol Rep.ud Eleitoml tiD EII6Jo
tiD Rio CranJe t1D N-, .......do elas ...... ~ kpü, erpak o,......,. tlip/DmD o

pe/DPtufiJo .....

obtew

40'.201

e

-,

· - - - '

C...tJ'I!e!!td P ft8bp

1111

·~

+•=tM I M1e)

-.........-

~~.

que

tmdo

em tüto o que C01Ut4 rio ATA CERAL DE PROCL4MAÇÁO t!m ~ ,..,...Jit!m nitEII6Jo tiD Rio
Grantk rio N-, no dia 03,10-1990, rttJ.fomto rio ll1fi&u 51, e,... ~ dnit:o, <14 Ruoluç4o
,._. 16,64(}, tk 26.(16.1990, Jo Colmtlo Trihunol Superior Eleitoml e Ol1ip 197, W e215 e...,
pardpafo dnit:o, t1D ~ Ekiloml,

Dezembro de l994

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção ll)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Designo co-

missão formada pelos Senadores Albano Franco, Dario Pereira e
Jutahy Magalhães para conduZirem S. ExM ao plenário, a fun de
prestar o compromisso regimental. (Pausa)
-

O Sr. Chugq_s Rocfrigues, JC!Vice-Presidente_. deixa _a cadeira da presidêf!cia, que é- ocUpàdG

1/umberro Lucena, Pre.sidenre.

Pilo

Sr.

----

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O Sr. Feman·
do Luiz Gon~·alves Bezerra já se encontra no recinto e virá ã ~esa
acompanhado da Comissão designada pelo Vi&-Presidente ein
exercício. Senador 01agas Rodrigues. a qual irá conduzi-lo a este
plenário. (Pausa.)
(Acompanhado da Comissão designada pelo Sr. Presidente.
Senador 01agas Rodrigues. tem ingreSso no recinto o Sr. Fernando l.uiz Gonçalves Bezerra. que ocupa a cadeira as: Ex, a-reserva-

da.)

~

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- SQlicit<fãos
Srs. Senadores que fiquem de pé. para tom.annos o ç_ompromisso
do Sr. Fernando Luiz Gonçalves Bezerra, suplente convocado.

O SR. FERNANDO LUIZ GONÇALVES BEZERRAPrometo h'Uardar a Constituição Federal e as Leis do País. desem-

penhar licl e lcalmt.'11te o mandato de Senador que o povo lne conferiu e sustentar a união. a integridade e a independência do Brasil.
(Pahnas)

O SR. !'RESIDENTE (Humberto Lucena)- Declaro empossado comp _Senador da Repúblit.:a o nobre Sr~ Fernando Luiz
Gonçalves Bezen·a, que, a partir deste momento. pe.ssarâ a pa:rtici~
par dos trabalhos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Há oradoreo
ins<.Titos.
Com·cJo a palavra ao nobre Senador Joaquim Beato.
O SR. .JOAQUIM BEATO (PMDB- ES.honuncia o seguinte discurso)- Sr. Presiden~e. Sr"s e Srs. Senadore:;o, o t~ma da
violência ê hoje. sem sombra de dúvi~a. o que mais tem OcUpado
espaço nos diferentes meios de comunicaçãO, figiTiãnâo como tóptco ohtigatório na agenda das prcocu}:>ã.ções que têm marcado o
nosso tempo e nossa gente.
A exacerbação dos atas de violência, que elege cOriio cenário preferencial as grandes metrópoles corno São Paulo e- Rio de
Janeiro. escancarJ. aos nossos olhos uma aterradora constatação: a
de estatmos vivendo em uma sociedade que vê esboroarem-se, a
cada dia, a cada hora. a cada minuto, os padrões de convívio social
e de civilidade.
--- -Acuados c amedrontados com a ascensão- da_ violi!ncia,
vemo-nos forçados a cada vez mais abandonar oS- cOSu.iiiles de reciprocidade c os gestos de solidariedade. para nos cercamos de
desconfiança para com o outro. de preconceitos de variados matizes. de individualismos de tão perniciosos efeitos.
Os episódios recentes de pessoas indefesas --e inocentes,
atingidas por balas perdidas. o extermínio de _menores. as ondas recorrentes de assaltos e seqücstros, as cscaranruças-·efitii po-liCiais e
bandidos, as disputas pelo comércio de drogaS -en_t:re_traficanteS, a
entrada ilegal no País de armamentos poderosos e s-ºfisticadOs.
tudo iSso são ingredientes clã Tace petVerSa do crime Organizado e
da dimensão magistral que vem assumindo a espiral da violência
nos grandes centros urbanos.
É bem verdade que essas formas de viólêncta:Dão São prerrogativas de alguns poucos países, entre os quais ihcluiríamos o
Brasil. Violência há em vário"S países do mundo, sem incluirmos,
na abrangência dO temio, os conflitos localizados, comO a guerra
étnica na cx-Iugoslávia, O horror de Ruanda, a guerra civil de An-
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gola e os massacres do Haiti. Existe violência também nos países
do Primeiro Mundo. A cidade de Nova Iorque, por exemplo. pode
ser tão ou mais perigosa qlfe f( faVela da RoCinha. mas tanto lá
quanto no Rio de Janeiro é possível idCntificar zonas- e-Iocaís cm
-·que a Intensidade de ações violentas se dá com maior margem de
previsibilidade, o que possibilita, inclusive. o mapeamento das regiões metropolitanas por áreas de maior ou menor· índdêllcia- de
-atas violentos.
Sabemos que a ocorrência de delitos é mais intensa nas
-grandes cidades. em muitas das quais se formaram verdade-iraS Zo~
nas de conflito aberto entre os poderosos do crime organizado. do
narco_trá_fico, do comércio claridestino de annas e munições, de um
lado, e forças de repressão policial do outro lado. Mas a: violência
não deixa de estender seus tentáculos também ao campo. onde populações indígenas enfrentam a voracidade dos grandes grupos lat!fundiárJos, onde camponeses sem terra são ameaçados pelas
-armas de milícias particii.Uiies. oilde líderes rurais são friamente assassinados por pistoleiros de aluguel e onde existem evidências gigantes. gritantes, de trabalho escravo.
Sr. Presidente, St's. e Srs. Senadores, estamos habituados a
enXergar violência só nos atas que nos chegam pelos jornais. pela
tele-visão, pelos noticiários especiali:z.ados. Trata-se de casos notórios. de atentados conlr.!_ a integridade fisfca das pessoas. de assaltos à mão armada, seqüestros, assassiDatos, latrocínios. rium
desfllar que nos parece interminável. Note-se que. dessa relação,
estão excluídos os delitos praticados no trânsíto urbano. que têm
c_okx;ado o Brasíl na vergonhosa posição de um dos países a ostentar as maiores taxas de acidentes com vítimas no trânsíto~ e, também. os milhares acidentes de trabalho que incapacitam.
~emporária ou definifiVãrilC:fite. tantOS -os· trabalhadores. a cada ano.
-ql.le Seriaril suficientes para lotar o Maracanã.
Entretanto, Sr. Presidente. devemos nos perguntar se não há
outra5 formas de violência praticadas em outros lugares por outros
agentes sociais! A resposta que vamos encontrar para esta questão
-é, íilfelizmente, positiva~ Há outras fonnas de violência. sim, que
- n-a-O-estão tão" visíveis e presentes a"Os nossos olhos guanto ~~~ão os
demais delitos que a imprensa, costumeiramente, noticia e denuncia. Reportar-me-ei a algumas delas a partir de agora.
Uma das violências mais brutais cometidas contra as populações mais pobres é aquela praticada pelo próprio Estado. A ausência de políticas públicas voltadas para a área social e a falta de
direcionamcnto dos incentivos e investimentos para ações que
priorizem o bem-estar do homem estão constituindo, Sr. Presidente, verdadeiros vetares endógenos ao incremento da violência,
Como evídência, basta conSUltar os índices de nossa mortalidade
infantil. Ao relegar à marginalização grandes segmentos da população brasileira. que restam desprovidos de emprego, de moradia.
de educação, de sallde e de saneamento básico, o sistema político,
econômico e sOcial, atual,_vigente no Pais ou no mundo. ac~.ba por
produzir, a partir de suas próprias entranhas, um tipo particular de
violênciã., Cóiiipará.vel ao mais perverso_dos mecanismos de conflito social. Confonne a categoria econômica a que pertencem. os indivíduos passam, então, a ser tratados separadamente. Os mais
pobres ficam excluídos da modernidade, vêem restringidos seu
acesso aos ben_s de consumo, têm limitada a sua possibilidade de
ascensão social, a eles se associam estigmas e prOConcei tos _de toda
ordem, seus ftlhos não estão nas rotas da cidadania, que incluem a
família e a escola, mas na rua, numa luta precoce e feroz peta: simples sobrevivência..
Para essa parCela de excluídos, a sociedade se acosrumou a
destinar-lhes o espaço sócio-econômico do subdesenVolvimento, o
espaço geopolítico das periferias e favelas, o espaço cultural dos
deserdados da escola.
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Para atender às suas necessidades, os recursos públicos são
sempre insuficientes para prover os requisitos -mínimos em obras
de saneamento básico e prevenção de epidemias, para garantir qile
os hospitais públicos lhes ofereçam algum serviço de saúde, para o
acesso e permanência de seus ftlhos à escolarização.
Não é de se estranhar, portanto, ql!e a falta de _pe~tivas
sociais e económicaS. aliadas ao desemprCgo e subemprego, criem
o caldo de cultura de que se alimenta e nutre a violência. A pobre~
za se toma a grande aliada da criminalidade umr:__de ~as matrizes.
Aliás, pesquisadores de importantes instituiç-ões têm revelado insistentemente a existência de correlação entre delitos e variáveis sócio-econômicas, úmdo sido produzidOs- xilUitos estudos que

e

enfatizam a-aSsOClãç&:; eíitre pobreza e violênCia.

-

Não fica dificil entender p:>r que o tráfico de drogas, recente
entre nós como feD.ômeno centralizador da criminalidade. seja _tão
eficaz para cooptar a força de trabalho do jov~m. a _quCm oferece
nome, fama. visibilidade, auto-estima_,_ algum poçl_er, recursos e
glória, ainda qUe Cfêinera. As condições favoráveis ao -fortalecimento do narcotráfico estão mim contexto social marcado pela
marginalização:_ exclusão da cidadania,-des_emprigo continUádo,
preconceitoS de todo tipo, ausência de exPeCtativa de emprego
condigno, veto à esperança de mobilidade social.
O professor Luiz Eduardo Soares, da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro, em artigo Publicado no Jornal do Brasil. de 13
de julho do corrente ano, revela os resultados de uma pesquisa so-bre crimes na cidade do -Rio de Janeiro, tomando como referência
o ano de 1992. Segurido ele• ..:onvivem no Rio cidades diferentes,
com padrões de vítimízação c_ompletamente distintos. Diz ele:
"Se você é branco, próspero, instruído. provavelmente mora em uma região da_ cidade _e~ _que é raro o
crime de morte. Para piCtos e -pardos,_do sexo masculino, jovens _entre dezenove e vinte e npve anos, pobres,
residentes em áreas caracterizadas pelo baixo índice médio de escolaridade. os riscos se elevam e a situação
pode chegar a ser grave."
Nada mais descreve o professor Luiz Eduardo Soares com
essas palavras do que alguns efeitos do fenômeno de marginalização social no Brasil.
O Procurador federal dos Direitos do Cidadão. Álvaro Augusto Ribeiro Costa, declarou ao Correio -Braziliense. de 3 de ju~
lho de 1994. que o processo de exclusão social que atinge grande
parcela da população brasileira torna-a alvo fâcil de aguçamento
da violência; Seja como autora, seja como vítima. O ProcuradOr
acusa a política econômica -dos últimos governos como responsável pelo acirramento das condições geradoras de violência. São palavras suas: 11Quando se faz a opção pelo combate à irlnãção com
um fim em si mesmo, quando se estimulam atividades sem retomo
social, que apenas agravam a conce-ntração de renda, quando seretarda a reforma agrária e quando se destrói" a cãpacidade de o Estado atuar, estamos abrindo caminho para a violência generalizada".
O Procurador federal menciona um ponto que é de extrema
violência para o eqmrcionarnento adequado das perversas condições de vida de parte da população urbana, qual seja, o retardamento
da implementação de medidas que visem à reforma agrária.
Expulsas do campo, centenas e milhares de famílias que viviam do traballio na agricultura e pecuária migram para as pcrife~
rias das grandes cidades, engrossando os cinturões de miséria.
Alijadas do mercado de trabalho sem qualificação para os requisitos do trabalho urbano, engrossam as fi..Ieiras dos desempregados,
quando não se submetem ao subemprego ou sucumbem às ofertas
do ganho fácil do submundo da marginalidade.
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Outro ponto que podemos aponlar como co-gerador de falo·
res cri.xriiil6geO.Os é a impunldade das elites. São lugares-comuns
aíumações de que rico. no Brasil. não vai para a cadeia.
A impunidade das elites possui um efeito devastador em to·
dos os escalões da pirâmide social, alterando os referenciais éticos
e morais. menosprezando o senso de justiça. trazendo o de_salento.
-a descrença e o sentin:iento de abandono a todas as faixas da população. A questão se resume na seguinte inferériCia: se os poderosos
cometem delitos e _ficam impuqes, por que razão os demais também não poderão fazê-lo?
Hã ainda outro fator de extrema violência, Sr. Presidente: o
que cometem as nações ricas com os países subdesenvolvidos e
em desenvolvimento, que é acenar-lhes com a oferta _de _dioheiro
fãcil no mercado mundial. para depois reavê-lo com juros exoibitantes.levando os cofres públic_os à ;eauperização e à míngua. Com
isso, fica reÜ'aído 9 Êstadà rla sua fi.mção precípua de atender os
mais nccessítados. em beriefidO da geração de dividendos nunq ·
suficientes para amvrtizar os compromissos--com a dívida financ:cJlniemacional.
___ S_r. I_)reSicie~te, Sr"'s e Srs_. Senadores, a vigência do regime
da marginalização, que reserva o bem-estar para os poucos c exclui os muitos, deve merecer dos poderes constituídos urgente reflexão.
Sabemos como _combatê-la. Talvez não tenhamos até agora
tido a vontade politica e a força de persuasão necessárias parit implementar as medidas saneadoras de resgate da cidadania desse
grande coritingente de excluídos e margirializados.
Quero reportar-me. neste momento, aos trabalhos da Comissão Contra a Violência. de que tive a honra de participar. juntamente com ilustres professores, teólogos. filósofos e educadores.
por convite do então Ministro da Justiça Paulo Brossard. Note-se
que, já nos idos 1986. constava das preocupações do Ministéno da
Justiça o grave problema da violência rio País.
Após numerosos· encontros, nos quais foram longamente
debatidos aspectos estruturais e conjunturais geradores de violência, foi redigido um relatório final. que_ apontou e~fFeita vincul<i.Çào
da questão da violência coin o qUadro de desigualdades sociais e a
iníqua concentração de reD.da na sociedade brasileira.
Para equacionar a questão da violência deveriam ser enfrentadas questões cruciais ligadas à reforma agrária, ao desemprego,
ao subemprego, ao modelo de desenvolvimento econômico c à ur·
banização sem planejamento.
- Embora reconhecendo que os governos federai. estaduais.
municipaiS e Os deníais podereS não poderiam. sem o envolvimento maciço de todas as esferas da sociedade civil. resOlver-Por si sós
a crise de violência a grassar no País, foram apontadas medidas.
cuja_ implementação exigiria políticas sociais especifiCas atineriteS
a:
1) acelerar a reforma agrária;
2) implementar uma politica de habitação .wra as populações de baixa renda nas periferias urbanas e zonas ·márginalizadas,
capaz de promover melhoria no saneamento, _a_bas~irnento de
água, luz elétrica, eduCação, saúde e lazer; e
3) enfrentar o problema da impunidade, mediante garantia
de que os processos judiciais fossem lev-ados até sua conclusão.
Foram também recomendadas medidas na área de educação, como a conseieiltização de crianças e adolescentes acerca dos
direitos e deveres do cidadão; programas de treinamento _e aperfci·
çoamento do policial civil_; medidas na- áreã de comunicação. atinentes à diminUição de mensagens. programas, filmes e
propaganda que contenham incilal:ilCnto à violência; f0rtalecimen·
to do Ministério Público para a defesa dos d~i_tos c ip_tercsses ..do
cidadão; instalaçãO -dos Juizados de Pequenas Causas; adoção de

-·ra

a

Dezembro de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

mecanismos judiciais mais ágeis parâ dirimir os cohflitos fUndiários: alendimento especial ao menor infrator. além de m®idas
pontuais na esfera da segurança pública.
Felizmente, os anos se passaram e trouxeram a concrctiza-\'âO de muitas das propo<;.las sugeridas no relatório da Comissãg__
Contra a Violência. Saudamo-las com entusiasmo e confiança no
futuro.
No entanto, Sr. Presidente, é preciso avançarmos ·mais. Pre,;isamos rumar firmes e céleres rumo a um Brasil mais it,'llalilário.
em que todos possam desfrutar do seu quinhão de bem-estar, porque deve ser proporcionada igUal oportunidade de crescimento, de
ascensão social e de alcançar a plena cidadania.
- - -

Empenhamos nossa esperança no governo futuro.- que assume as rédeas do País daqui a menos de duas semanas, para que
confira. em todas as esferas de ação goverr.,uue!ltal~ prioridade ir·
restrita a políticas púb!icas capazes d_e resgatar da mar_gi.tlalidadÇ:
social, econômica e cultural todos os .brasileiros vítimas até agora
do fenômeno perverso da marginalízaçãó sos-iãl, qUC_ os transfOrma
em não·cidadãos. cm nâo·homcns, excluídos quãse totalmente da
participação nos bens materiais c__ <.."U llilrõ!is d:a _nªÇão, i.Íliqi1ídade
que é. cm si_ mesma. uma forma estrutural e sistêmica de violência.
raiz da maior part.c da violêncicl õSiCnsiva crescente- que- faz de
nossa gente vítimas impotentes e aterrorizadas._ __
__ _
Sr. Presidente, Srs. Senadores, só a justiça social gafa.Ote -a
paz. e a se.b'trrança dos cidadãos.
E não posso me furtar. nesta_ oportunida-de-. de, citàrú)o o.
texto biblico, evidenciar a perenidade e atualidade da $3:bcP.orí~ em
que se fundamentam os valores multissccul_arcs de nossa tradição
judaico-cristã. Cito. por isso. o profeta Oséiâs. do ·orravo século
AC.. em Samaria. a capital do reino do norte: "Porque semearam
vcntos,.e segarão tonnentas" (Os -8.7); e cito: sObretudo, Jesus de
Na7.aré, para nós, cristãos:-mfalíVei na sua sabedoria: ''To_da-árvore
hoa produz bons frutos. e toda árvore mã proUuz frutQS mauS. Não
pode a árvore boa dar maus ffutos: nem a -ãrvofe -~á dar frutos
bons". (Mt 7.17.18). Basta colocannos 11SOciedade justa" no lugar
de "árvore boa"; e "sociedade injusta" no lugar de "árvore má".
Toda sociedade justa produz bons frutos. e toda sociedade injusta
produz frutos maus. Nãá -pode a sociedade justa dar maus frutos:
nem a sociedade injusta dar frutos bons.
o fim da violência que enfrentruncis- hoje exrge. arémcraspoliticas públicas adequadas da parte do Governo, uma transformação radical da mente e do coraç-ão dos homens e das esuuturas
mais profundas da sociedª'de brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Sinlon. Líder Cio Governo Oo Senado Federal.
--- "
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte
dis<..'"UrsO. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S?s e Srs. Senadores. inicialmente. abraço o novo companheiro do Senado Federal. Senador Fernando Luiz Gon\~alves Bezerra. É uma
satisfação vê-lo aqui O<..:llpando c:adcira tão importante como a do
bravo SenadorGaribaldi Alves Fifuo. Não há dúvida de que o Rio
Grande do Norte continuará sen<J.o h_oru_:ado ncSt3-"casa, Ila~figuci e
na biografia do Sr. Fernando Lu i~ Gonçalves _Bi:zeiTa; hoi11ciD-âO
velho MDB. da velha estirpe de luta c de risistênCW. do nOSsO Partido, que contará, a partir de agora, nesta. Casa, -no seu trabalhO, na
sua ação, na sua dedicação. com o digno ocupante da Cadeira dÕ
Senador Garibaldi Alves Filho. Governador do R)o Grande do
Norte, da estirpe dos Alves.
E vejo aqui o bravo Ministto A1uízio Alves, pelo qual tenho
tanto carinho e admir..1~·ão. Ele e. sua famíli~ têm Uma Ui~'g_r-?-fia de
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lutas e_ de resistência no Estado do Rio Grande do Norte. e seu fi~
_lho, agora, no CongreSSO Nãcional. Lamento. pois Aluizio Alves
deveria continuar mi pol.ítiCà.; está saindo multo Cedo, pois é agora
que ele tem condições de avançar e desenvolver o seu trabalho.
juntamente com essa gente que representa o que temos de digno e
bravo nesse Estado.
Qtfãhdo véjo Alulzio-eseus innãos. cassados pelo arbítrio.
mas grandes lutadores: Garibaldi Al_ves e seu pai, juntos na mesma
luta de resistência: e. agora, eSSf;\ figura exe"iifplar que ingressa nesta Casa;- é corri muita--emoÇão e alegria que. nesti oportunídade.
levo1 ao nosso prezado amigo Fernando Luiz, o carinho. Q abraço.
o -arefo, a acolhida. Garibaldi Alv~s Filho é uma das pessoas mais
dignas e corretas. um caráter bastante elevado. V. Exa~ Senador
Fernando Luiz, terá que manter a tradição do nome, da honradez e
da dignidade do Dr. Garibaldi Alves.
Sr. Presidente. estamos chegandO- ao final de um ano. ao fi.
nal de um governo, ao fmal de uma Legislatura - talvez" aquela
que, em toda a História deste País. será objeto de maior análise.
pOis em nenhuma outra tivemos tantos a-coi:ltecimentos. É com !.ris- teza que assistimos à passagem de pessoas que nos são tão caras,
como Garibaldi. Antonio Mariz. Mauro Benevides, como o nosso
bravo Senador por Sergipe. que hoje também renuncia para assu-niir O cargo de Governador. Ao longo dos 500 anos de História do
Brisíl. dlfiCifmente iniciou-se um novo- ano com a--análise, a iriterpretação, o estudo e as perspectivas que se tem agora para o Brasil
dC amanhã.
Sr. Presidente, o Senador Femand9 Henrique disse, desta
tribuna, que, riO dia lo de janeiro. Quando assumir a Presidência da
R"epública. estaremos encerrando um ciclo, o c.-iclo da ttansição. S.
Ex" está dizendo a mais absoluta verdade. Não há dúvida nenhuma
de que o ciclo da transição, aquele ciclo de tantas lutas. terminou.
Foi U!)l_qtqvirnento que começou em 1954. quando se tentou impedir a posse do Dr. Getúlio Vargas, e qüC- colltiõ.i.Jou em1955! com a p_osse de Juscelino; cm 1961, quando se tentou impcdir_a posse de Jango. e depois com o se~u afastamento; o n10'!'imcn·
to de 1964 e o que houve de 1964 até ontem,_ incluindo a
rcsis~ência, o arbítriO, a_falta de imprensa livre. o movimcrliO pelà
aniStia, ením1. tudo àqUilo que aCon-teceu ..e -que, gia"çãs i( Deus. é
passado.
Disse bem FCrnando Heru:ique desta tribuna: não devemos
mais fazer divisão em tomo daquilo que nos separava até onteril. A
partir do dia 1°, a distribuição, a divisão, as alterações devem ser
todas um mister, porque o que aconteceu pertence à História, a
essa História que eStá terininando c que teve acontecimentos f antásticos durante os últimos quatro anos.
Primeiro. foi a conSolidação _da dcmoc_~cia, começando
pela anistia de peSSóas Como _o Gãribaldí, o Aluízio Alves e de tanta gente 4u~ sofreu os perCalços daquele periodo. Foi difícil a luta
para chegam1os até aqui. não foi da noite para o dia. Lembro-me
bem, porque vivia no meu Estado. Rio Grande do Sul. onde parecia que a noite do arbítriQ duraria a vida inteira.
O nobre Senador que está assumindo deve ier vivido "isSo no
MDB do Rio Grande do Norte, quando se queria extinguir o Partido, porque achava-se que não valia mais a pena lutar. Pregava-se a
renúncia coletiva de todos os ocupantes de mandatos. houve aquela avalanche de votos em branco em 1970~ porque parecia que a
luz da liberdade não voltaria a brilhar.
Pela tribuna do COngresso. passaram figuras ·como Teotônio
Vilela, Dr. Ulysses e oUtros que participaram dessa carrlinhada.
Conse~imos a -anistiá. extinguimos o AI-5, tivemos eleições diretas, ·fizemos a Constituinte e ganhamos uma nova Constituição.
graças a Deus. Esta foi a primeira etapa. Pensou-se que, com a vitória do Collor. tudo estaria resolvido. Mas descobrimos que só a
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democracia não é suficiente. Não adianta termos -democracia, liberdade, elegermos o Presidente da República. termos instiruições
que funcionem, se não hã carãter,_dignidade,_ ética, seriedade e decência. Foi assim que o CollgresSo se uniu à sociedade para a Cilação da CPI que acabou decretando o impeachment do Presidente.
Não foi. contudo, uma tarefa fácil. Lembro-me de que a imprensa - e até congressistas - não aceitavam. Mtiiia5 pessoas me
perguntavam se eu havia virado "lacerdista11,_ se _eu havia resolvido

particípar da criação

ae um movimento qUe queD.à imitar o que se

fez com João Goulart, em 1964, e C<Jm Getúlio Vargas, em 1954;
se eu estava inventando um movimento para caluniar o Presidente
da República. Muita gente imaginou que o Congresso estava fazendo uma repetição de 1954 e de 1964. Mas não foi Isso que hou-

ve. O que o CongresSo fez foi um mOvimerltcÚeSponsável e Sério ·
no sentido da moralização e da dignidade dos costumes. A_ CP! do
Orçamento foi tini pãsso adiante nesSe sentído~ -quando tiverri~s
que cortar na própria carne, para buscar um Brã.sil mais sério e responsáveL
Hoje, podemos dizer que o Brasil vive um nov_o momento:
o momento da seriedade e da responsabilidade. Diga- se o que se
quiser do Presidente Itamar Franco, mas Sua Excelência, no decorrer do seu governo, impôs a linha do caráter, da seriedade e da respeitabilidade. Sua EXC81êD.C1a--deixa o Governo com um útdici: de
88% de prestígio popular~ Nunca aconteceu Isso na História deste
País. Aquele mineirlnho, tlie-io colono, ali de Minas Gerais, figUra
de piadas pennancntes nas manchetes c nas cbarges dos jomaís do
centro do País, sai com 88% de respeito da opiniãÕ púb~ca.
O maiSlíitefesSa.l:ite é qué isso ocórre POr tiêS raz.ões: a terceira é ci PlanO Real-e a inflação- biixando; a segunda,. é que o
povo diz que, realmente, é um Presidente sério, que impõe seriedade no seu Governo; e a primeira, é pela simplicidade com que governa.
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cometer o absurdo da injustiça sob o argumento de que se está
buscando a seriedade.
_
Estam()_S vencendo uma segunda etapa que é o governo da
- seriedide:-Não adianta ter um governo democrático e ético com
uma inflação "de 50% ao mês, com uma economia que se esVai
pelo cano dC? ridículo. Hoje,_ chegamos ao fmal de- um ano em que,
depois de 30 anos, não temos déficit público: temos superávit-Um
superávit equivocado, não é o que queremõs, porque é um SUperávit em que o Governo, num ano eleitoral. cortou todos_os gastos e
trancou, praticamente, a construção de quase tudo; mas teve a_coragem _de fechar sem déficit orçametltário. Pela primeira vez, estamos com uma írlf!aç_~o que baixou de 50% para 2%. e. se Detis
quiser. no ano que vem, baixa de 2%. Portanto, temos o direito de
ter esperança, a economia está sendo colocada no seu lugar.
O Senador Garibaldí Alves Filho dizia aqui que a receita do
seu Estado praticamente vinha quase dobrando depois do Plano
Real.- isso é- o q-ue tenho ouvido em praticamente todos os Estados.
A economia está sendo colocada no seu lugar. Meus innãos. democracia, hOerdade, austeridade, seriedade e economia colocadas
nos seus lugares. Claro que não somos ingênuos a ponto de dizer
que o Brasil estã salvo, vamos festejar. -Não! O Brasil está no ca»
minho certo. O Presidente FernandO Henrique tem tudo para desenvolver o caminho certo. Pela primeira vez,_ vej_q íStó. CPela
primeira vez na História do Brasil, sentimos que isto-eStá acontecendo. Qual é a tradição do Brasil? Elege um presidente, um go·
vernador e um prefeito; no dia seguinte da eleição o que perdeu
está preparando a próxima campanha e está inicíarido a·oposiçãO.

Elegemos o Sr. Fernando Henrique Presidente da República, tanto a CUf, o PT, o PDT, quanto o PMDB. todos sentimos
que o Brasil está torcendo para que o Sr. Fernando Henrique dê
certo. Em duas oportunidades diferentes, o Lula telefonou para
mim pedindo a minha interferência jUnto ao Piesidenie-Iialnar no
O SR. PRESIDENTE (HumbertO Lucena),.: Senador Pe- sentido de aceitar a sua ajuda, _e ?-judqu. Digo desta tribuna <]ue o
dro s-imoD, peço Vêiiia a V. Ex• paia interrÕmpê-lo Por um ·segan- Lula ajudou duas vezes com relação à greve do setor da PETRO~
do, a flm de anunciar aos Srs. Senadores que estou convocando o
BRÁS. dos petroleiros, evitando que ela fosse adiante, em duas
Congresso Nacional para uma sessão conjunta a - partir de oportunidades. Reuniu-se com os petroleiros. Debateu, analisou,
16h30min, quando votaremos, ou tentaremos fazê-lo. os créditos pediu a interlerência. O Betinbo veio-. em nome do Lula. O Presisuplementares solicitados pelo Senhor Presidente d.:! Repúblicã ai? dente da CUT também veio, falou com o Presidente da República.
Congresso Nacional, do Orçamento de 1994, -inciusive para o pa- com o Presidente da PETROBRÁS e entraram em entendimento.
gamento de pessoal civil e militar do Executivo, do Judiciário de-A palavra é uma só: não interessa a ninguém que o Brasil
parte do Legislativo, além da proposta orçamentária de 1994.
dê..errado. Nesta oportunidade, todo mundo es!á vendo, seja meu
V. Ex• continua com a palavr?-, nobre Senã.dor Pedro Siprojeto ser papa, preSidente, governador, seja qual for o projeto,
mon.
que há uma unanimidade. Para todos é bom e é import.3.nte que o
Brasil dê certo.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço. Este momento que
- Não vejo, na História do Brasil. um Presidente da--República
estamos vivendo é novo, aliás, é O segundo mOinentl:). po~~ Q prique assumirá nas condições em que Fernando Henrique va:. assumeiro é a democracia, o flm do regime de exceção; e o segundo é
mir a Presidência da República. Não vejo, na História do Brasil,
o governo da dignidade e da seriedade. E tanto é isso, que se vai
uma oportunidade como a que o Brasil está, em que hã condições
ao abuso do excesso. Quando um Tribunal resolve atingir o Presi·
tão positiVaS- de ir adiante, como no dia 01 de janeiro. Honestadente do Congresso Nacional sob o argume~o de que usou a Grámente, não vejo isso. Para todos os lados que olharmos há uma
fica do Senado é JXmiUC está aproveitando um sentiment6-_que é
cqrrente p::>sitiva no sentido de que dê certo, há um corren~ positiuniversal -o povo brasileiro quer seriedade e quer dignidade -,
va no sentido de acertar.
está usando um argumento que não é verdadeiro.
Vejam a integração da América Latina. O MERCOSUL,
Tenho dito e repetido que nunca usei a GráfiCa -do Senado, a
que começa a atuar, cm caráter definitivo, no dia 1() de janeiro,
não ser para a irriPressão dos meus projetes e discursos. Há uma
teve sua reunião fmal agora em OUro Preto. No início~ Õs america~
série de Senadores e Deputados que durante uma vida inteira, há
nos olhavam essa inlciativa como--Se fOSse sei lá o que. HOje eles
mais de 30 anos, usOu a Gráf1ca do Senado para impiimir as suas
próprios estão querendo participar dessa integração. Também o
mensagens de Natal. Conrudo, muitos, ao invés de usar só a men·
·Chile
olhava o Tratado com desconfiança; ago:a quer ~zer_parte.
sagem com a figura do Crfs-to-Ou seja lá--o que for,- acrescentaram

e

um calendário. Não vejo absolutamente nada nisto._ Se bá_30 anos
vem-se fazendo isso, o Tribunal poderia dizer: -·~~olhem. ísto não
deve continuar a ser feito"; mas cassar o ma.n:dato de um Presiden·
te do Congresso por esse motivo, é ã.bsurdo. Digo que -se chega a

Desgraçadamente, durante muito tempo, o mundo viu o
Cone Sul representado pelas ditaduras fascistas do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Paraguai e do Brasil. Hoje em todos esses
países há democracia, uma democracia que cresce, com inflaÇão
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pratlcamente zero em quase todos. São regimes que se integram. sem fronteiras, um mundo aberto ao capital, aberto ao entendimenque se dão as mãos, com o objetivo de crescerem juntos. Não há to. Isso é verdade. Mas também é verdade que temos que buscar
mais razão para que se veja a América Latina como uma região um desenvolvimento acompanhado de_ justiça social, com clistrionde há fome, miséria e injustiça. Ela tem e_cononlia, tem- povo,
buição_de renda, para que o povo tenha condição de viver melhor.
tem terra, tem agricultllra, tem minério. tem praticamente tudo
Quando houve a Revolução de 1964, falava-se em fome,
para ser uma das regiões mais desenvolvidas do mundo. Pois essa em miséria.- Mas não havia 32 milhões de brasileiros passando
integração está acontecendo.
fome. O Presidente eleito Fernando Henrique Cardoso diz que o
Destaco, a partir de 1° de janeiro, o papel do Congresso. Brasil vai crescer. Ao mesmo tempo, ele diz que vai dar realce a
Fernando Henrique disse,_ desta tribuna, que vai haver um outro dois setores: às regiões que estão à margem do crescimento e ao
Brasil, que a transição terminou. Anunciou medidas, apresentou, problema social dos desabrigados, dos que passam fome, cuja seuma por uma, suas propostas, que temos que respeitar. podemos cretaria, diretamente ligada à Presidência, Vai englobar vários 6rdivergir, mas o Congresso lerá que responder. Temos que nos gãos ineficientes, gastadores do dinheiro público. Serão muitO
conscientizar da responsabilidade do nosso papel.
importantes a ação e a direç.ão do Governo Fernando Henrique
O País pagou um preço alto, Deputado e Ministro Aluízio Cardoso, para que o crescimento pretendido por todos nós seja
Alves, desde o momento em que Juscelino trouxe o Congresso acompanhado de justiça social.
para Brasília. Para vir para cá, o funcionário jã tinha que ganhar
Volto a repetir, nunca vi um governo assumir com o otimisdobrado. Os Parlamentares não puderam trazer sua fanúlia, porque mo de -F"ernarido-Henrique Cardoso. COnheço-o há longo tempo. É
nem casa havia para eles. Foi guarido começou a funcionar ·a regi- difícil um Presidente tão preparado quanto ele. Tive a hoora de
me da terça, quarta e quinta-feira. Eu Pinda era estudante, mas me representar o Governo brasileiro, como chefe de delegação, na
lembro de ir ao aeroporto esperar o meu deputado que vinha pas- posse do Presidente do México. Ali, numa deferência especial ao
saras férias de Natal, porque era quando ele ia para o Rio Grande Brasil, embora o representante da delegação brasileira não fosse
do Sul- o resto do tempo ele passava no Rio de Janeiro. O recesso nem Presidente, nem vice-Presidente, nem Chefe de Poder, eu parera recesso.
ticipei de todas as reuniões com os chefes de Estado. Era emocioHoje. trabaliJ,amos terça. qu~a e quinta-feira, e o povo nos nante- ver como o Presidente Menem. da Argentina, o próprio
censura por isto, como se o Senador e o Deputado fossem os res- Presidente do México e outros presidentes de países da América
pensáveis. Na verdade, o Senador e o Deputado são as grandes víLatina, ali presentes, se referiam a Fernando Henrique Cardoso.
Limas desse equívoco. _Q normal para um parlamentar é o que Eles se referiam com alegria e com emoção à poss_e do Presidente
acontece nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer parlamento Fernando Henrique como um fato que vai Somar-para toda a Amédo mundo. No iníciO de janeiro. chega a pauta dos_ trabalhos do rica Latina. Agora temos alguém que vai falar alto em nome da
Congresso para o ano inteiro. Então, ele já sabe os dias em que- América Latina; agora temos alguém que vai .simbolizar os granterã que trabalhar. Fica vinte dias trabalhando, se for o caso, e de~ des interesses de avanço. de democracia e as &randeS posições da
pois volta para casa.
América Latina. Sim, Fernando Henrique é um homem preparado,
Aqui, boje, qualquer parlamentar passa dois dias e meio em é um homem que viveu as várias inst.â:O.cílis da Vid.ã. Sofreu o exí'~
Brasília, dois dias em seu Estado _e dois dias viajando de avião. anlio, teve que se afastar da cátedra da universidade, teve que buscar
dando de carro:lsso é ridículo, idiota- pcrdoem~nie a sinceridade. o desterro no Chile e depois na França." pOrque-não podia lecionar,
E o povo nos chama de boas-vidas, porque não trabalhamos. Cito não podia falar na sua lena.
isso _como exemplo, para mostrar a necessidade que temos de nos
Eu era presidente do :MDB do_ Rio Grande do Sul numa
adaptar. Se o Fernando Heruique diz que vamos ter um novo Bra- época em que era proibido falar, quando o O Estado de S._ Paulo
sil. um novo Executivo. vamos ter que ter também um novo Conpublicava páginas e- págínás de receitas culinárias ou de Os Lusíagresso.
das, quando os sindicatos não podiam falar, p:>rqUe havia o 228
O COngresso brasileiro é constituído de gente digna. gente que demitia qualquer Uder sindical que falasse, quando o estudante
de bem, gente honesta, gente correta; mas somos incompe~iltes na --e professor não podiam falar na universidade, porque havia o
maneira de nos conduzir. Somos todos irresponSáveis, à imerisa 477 que os afastava abruptamente. Nessa épxa, no Rio Grande do
maioria por omissão, pot assi_stir, poi olhar sem parúcipar, por ver Sul, fu:emos um movimento de resistência, e criamos o IEPES as coisas acontecerem. Uma Ca::;a como o Senado,_ com 81 Sena- Instituto de Estudos_.Políticos e Sociais, cujas reUniões aconteciam
dores_, deveria ter uma participação --pennanente. O PreSidente do na própria Assembléia Legislativa.
Senado deveria ser o coordenador da ação que o PlenáriO deveria
Foi lá, pela primeira vez, que Fernando Henrique, então um
decidir: o que se vai e o que não se vai fazer. Devemos _reunir o jovem profess_or vindo do exílio, que não sabia bem o que iria faSenado mensalmente para debater, para discutir, para levar essas zer. faloo peJa primeira vez num ambiente político, no local onde
questões adiante. Ou nos adaptamos ao novo_ Brasil. ou estaremos se reunia o MDB do Rio Grande do Sul, sobre as idéias, as lutas
superados. É uma questão de honra um novo Congresso, é uma de brasileiros, argentinos.-}X'rtugueses, espanhóis e tantos outros
questão de honra vivermos a nova realidade e é uma questão de exilados de diversos países com os quais teve a oportu-nidade de
honra nós nos compenetrarmos de que estamos vivendo um novo conviver. Pôde, dessa forma, viver o outro lado.
momento.
Já se disse que só é líder verdadeiramente aquele que sofre
O Brasil já teve fases de desenvolvimento. Na época do nú- a derrota. Quem só conhece a vitória nunca será líder em toda a
lagre, em 1970, diziam que o Brasil crescia mais do que o Japão. sua integridade, porque, para ser um vencedor, tem que saber o
Diziam que devíafUOS levar o nosso ministro da Economia para que é uma derrota. É o que dizia Winstori Churchill, o grande vitoM
ensinar aos Estados Unidos como crescer, porque os nossos per- rioso da Segunda Grande Guerra. Ele, qu~ havia sido homenageacentuais de crescimento eram fantásticos. A economia brasileira do no mundo inteiro, quando se candidatou a deputado pelo
estava indo bem, mas terminou implodindo.
regime parlamentarista, perdeu a eleição.
Com certeza, a economia brasileira vai crescer, vai se de~_
Não há _na históriª-, meus amigos, 1:1m herói sem derrota_. _
senvolver. Estamos_ vivendo um novo momento no mundo. Caiu o Lincoln sofreu a pena da derrota. O exílio, o sofrimento e a luta facomunisrno, a União Soviética se desintegrou. Temos um mundo zem parte da formação da personalidade dos verdadeiros lideres.

·-o

9582 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção rn

Dezembro de 1994

Para se ter o âmago do conhecimento do conjunto da sociedade Brasil. teremos os nossos pósteros- a maiOria-dos senhores dírá os
deve»se vivenciar o outro lado. o lado de quem perde, para se sanossos netos. mas eu posso dizer os meus filhos. porque tenho um
ber o que pensam as· que estão do outto lado. Aquele que é um
filho de seis meses. O meu filho. quando estudar a História d(>
eterno vitoriosO, está sempre-no poder, tem festas e loas permaBrasil, vai analisar várias etapas. Assim como vai estudar a Inconnentes. nunca poderá saber realmente o que dizem dele, em face
fidência Mineira e vai se lembrar de Tiradentes, vai esrudar taroda situação em que se encontra. S6 aquele que sofre a derrota tem
bém essa fase que vivemos e vai lembrar-se do Dr. Ulysses. que
condiçê'>cs de fazer uma análise profunda do conjunto, da situação
foi o homem cjue conduziu essa transição~ -que chegou até a Terra
t'omo um todo.
Prometida, mas não pôde chegar à Presidência. Pois ao Senador
Femando Henrique teve condições de fazer isso, porque fez
Fernando Henrique Cardoso o destino llie reservou isso. Como é
uma longa caminhada: exílio, sofrimento, baixos cargos, começou
longo o destino! Eu dirh. que UlysSes Guirna:riies tinha tudo para
devagar c chegou à Presidência-daRepública.
ser o Presidente, mas ele não nasceu para ser Presidente. Eu diria
Sr. Presidente, sou Líder de um Governo que termina dentro que Tancredo Neves tinha tudo para ser o Presidente, foi eleito
de poucos dias. Não aceitei nenhum cargo no Executivo, e esta Li- Presidente. mas não morreu Presidente. Fernando Henrique Cardoderança praticamente me foi imposta pelo Presidente Itamar e pelo so, politicãmente, talveZ iião o tivesse, embora ele tenha tudo para
meu P<.u-tido. Fico feliz, neste fmal de Governo, pelas perspectivas ser Presidente. Mas, em virtude de tudo o que tem - capacidade,
que temos p.lra o nosso País.
.garra. culnua, espúito público- foi levado a ser Presidente, odesItamar Franco é um gênio? Não. Itamar Franco fei um gotino lhe reservou essa oponunidade.
vemo revolucionário, de obras fantástiCas'! Mio.-l'Vtas-o que podia
Eu conJio nele, Sr. Presidente. Com muita humildade, na
ser feito foi feito. Hoje, todos podemos respirar aliviados. Hojc.teminha Câdeiia de Senador, na rllinha posição, seja o que foi que o
mos o direito de ter esperança. Pela primeira- vez, depois de uma destino lhe reserve. eu confio no Sr. Fernando Henrique, sei que
longa caminhada, temos novamente o_ direito _ele ter esperança. - I ará a -SUa parte. Espero qUe o Congresso Nacional faça também a
Creio que a penúltima vez foi Juscelino. Depois, nós votainos em sua. É mUitO únport.a:nte o caminhO que vamos trilhar neste SenaM
Tancredo Neves. que lamentavelmente morreu antes de assumir. do. Volto a repetir: penso que teremos que fazer profundas trans0 brasileiro era um povo que não estava tendo o direito de teresformações no Congresso Nacional e no-'SenadO Fcidiia[ Acho que
perança. AcreditO que encerramos. esta legislatura e vamos para vamos ter a coragem de sentar à mesa, debater. analisar, estudar c
nossas residências. dizendo que, depois de muito tempo, colabora- concluir. Temos a· obrigação de fazer. Assim como a transformamos. uns mais e outros menos, mas colaboramos para que o Brasil ção será feita ali do lado da Praça. nós, a parlir de janeiro; temos
que nos reunir e dizer quais são as transformações que vamos fatenha o direito de ter esperança.
Sr. Presidente, não foram fáceis os dias que- viVe'mos. AfasZer.do lado ·de Cá para preparar o SerladO, para preparar o Congreslamos um Presidente democraticamente. dando-lhe o mais amplo so para o Brasil que há de vir.
direito-de defesa, tendn a razão e a racionalidade e aquilo que viTrago o meu abraço muito afetivo a todos os senhores. Temos neste Congresso, onde, civicamente, cada um votou _com sua nho dito ao Presidente Itamar Frnnco que nenhuma votação importante o Senado deixou de fazer, e nessa vez, aqui, foram as
alma e pensamento. Criamos uma CP! e afastamos Colegas, tentando morafiz.1r a coisa pública. Pegamos um governo como o do decisões tomadas ao sabor da responsabilidade de cada um. OraPresidente itamar Franco, onde provavelmente~ nenhum dos inte~ ças a Deus, Sr. Presidente, como Líder de Governo. nunca tive que
rcsses de !..'ada um de nós, pessoalmente, foi atendido. Acho que, procurar ninguém para mudar o voto por essa ou aquela razão, por
nesta legislatura, estamos c:olucando as çoísas em seu lt~.gar. E que essa ou aquela vantagem. Normalmente, eu procurava os Líderes.
bum que o Urasil deixa de ser o país da esperança e passe a·ser o
Agra-deço profundamente ao Líder do meu Partido, Mauro
pais onde a espcr. mça é real! Eu torço e rezo, como crente. para
Benevides; ao Líder do PFL, Marco Maciel; ao Líder do PSDB.
que Fernando Henrique corresponda a essa _expectativa de nosso Mário Covas; ao Líder do PPR, que era o Senador Esperidíão
povo, de nossa gente. Tenho certeza de que ele encontrará no ConAmim, e, posteriormente, o Senador Epítacio Cafeteira; ao Uder
gresso Nacional a colaborac;ão_necessãrta parii poder fazer a sua do PTB;- ao próprio Líder do PT, Senador Eduai-do Suplicy, com
parte. Que FernandQ_HeJl!.ique tenha a grandeza de olliar o Brasíl, quem muitas e muitas vezes conversamos. Em nenhum momento
não apenas um Estado; que Fernando Henrique tenha a grandeza tivemos de usar qualquer argumento que não fosse aquele da busde olhar o conjunto da polilíca brasileira, não apeilas um partido; ca do bem comum. E baseado no argumento da busca do _bem coque Fernando llcruique tenha a grandeza de olhar o conjunto de muro, durante todo o Governo Itamar Franco. o Senado votou
todo o povo, não apenas o de seus antigos; que Fernando l·Ienrique -- -todas as vezes. Algumas votaçÕes difíceis, comO a vOtação do irotenha a grandeza de olhar e sentir, principalmente, os mais humil~
posto sobre o cheque.. Na ocasião, de um lado, estava a HESP, de
dcs c net:cssitados, que não têm vozes que falem por eles., não ape- oulro, as lideranças sindicais, ambas unidas contra nós, no sentido
nas os fát·cis, a elite, lJUe tem condições de bater cm nossas de que não-po-díamos votar aquele projeto. Alguns tiveram gestos
pottas. Fcmando Heruiquc está vivendo o momento cm que pode _ da maior coragem, como o Senador Mário Covas, candidato ao
ser- Ueus o pcrnüta- o grande representante Ja tmnsfom1ação da Governo ·de São Paulo - a maioria: das Lideranças presentes era de
slx·icdade brasileira. O destino é isso, Sr. Presidente.
-São Paulo-, que dizia: "Sou candidato a governador de- S3.(d>aiilo.
Sexta-feira, fui t.:onvidar..lo pelo Prefeito de Campinas para Sei que vão usar na campanha que estou votando a favor da criafalar. t'omo amigo do_ Dr. Ulysscs c_ cm nome Qo~.Parl~Jlltmt.arcs, ção de um imposto, mas mesmo assim vou võtar a favor."
na ocasião cm que ele Í11augurava um monumento muito bonito
Nessa oportunidade, votamos contrário ao salário de 100
em h0mcnagcm ao Dr. Ulysscs Guinl.ariic~. No_alto de uma enordólares, porque, naquele momento cm que se criava o projeto do
me e antigLL praçà rodwsa c abandonada, foi feita,--a fim) e aÇo. a Plano RCat"em que se mudava a econOmia, votar a f3.vor significaesfinge do nussu grande Ulysscs GuimarãeS. Eu lembrava ali que ria implodir o plano de combate à inflação. O Senador Mário Coo Smar..lor FcmandD I Icnriyuc. desta uibuna, tinha diw que, no dia
vas. assim eomo muitos outros Senadores, encaminhou e votou
em que tomasse posse, encemuia u llrasil da transição. Dízia cu
contra, com o seguinte argumento: "Pode ser bom para mim, pesque. por uma estmnl1a coinc-idência, estamos l1omenageando o Dr.
soalmente e politicamente, mas é contra os interesses do País.'' Por
Ulysscs c qur.: não tcnh1) neu.buma dúvida Jc que, na História do isso, agradeço.
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No Governo de Presidente Itamar Franco, nosso diálogo.
aqui. foi muito franco e bastante respeitado. Em nenhum momento
veio aqui ministro ou quem quer que seja para buscar qualquer
tipo de outro interesse que não fosse o iiltCresse do nosso País.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Exa um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Com o maior prazer.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Pedro Simon, sempre
tJUC V. Ex a assoma à tribuna, desperta as atenções da Casa. Não
podia ser comigo de outra maneira. Eu estava em meu gabinete
ouvindo o exlraordinário discurso de V. Exa. quando uma provocação _de V. Ex_a me chamou ao plenário. Foi quando V. Ex• disse
das esperanças que tem no governo que será presidido pelo ex-Senador, nosso Colega, remando Henrique Cardoso; e· depois disse
que tinha esperança no Congresso. Embora eu não deva participar
Jo próximo mandato, vou fazer uma afumação a V. Ex': o Con·
grcsso vai cumprir com a sua obrigação se tiver propostas governamentais. No regime presidencialista, Senador Pedro Simon.
como o Congresso funciona? O Presidente apresenta as suas propostas. cria as suas Bancadas e, ao criá-las. nasce a Bancada de
Oposição. Porém. existe outra maneirê., que é ignorar O Congresso:
e "enfiar goela abaixo" uma série de medidas provisórias. uma
após a outra. Is.so_ é desvalorizar _Q Congresso,_ é ignorá-lo, é cereear o diálogo do Executivo com o Congresso Na~ional, ou seja,
com os representantes do povo. Disso é que lenho medo. Houve
um <:ochilo nosso na feitura âa nossa Constituição: -pretendíamos
um Estado que não fosse presidencialista, que fosse_ parlamentarista, e a medida provisória tem sentido no parlamentarismo. mas não
o tem no regime presidencialista. Esta é a única advertênCia que
me fica neste instante_. E_m.bora não continue no Congresso Nadona!. estou preocupado com a coruarução do Estado democrático. o
que exige de todos nós cautela,_ dia<! dia. Vamos lembrar Manga·
heira: a plantinha tenra, que exige de todos nós cuidado diuturno.
I:spero sinceramente que o ex-Senador Fernando Henrique Cardoso. llgora Presidente eleito. faça não apenas ·uma proposta clara,
como o discun;o memorável que proferiu neste plenário. mas mais
Jn que isw: que constitua as suas Bancadas para que o_Congresso
Nacional tenha como funcionar e que, somente em- CaSos-eX.Cep~
<:ionais. utilize a medida provisória, porque as amputações que
este Congresso sofreu - é uma queiXa de fula! de inandato- com
as medidas provisórias foram por-demais doloridas. Agradeço a
oportunidade do aparte e quero dizer que respeito V. Ex •, seus
pontos de vista e aceitei a sua provocação. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON- Que_ro dizer, em primeiro. lugar,
que lamento profundamente o fato de V. Exa não estar aqui no pró·
ximo ano.?: uma injustiça o que V. Ex"' fez ao povo das Minas Gemis: quando todas as pesquisas--de opinião pública o apontavam
estourando em primeiro lugar na disputa para o Senado, com uma
diferença enorme em relação ao candidato que vinha em segundo
lugar. V. Ex"' não aceitou o apelo, o reclamo popular. O lugar de
V. Ex a. no próximo ano, era aqui. Tenho certeza de que, em- qual·
tjucr posição que estiver V. Ex•, com a dignidade, com o caráter e
com o espírito público que lhe têm caracterizado, V. Ex'" será sempre um grande aliado do Brasil e das grandes causas do povo bra·
sileiro.
V. Exa abordou um dos problemas mais importantes: Por
isso, agradeço a V. Ex". Essa é urna das questões que teremos de
decidir. O Congresso de anteS de 1964.-o Congresso do Rio d_C- Janeiro, tinha um problema grave: a matéria, quando era imporiante,
quando era polêmica. ficava --na gaveta do Congresso Nacional.
Matérias como a refonna agrária, capitais estrangeiros, as chanfadas reformas de base ficavam na gaveta, porque não havia nenhum
artigo yue permitisse, que determinasse que elas fossem votadas.
r.:nt.ão. o que acontecia? É polêmica? Votar a favor? Não, não dá
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para votar a favor. Bom, e votar contra? Votar contra é antipático.
Então, a matéria ficava ila gaveta.
O Movimento de 64 introduziu O chamado decreto-lei. O
governo o baixava e, se a matéria fosse votada, estava votada; se
não fosse, passava por decurso de prazo. Dessa forma, o Congresso Nacional acosttJ.mou-se a "deixar como está". A orientação que
se dava ao Parlamentar era: ''Não precisa ir lá!" O Parlamentar não
ia e o projeto era aprovado. Para que comparecer e votar contra,
aínda mais na época do regime militar?
Nós nos acostumamos com isso.
O Sr.Esperidião Amin- Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. PEDRO SIMON- Com prazer, ouço V. Ex'.
O Sr. Esperidião Amin- V. Ex• está abordando, em fimção da provocação a que o Senador Rona.n Tito se referiu, um assunto da maior i.riJ.portância que não vai se esgotar com e_sse
discurso. Por isso, quero oferecer uma pequena contribuição: Senador Pedro Simon, peço-lhe que, no ano que vem, V. Bx• ultime
o relato de um projeto do qual V. Ex• era o Relator- não sei se
ainda é. [)esta tribuna, V. B~·- defendeu. em julho de 92, o projeto
de lei complementar que restringia a reedição de medidas provisórias. O Senador José Paulo Bisol, num aparte feito em maio- que
o credEmciou a que eu me lembrassa de seu nome, além de outras
lembranças, porque S. Ex• realmente demonstrou grande conhecimento juridico nã.quela oportunidade -, colocou uma questão: o
projeto, que havia sido aprovado na Comissão de Justiça por 14 a:
13, simplesmente deixou de tiamitar desde maio de 1992. E quero
ofeiecer cOmo subsídio a V. Ex' o seguinte: no meu _Estado, o Estado de Santa Catarina, está previsto -na ConStituição estadual que
medida provisória não apreciada não pode ser reeditada. No Estado de Santa Catarina, nãO existe reediÇão de medida provisória: OU
ela é aprovada, ou é rejeitãda; ou seja, também, por omissão, rejeita-se. E como V. Ex' era, ou ainda é, o Relator desse projeto, façolhe um apelo para que complemente a sua observação com um
compromisso conosco de dar curso a essa matéria por ser, sem dúvida alguma, oportuna.
O SR. PEDRO SIMON - O nobre kfder J;:speridião Amin
vem Corroborar o que disse o Líder Ronan Tito.
Repito: primeiro, trataVa-se de decreto-lei. Se este_ não precisasse ser votado, o Parlamentar não precisava mais vir aqui, porque se o Congresso se reunisse e não obtivesse quorum, a matériil.
seria aprovada por decurso de prazo.
Em seguida, veio a Constituinte, qu~ entendendo que haveria parlamentarismo, votou a medida provisória. A medida provisória, dentro do parlamentarismo, é absolutamente correta. O que é
·a Inedida provisória? O Primeiro Ministro baixa a medida provisória e ela- entra em_ vigor. se o Congresso a aprovar, tudo bem; se
não a aprovar. cai o Gabinete.
Esta é a essêncía da medida proviSória, e, nessas condições.
ela foi colocada na Constituição. A diferença é que caiU o Parlamentarismo e ficou a niedida provisória.
Senador Rona.n Tito e Senador Esperidião Amin, seja o que
dizem V. Ex's ou seja o que for, entendo que, se quisermos ter um
diálogo sério com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, teremos d_e ter a respoo.sabilidade de, já no mês de janeirO, eiicontrar
solução para essa questão. O que não pode é continuar Como está.
As mensalidades escolares já estão na oitava medida provisória.
POr"" quê? Porque o Presidente baixa a medida, o Congresso não
vota, e o Presidente da República reedita a mesma medida.
Temos que encontrar unla solução. seja esta de valer 60 dias
ou não, mas temos de ter a coragem de encontrar uma solução não há dúvida nenhuma -, uma solução que passe, Sr. Senador
Ronan Ti!O e Sr. Senador Esperidião Amin, pela responsabilidade
do Congresso. O Congresso vai ter de ter a responsabilidade de,
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camente demonstrOu o Presidente Itamar Franco. Sua Excelência
governou e chegou ao fun do seu Governo sem necessidade de ter
vem e nós não a votamos; o Presidente, então, a reedita.
a maioria que lhe daria o respaldo para governar coin tra-rlqtiilida~
Teremos de encontrar uma fórmula através da qual o Con- de. Na falta dessa maioria, utilizou-se o instrumento da medida
gresso assuma a sua responsabilidade. Com isso, o Presidente tam- provisória. É isso que a mim assusta, porque ficamos até sem ter
bém terá que assumir a sua. Editou medida: provisória? Sim. como prCslar cõntaS em nÕSsoS-ESiã.dos. Desejo. comO V. Ex'", que
Portanto, vai ter resposta do Congresso Nacional.
realmente o Presidente Fernando Henrique Cardoso faça um bom
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex" um aparte?
governo. mas - isso me preocupa - desde que_ nos ouça a todos,
O SR. PEDRO SIMON- Com todo prazer. nobre Senador porque cada um de nós tem uma parcela da opinião púhlica para
Ronan Tito.
colaborar na feitura das leis. Muito obrigado a V. Ex'", nobre SenaO Sr. Ronan Tito - Perdão por retornar ao aparte. mas o dor.
assunto é tão palpitante que me atrevo-a pedir novamente a V. Ex 11
O SR. PEDRO SIMON -Bem colocada a posição de V.
um pequeno aparte. É o seguinte: Por que o Congresso também
Ex•, nobre Senador Epitacio Cafeteira. mas repito: o Presidente
não aprecia e não vota? Está vigendo, _ela não é cancelada. deixa Fernando Henrique não vai valorizar _o Congresso se não O fiUrviger. Nesse caso. vamos cair na polêmica antiga de saber quem mos. Nós é que temos que nos modernizar e nos adaptar; nós é que
veio primeiro, o _ovo ou a galinha. Qual é o primeiro?·o COngresso témos que nós reunir para debater, para discutir a forma como-vaacredita que a responsabilidade é do Presidente da República. e o mos agir no próximo ano. Nós!_ Não é o Presidente eleito que. no,
Presidente da República diz que é do Congresso. O Congresso diz: ano que vem, iiá se reunir com o Secretário-Geral para definir
"Não. está tudo bem, está vigendo". Veja.ril v.--Ex~ as barbáries quem será o Diretor-Geral e. em quatro pessoas. dizer o que será o
que podem ser cometidas mediante medida provisória num regime Congresso. Não! Nós, os Senadores, vamos nos reunir. vamos dcM
presidencialista: o confisco da põupanÇa-brasileira, fato inédito da bater e vamos analisar toda essa matéria. Qual é a melhor maneira
história da democracia. que só pôde ocorrer por causa da existênde funcionar o CongressO-NãdOnal? QUal é a mCihÜr maneira de
cia da medida provisória. Portanto, S_enador Pedro Simon. por en- -funcionar o Senado Federal? Como é que vamos- cumprir a nossa
tender que esl.alpos num filão que devemos aprofundar e por parte para depois cobrar do Femamio Henrique aquilo que temos
-entender que V. Ex• tem toda a razão é que devemos colocar uma direito?
limitação, quer seja em relação -ao lerilpo, quer Seja em relação à
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodriguesb· Nobre Líder,
reedição. Caso contrário, b Congiesso pode argumentar: ''Está peço permissão para interroni:Per o seu brilhante disCUrso a fim di!
tudo bem. a medida provisória já foi editada, já está vigendo. Dão c:omuilicar a V. Ex·· e ao Plenário que ci Con-greSs-o Nacional deverá reunir-se às 16h30min a fim ae discutir a votar matéria da maior
há razão para que eu me mexa".
O SR. PEDRO SIMON- Concorda V. Ex' que a solução importância.
depende de o Congresso aceitar que um Presídente da República
O SR. PEDRO SIMON- Jã vou encerrar. Sr. !'residente.
não pode ter esse direito, rilas também devemos assumir a responLevo, mais uma vez. ao Senador Fernando Luiz Gonçalves
sabilidade que temos pelo nosso direito. As duas teseS devem exisBezerra o meu carinho, o meu abraço. as minhas boas-vindas. o
tir ao mesmo tempo. Não importa o prazo, ma~ ó Congresso vai respeito por recebê-lo aqui e a convicção de que o Senador Garlvotar. Votarã "sim" ou "não", mas votará.
baldi Alves não poderia ter alguém ·que o representasse melhor do
que S. Ex•.
O Sr. Ronan Tito- Perfeito!
O SR. PEDRO SIMON- Nesse caso, o Presidente daRePeço perdão por ter-me alongando no meu pronunciamento,
mas acredito que a oportunidade foi boa e positiva. Estamos chepública sabe que pode baixar uma medida provisória, mas, se o fizer. o Congresso. em 60 dias, poderá dizer "Dão'' à- medida eGit.a:da gandO ao· fiDar dO ano. Si-. Presidente. e deVemos diZer qual é a
e ele que assuma a responsabilidade. O que não podemos é deixar nossa parte no ano que vem. O Presidente eleito Fernando Henride votar. Em relação às mensalidades escolares, por exemplo. faz que veio a esta Casa e mostrou o que vai fazer. Acho que começaseis meses que a medida pwvisória vem sindo reeditada, e não a mos a dizer o que o novo Congresso vai fazer a partir do ano que
vem.
votamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr~ Epitacio Cafe~eira- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer.
_
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
O Sr. Epitacio Cafeteira -Nobre Senador Pedro Simon,
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presidiscordo de um aspecto: não estamos em uma posição cômoda~
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, JO
pelo contrário, digo que é iilcômoda. Desde que cheguei a esta
V ice-Presidente.
Casa disr:ute-se sobre medida provisória. Fiz um pronunciamento
nesta Casa, que, acredito, além de muito claro, foi jUridicamente
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
çorrcto. Na oportunidade, eu disse que medida provisória não pode
Albano Franco - Carlos Patrocínio - Fernando Bezerra-ser reeditada - faço questão de mandar esse pronunciamento a V.
Meira Fillio- Pedro Teixeiia- Vahnir Campelo.
Ex:~.-, não pode seguir como está seguindo, fazendo com que o deO SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A Presidência
sejo do Presidente da República funcione, mesmO que n[o --Seja
deferiu os Requerimentos n°s 1.085 e 1.086, de 1994, do Senador
esse o desejo do Congresso. Temos hoje uma moeda_ mais estável, _ Magno Bacelar, solicitando a retirada dos RcijUerimentoS- de sua
chamada até de real; mas, na realidade, ela é provisória, não é uma
autoria de n°s 843 e 844, de 1994, relativos_ às Mensagens n°s 346
moeda real. Na '(erdade, é real apenas no nome,__Q()rque não está
e 318, de 1994. respectivamente.
estabelecida em lei. não tem existência defmitiva, é uma moeda
Os requerimentos retirados Vão ao Arquivo.
provisória. Acredito -que a edição de medidas provisórias ensejou
aos Presidentes um distanciamento do CongresSo.--Até me _causa
São os seguintes os requerimentos deferidos:
espanto o fato de o Presidente Fernando Henrique Cardoso querer
maioria no Congresso. Existindo o instrumento da medida proviREQUERIMENTO N° 1.085, DE 1994
sória, não precisará o Presidente dessa maioria. FOi IsSO que pratiSenhor Presidente,
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Nos termos do art. 256 do Regimento Interno, requeiro are- porte de passageíros nos trens urbanos e suburbanos, e dá outras
timda do Requerimento n° 843 de 1994, de minha autoria, em que providências:
solicitava a audiência da ComisSão de Constituição, Justiçã e Ci- Projeto de Lei do Senado n° 40, de 1994, de autoria do
dadania sobre a Mensagem n° 346, de 1994. _
_ -_-Senador Cid Saboia de Carvalho, que acrescenta parágrafos ao arL
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994.- Seltador Mag--_ 2" da Lei n• 8.7 42, de 7 de dezembro de 1993. que dispõe sobre a
no Bacelar.
-- organização da Assistência Social e dá outras providências; e
-Projeto de Lei do Senado n• 41, de 1994, de autoria do
REQUERIMENTO N" 1.086, DE 1994
· _ Senadora Júnia Marise, que autoriza o Poder Executivo a criar a
Nos termos do art. 256 do Regimento Inumo, requeiro are-- Secretaria Nacional de Pesca eAqüicultura, e dá outras providências.
tirada do Requerimento no 844 de 1994, de mínha autoria, em- que
Os Projetos de Lei do Senado n% 373, de 1991, 40 e 41, de
solicitava a audiência da Comis_s_ão de Constituição, Justiça e Ci199 4 , aprovados pela Comissão de AssuntOs Sociais, em apred8.dadaniasobrea Mensagemno318,de 1994.
ção conclusiva, vão à Câmara dos Deputados, e os de D0 S 29, de

Sala das Sessões. 21 de dezembro de 1994.- Senador Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência
dispensa, na presente sessão, o periodo destinado à Ordem do Dia,
nos termos do art. 174 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secre~
tário.

1993, e 32, de 1994, por terem sido rejeitados, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Na presente
sessão, terminou 0 praro para apresentação de emendas às seguintes matérias:
_Projeto de Leida Câmara n' 141, de 1993 (n' 1.719/91. na
Casa de origem), que dispõe sobre a jornada, condições de-trabalhO e PisO sãlaii3l dos técnicos e auxiliares de enfeirnagem e deter-_
mina outras providências;

É lido e aprovado o SC.b'lÜnte
REQUERIMENTO N"I.087, DE 1994
Senhor Presidente,
Requeiro, nos. termos do art. 13, § 1°, do RegimEmto Interno, seja considerada Licença Autorizada, os dias 5, 9, 12, 16 e 19
de dezembro de 1994, em razão de compromissos partidários em
meu Estado - Minas Gerais.
Brasilia, 21 de dezembro de 1994.-SenadOra JúniaMarise-

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o
requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N"l.088, DE 1994
Senhor Presidente, nos termos do art. 43, incisO I, cOmbiiia~
do com o art. 13, § 1°, do Regimento Interno, requeiro seja considerado como licença para tratamento de sãúde, o meu afastaineitto
dos trabalhos da Casa, no período de 16 a 31 de dezembro elo corrente ano, confQnne atestado anexo.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1994. - Senador Darcy Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_- O requerimento está devidamente instruído com o atestado médico previsto
no art. 43, I, do Regimento Interno.
Em votação o requerimentO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o requerimento, fica- concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esgotou-se,
na sessão de hoje, o prazo previsto no art. 91, §-3°, do-Regimento
Interno, sem que tenha sido intetposto recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n° 373, de 1991, ele autoria do
Senador Nelson Wedckin, que dispõe sobre medidas de def~sa da
Previdência Social c dá ou_u-as providências:

-Projeto de Lei do Senado n' 29, de 1993, de autoria do
Senador Márcio Lacerda, que altera a Lei n° 7 .679, Ç.e ~ de novembro de 1988. acrescentando~ file dispositivOs- de proteÇão aos
recursos naturais:
- Projeto de Lei do Senado 0° 32, de 1994,
autoria do
Senador Hydekel Freitas. que dispõe sobre a granüdade dO trans-

cte

-Projeto de Lei da Câmara n' 206, de 1993 (n"-478191. na
Casa de origem), que altera ~ arL 472 da Consolidação das Leis do
Trablilho;
- ---- --·
.:. PrOjeto de Lei da Câmara n• 236. de l993(n°2:297!9l, na
Casa de origem), que acrescenta ~ispositlvo ãO arr.~-1o-~da Lei no
4.090. de 13 de julho de 1962;
-Projeto de Lei da Câmara n• 18, de 1-994 (n• 151/91. na
Casa de OJ:igem), que-altera o art. 629 da Cons_olidã.çãO das LeiS do
Trabalho;
- Projeto de Lei da Câmara n• 19, de 1994 (n° 156/91. na

Casa de origem}, que dispõe sobre restrição aO uso-de fumo em -recintos fechados de uso público, em veículos de transporte colctivo
e dá outras providências;
-Projeto de Lei da Câmara n• 48, de 1994 (n" !292/91. na
Casa de origem), que dá nova redação a dispositlvà da Consolidação das Leis do Trabalho;
=Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1994 (n° 229/91, na
Casa de origem), que proíbe a exigência de atestados de gravidez e
esterilização, e outras práticas discriminatórias, paia eleitos ã.ârnissionais ou de permanência da relação juridica de trabalho, e dá outras providências;

-Projeto de Lei da Câmara n• 86, de 1994 (n" 3.913/93. na
Casa de origem), que altera o arL 841 de Consolidação das Leis do
Trabalho- CLT; e
-Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 1994 (n" 2.904/92, na
.Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a atualização dos valores das comiSsões de v idas a representante comercial, em caso de mora no pagamento.
Os Projetas não receberam emendas e serão incluídos cm
Ordem do D'ia, =--opOrtllD.amente.
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa.
comUnicação que será" lida pelo Sr. 1° Secretário.

É lida a seguinte
Em21, de dezembro de 1994
Senhor Presidente,
Tenho a boin-a de comunicar a Vossa Excelência. à vista do
dispoStõ. rio art. 7° do Regimento Interno, que, assumindo n~sta

data a representação do Estado do RN, em substituição ao Senador
Gaiibaldi Alves Filho, adotarei o nome parlamentar abaix_o consignado e integrarei a bancada do PMDB.
Atenciosas saudações, Femarido BeZeiTa.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente
lido vai à publicação.
A Presidência convoca ses-são conjurita a rea.lizar-se hoje, às
16 horas e 30 minutos, destinada à apreciação de projetes de crédito e orçamento para 95.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
lrabalhos, convocando para hoje, após a sessão do COngresso Nacional, sessão extraordináriã do S~nado Federal, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 13,DE 1991-COMPLEMENTAR
Votação em turno dnico, do Projeto de Lei da Câmala n°
13, de 1991 -Complementar (n' 223190- Complementar. na Casa
de origem), que regulamenta o § 2' do art. 171 da Constituição Fe:
dera!, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medidas provisórias previstas nO art: 62 da Constituição Federal, e dá
outras providências. tendo
Pareceres, sob n's 49 e 88, de 1991, da Comissão

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de D0 S i a 4- CCJ,
que apresenta: 2° pronunciamento: contrário às Emendas de D0 S 5
a 17, de Plenário:
·

-2-PROJETO DELE! DA CÂMARA N' 125, DE 19\HCOMPLEMENTAR
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, L do Regimento Interno)
Votação em tumo único·, -do Projeto de Lei da Câmara D 0
125, de 1991 -Complementar (n" 60189- Complementar. na Casa
de origem), que disciplina os limites das despesa~ com o fUncionalismo público, na forma do art !69 da Constituição Federal. tendo
- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. Relator: Senador Meira Filho,l 0
pronunciamento: favorável ao Projeto; 2° Pronunciamento: fa.:
vorãvel à emenda de Plenário, de autoria do Senador Mauricio
Cmrea.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas perante a ComisSão~ de autoria do Senador Guilherme PWinCira.) -

-3,
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 93, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termOs do
art. 172, L do Regimento Interno)
De iniciatiVa da ComisSãõ Diretora, qUe dispõe Sobre a es_trutura básica da Subsecretaria de Administração de Pessoal, e dá
outras providências.
-- (Dependendo de p~~r_ da CorriiSSãO- de ConStituição,
Justiça e Cidadania)

-4MENSAGEM N' 314, DE 1994
Escolba de Autoridade
Discussão, .em turno único, do Parecer n° 237 •. de 1994, da
Com.issãõ de Constiniição, Justiça e Cidãdaiii.a-Sob_re_ a Mensagem
n' 314, de 1994 (n' 899194, na origem), de 24 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor V ALDffi RIGHETTO, para exercer o cargo de Miillsti-o Togado do Tribunal Superior
do Trabalho.
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-5MENSAGEM N' 349, DE 1994
Escolha de Autoridade
Discussão. _em turno único, do Parecer n° 236, -de "I 994, da
Corriissão de Constituição, JuStiÇa e Cidadania sobre a Mensagem
n' 349, de 1994 (n' 991/94, na origem). de II de junho do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor EDSON RODRIGUES
CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

-6MENSAGEM N' 372, DE 1994
Escolha de Autoridade
Discussão.-em turilo únicó, do Parecer n° 31l,de 1994, da
Comissão de Assuntos Econôm.icos Sobre a Mensagem n° 372. de
1994 (n' 1.093194, na origem), de I' de dezembro do com:nte ano, ·
pela qual o Senhor PreSidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor EDGARD LINCOLN DE
PROENÇA ROSA. para ocupar um dos cargos de Conselheiro
Administrativo de Defesa Econômica.

-7MENSAGEM N' 376. DE 1994
Escolha de Autoridade
OisClis-São, em turno ~nicO, do" Parecer-no 28~t.9e 199~.41 ~
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 376, de
1994 (n' 1.125/94,
origem), de g de deiembrodo'corrente ano.
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor PERSIO ARIDA para exercer o
cargo de Presidente do Banco Central do Brasil.

na

-8MENSAGEM N' 102, DE 1994
Escolha de Çhefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 102. de
1994 (n' 135194, na origem), de 21 de fevereiro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado o nome do Senhor RONALD LESLIE MORAES
SMALL. Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Austrália, exercer a função de Embaix.ador do
Brasil junto à Nova Zelândia.

-9.:
MENSAGEM N' 178, DE 1994
- ÊscOlbâ de Chefe ·ae MíSSão-Diplôináiica
Discussãõ, em turno único, do Parecer da COmissão de Relações ExteriOres e Defesa N&cioliaf ~obre a Mensagem ri 0 178, de
1994 (n' 325/94. na origem), de:26 de abiil do corrente ano: pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Senado o nome do Senhor BER_NARQO DE AZEVEDO BRITO,
Ministro de Primeira Classe_ da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à República da ~i~ãndia, e_x~rcer a_ função-de Embaixador do Brasil junto
à República da Estônia.
--lO-

MENSAGEM N' 192, DE 1994
Esc()lha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão; em turno único, do Par~cer da Comissão de Relações Exteriores c Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 192, de
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1994 (n° 375/94, na origem), de 23 de maio do corrente ano, pela
qual o Senhor Pre$idente dí\ _República submete à delibe~ção do
Senado o nome do Senhor !JERNARDO PERICÁS NETO, Ministro de Primeira Classe da carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto ao_ Reino da
Bélgica, exercer a função de Embaixador do Bta>il junto ao Grão
Ducado de Luxemburgo.

-11MENSAGFM N' 218, DE 1994
Escolha de Chefe de Missão DiplomátiCa-Discussão, em tumo ú11k~9. do_Parecer da Comis-são de_ Re-

lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem_n_0 -:US. de
1994 (n' 422194, na origem), de 3 de~junho do corren\!LO<!o; pela
qual o Senhor Presidente da República submete _à _çleli))eração do
Senado o nome da Senhora TiiEREZA MARIA MACHADO
QUINTELLA, Ministre de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativa mente com a função de Embaixadora do
Brasil junto_ à_R,epública da Áustria, exercer a função de Embaixa-

dora do Brasil junto à Repú_blica ~ Eslovêni~ _
-12MENSAGEM N"225, DE 1994
Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica
Discussão, em turno único-, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa N.acicirial so.bre a Mensagem n~ 225, d~ _
1994 (n• 447/94, na origem), atrevés da qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
JOÃO TABAIARA DE OLIVEIRA, Ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a fun-ção de
Embaixado( do Brasil junto à República de Cmgapura.

-13MENSAGEM N' 257, DE 1994 _
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 257, de
1994 (n' 527/94, na origem), através da qual o Presidente daRepública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JOR~
GE SALTARELLI JUNIOR, Ministro de Segunda Classe de
Carreira de Diplomata, para, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República do Senegal.
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Senado o nome do Senhor PAULO MONTEIRO LIMA. Minisiro
de Prim,eira Classe da_ Carrejra de Diplomata, para. cumulativa~
mente com a funÇãO de EmbaiXador do--Brasil jurito ao Reino da
Tailândia, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao_ Rei·
no do Camboja.
-16MENSAGEM N' 278, DE 1994
Escolha de Chefe de Missãô Diplomática
_
Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesã. -Nacional sobre a Mensagem n° 278, de
1994 (n• 643/94, na origem); através da qual o Presidente daRe~
pública submete à deliberação dÕ Senado o nõme ·da Senhora
VERA PEDROSA MARTINS DE ALMEIDA, Ministre de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixadora do Brasiljunto ao Reino dos Pãfses Baixos.
- -17MENSAGEM N" 299, DE 1994
Escolha de_Cbe(e de Missão Piplomãtica
Discussão, em turno único, do Parecer-da Comissão de_ Relações Exteriores- e Defesa Nacional sobre a Mensagem 0°-299. de
~-1994 -(n° 727/94, na origem), de 6 de setembro do corrente. àno,
pela qual o Serihoi Presidente da República submete à deliberação
do Senado o nome do Senhor RONALD LESLIE MORAES
_SMALL, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
para cumulativamente com a ru·nção de Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Austrália, exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto_a Papua Nova guiné.
--""'

-ISMENAGEM N' 300. DE 1994
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
DiscuSsão, eni turno úniCO, do Parecl}r da Çomissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 300. de
1994 \n' 728/94, na origem), de 6 de setembro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado o nome do Senhor CARLOS EDUARDO DE AFFON~
SECA ALVES DE SOUZA, MiniStro de Primeira Classe da Carreira de Dipolomata, para,". cumUlativamente com a função-- de
Embaixador do Brasiljl,Jnto à Confederação Suíça. exercer a função de Embaixador do Brasil juntO ao P-rincipado de Liechtenstein.

-14-.

-19-

MENSAGEM N' 264, DE 1994
Escolha de Chefe de Miss_ão Diplomática
DiscUssãO, em turno únicõ, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa_Nacional sobre a Mensag~m n° 264, de
1994 (n' 552194, na origem), de 15 de julho do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Senado o nome do Senhor JOÃO AUGUSTO DE MÉDICIS, Ministro de Primeira Classe da Carreira de biplomata,-para~-Cumula:-
tivamente com a função de Embaixador do Brasil junto ã
República Popular da China, exercer a função de Embaixadoi doBrasil junto à Mongólia.

MENSAGEM N' 302, DE 1994
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único_, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 302. de
1994 (n• 804/94. na origem), de 29 de setembro dÕéorrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibcra~·ão
do Senaco o nome do Senhor LUIZ FEL IPE DE LA TORRE BE·
NITEX TEIXEIRA SOARES, Ministro de Primeira Classe da
Çarrefra_ de -Diplomata, para, cumulativamente com a função de
EinbaixadOr do Brasil juntO ao Reino da Suéc1a. ·exerc-er a função
de J3.mbaixador do Brasil junto à República da Letônla.

-15-

~

MENSAGEM N' 274, DE 1994
Escolha de Cbefe de Missão Diplomática
Discussão, em tunio único, ·do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 274, de
1994 (n° 603/94, na origein), de 3 de_ agosto do C01Tente· ãiiO, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do

-20MENSAGEM N' 310, DE 1994
.
Escolha de. Cbj!fe de Missão Diplomática
DiSCussão, em turnO- únícó. do PB.recçr da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 310. de
19g-4 (n° 891194, na origem). através da qual o Presidente da Repúblici- submete· à deliberação do Senado o nome do Senhor SÉR-
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GIO DAMASCENO VIEIRA, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função ~ Emhabc.adora do
Brasil junto à República da Guatemala.

-21MENSAGEM N'311, DE !994
Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica
Discussão;-em turno úniCo, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n°3ll, de
1994 (n' 892/94, na origem), através da qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome âo Senhor CARLOS ALFREDO PINTO DA SILVA, Mínisl!"o de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata, para exerCer o cargó de Embaixador do
Brasil junto a Barbados.

-22MENAGEM N' 312, DE 1994
Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica
Discussão, em turno ilniCo, dO Parecer d.a Comlssão de Re-lações Exteriores_e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 313, de
1994 (n' 894194, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe,
pública submete__ à deliberação do Senado o nome do Senhor
CLÁUDIO MARIA HENRIQUE DO COUTO L YRÁ. MiniStro
de Segunda Classe da Carreira de Dipolomata. para, exercer â fi.mção de Embaixador do Brasil junta à República Cooperativista da
Guiana.
- -- --23MENSAGEM N" 3!3, DE 1994
Escolha de Cbefe de Missão Díplomátlca
Discussão, em tumo-UliiciJ;-do Parecer da ComissãO de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 313, de
1994 (n' 894/94, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRepública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JADIEL FERREIRA DE OLNEIRA, Ministro de Segunda Classe da
Carreira- de DiPlomata, para. cUmulativamenie Com- a -funçãO de
Embaixador do Brasil junto à República da Indonésia.
--
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-24- MENSAGEM N" 316, DE 1994
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
DiscusSão,' em ttimo únicCÇ do Parecder da- Conilssão de
Relações Exteri~ e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 316,
de 1994 (n' 908/94, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
RUBENS RICUPERO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ã
República Italiana.

-25___ MENAGEMN'345, DE !994
EscolhB. de Olefe de Missão Diplomática
Discussão; em ttimo único, -dO Parecer da Comissão de Re-_
Iações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Menagem n° 345, de
I 994 (n' 963/94, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe-·
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor ANTONIO CARLOS DIN!Z DE ANDRADA, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata. para exercer a funÇão de Embaixador do Brasi!_ junto à Repúb_~ca ~~ Z_i.J:?~~bue.

-26MENSAGEM N" 359, DE !994
Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica
DiscirS-sãO, ein turno único, do-Parecer da Comissão de RelaÇões-EXteriores e Defesa Na«?ional sobre a Mensagem n° 359. de
1994 (n' 1.037194. na çrigem), de22 de novembro do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor GERALDO AFFONSO
MUZZI, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Federal da Nigéria.
O SR. PRESIDENTE (Chagai Rodrigues)- Está encem~
da a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16h30min.)

Ata da 9a Sessão, em 21 de dezembro de 1994
11 a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Chagas Rodrigues
Ney Maranhão - Pedro Simon - Raimundo Lira - Reginaldo
· Duarte - Ranan Tito - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre-sença acusa o_ comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo núCarlos Patrocínio - Chagas Rodrigues .: Cid Sabóia de ·earvalho - -mero regimental. de:claro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniCiamos nossos- trabalhos.
Coutinho Jmge- Dario Pereira- Dirceu Oirnelro- Eduardo Suplicy
9 Sr. I' Secietário procederã à leitura do Expediente.
- Epitácio Cafeteiia - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francisco
E lido o seguinte
Rollcmberg- Fernando Bezerra- Gilberto Miranda- Humecto Lucerna - Hydeckel Freitas - Irapuan Costa Júnior . . .: Jacques Silva EXPEDIENTE
J.arbas Passarinho,- João Calmon- João França- João Rocha- Joaquim Beato- Jonas Pinheiro- Jônice Tristão- José Eduardo- José
!v!ENSAGEM
Paulo Biso!- José Samey- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutaby
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Magalhães - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucídío Portella - Magr:io Bacelar- Mansueto de Lavor- MarMENSAGEM N' 393, DE 1994
co Macicl - Marlucc Pinto - Pedro Teixeira - Mauro Benevides (N' 1.186, na Casa de origem)
Meira Filho- Moi:)és Abrão- Nabor Júnior- Nelson WedekinSenhores Membros do Senado Federal,

ÀS 20 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Airton Oliveira - Albano Franco- Alexandie Costa- Alfredo Campos - Aluízio Bezena - Antonio Mariz - Carlos De 'Carli -
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Nos termos do artigo 84, inciso XIV, combinado cOm o ar~
tigo 52, inciso ID,letta d, da Constituição Federal, submete> à consideração do Senado Federal do nonie do Senhor Francisco
Lafaielf: de Pádua Lopes para exercer o cargo de Diretor do Banco
Central do Brasil.
O Senhor Francisco Lafaiete de Pâdua Lopes é pessoa de
reconhecida competência para o desempenho dessa elevada função, como de depreende do anexo curriculum vitae.
Brasília, 21 de dezembro de 1994.- ITAMAR FRANCO.

CURRICULUM VITAE
Nome: Francisco Lafaiete de Pádua Lopes
Endereço Residencial:
Rua Sã Ferreira, 143/601
Rio de Janeiro, RJ
Telefone: 287-6680

Endereço de Trabalho:
Macro Métrica Pesquisas Econômicas Ltda.
Av.GraçaAranban°19 sala 504-CEP20030

Dados Pessoais:
Nascimento: 3-10-1945
.
.
Naturalidade: Belo Horizonte- MG
Nacionalidade: Brasileira
FiliaçãO: Lucas Lopes e Ester de Pádua Lopes
Fonnação Acadêmica:
Curso Colegial, Colégio Santo InáciO, Rio de Janeiro.
Bacharel em Economia, pela Universidade Fedeial do Rio
de Janeiro. 1964167.
Curso de Mestrado em Economia, Escola de Pós-Graduação
em Economia da Fundação Getúlio V argas do Rio de
Janeiro, 1968/69.
"Master" em Economia pela Universidade de Harvard
(USA). 1969170.
•
''Ph.D." em Economia pela Universidade de Harvard
(USA), 1971/72. (Título da Tese: !nequality Planning
in the Developing Economy'' .)
Atividade Principal:
- Diretor-Presidente
Macrométrica Pesquisas EOOiiôinfcas Uda.

Atividade Acadêmica:
-Professor-adjunto, Departamento de EconQ:r;nia,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro;

Principais Cargos (Anteriores):
- Sub-diretor de Ensino, Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Genllio Vargas, 1974177.
- Superintendente do Instituto de Pesquisa (INPES) do lostituto de Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA), março
a agosto de 1979.
- Assessor Especial, Secretaria de Planejamento da Presidência da República. 1986;
-Assessor Especial Ministro da Fazenda, junho a dezembro
de 1987;

Outra Experiência ProrJSSional:
- Estagiãrio da Consultec, 1965/66;
- Professor do_ Departamento de Economia,_ ·aa Universidade
de Bmsilia- DF, 1972173;
-Consultor, Banco DENASA de Investimentos, 1973174;
- Dfretor-Superintendente, DENASA SISTEMAS E MÉ·
TODOS SIA., 1975;
- Professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da
Fundação Geoílio Vargas.1974177;
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- Professor em tefil!X> integral do Departamento de Economia, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ,!e 1977 al986;
Publicações:
!. "Desigualdade e Crescimento: Um Modelo de Programação com AplicaÇão no Brasil", Pesi:Juisa:e Planeja-mento
Econômico; Dezembro. 1972.
2. "Inflação, Correção Monetária e CoxÚroles de Preços",
Revista Brasileira de Economia, março; 1976.
3. 'Lucros. Juros e Moeda: Um Ensaio em Dinâmica Keynesiana", Revista de Esrudos Econômicos. vol. 7 n° 2,_
1977.
4. ''Problemas do Controle da Inflação. in Dionísio Carneiro
Dilemas da Política Econômica. Editora Campus. 1977.
5. "Efeitos Permanentes da Política Monetária e Fiscal sob
Revista de Estudos Econômicos, vol. 8, n° 1, 1978.
6. "As Opções de-Curto Prazo' pai-a 'a Econóinia Brasileira",
ANPEC. voL 1, n° 2, 1978.
.
7 .-''Enfoques Alternativos sobre ImpostOS' lndiretos nos Paí·-· Ses-em DesenVolvimento: Comentário" in M. Chennery
el al, Estudos sobre Desenvolvimento Econôrriicó,
(BNDE), 1978.
.
8. "TeOria e Política da Inflação Brasileira: Uma Revisão
Critica da Literatura", in Resenhas da Economia Brasileira, João Sayad (ed.) 1979.
9. "PolítiCa Monetária e o Mercado Aberto" (com Cláudio
Revista da ANDIMA, julho. 1979.
10. ''lnside 'lhe M6netârist Black~Box: Corrunent", American Review dezembro, 1979.
11. "On the Long-Run Jnflation·Unemployment Trade Of[:,
apresentado no I_. Encontro da Sociedade Brasileira de
Econometria, dezembro, 1979. Texto para Discussão n°
4, Departamento de Economia,
------ -"t2. ''Dilemas da Política Energética no Brasil", (com Eduardo trabalho apresentado no Second Westem Hemísphere Energy, Janeiro, setelnbro 19870. Versão preliminar
publicada em dezembro, 1980. Texto pata DiscUssão D 0
9, Departamento
13. "A Teoria da Indexação Consistente", (com John Williamson), Revista de Estudos Econômicos vol. lO, n° 3.
1980.
14. "Sobre as Causas da Recente Aceleraçã•) lnflaciõnária",
com André Lara Resende). Trabalho apresentado no
VDJ Encontro Nacional de Economia da ANPEC. Publicado em Pesquisa e Planejamento Econômíco, 5iezembro 198!.
15. "Inflação e Balanço de Pagamentos: Urna Análise
Quantitativa das Opções de Política Econômica", (com
André Lara Resende), Relatório de Pesquísa-n-o· C Departamento de Economia PUC-RJ, março. 1981.
16. ''Rational Expectations in Keynesian Macro-Models",
Texto para Discussão n° 14, Departamento de Economia, PUC-RJ.
17. "Inflação e Nível de Atividade no Brasil: Um Estudo
Econométric,o", Pesquisa e Planejamento Econômíco,
12, 3, dezembro, 1982, pp. 639-669.
18. "Rational ExpeCtations, Disc!ete Price-Setting and thc
Role of Monetary Policy'', Texto para Discussão D 0 28,
Departamento de Economia, PUC-RJ.
19. ''A Crise do Endividamento Externo: Alguns Números e
- suas ConseqüênCias", in pésio Arida: (ed.), Dívida Externa, Recessão e Ajuste Estrutura_l: O Brasil Díante da
Crise, Paz e Terra, dezembro, 1982.
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20. "Sobre as Causas da Recente Aceleração inflacionária:
Réplica (com André Lara Resende), Pesquisa e Planejamento Econômico, v'Ol. 12, n° 2, agosto 1982, pp-. 615-

622.

21. "Indexação. Choque Ex temo e Nível de Atividade: Notas sobre o Caso Brasileiro", (com Eduardo Modiano).
Trabalho apresentado no X Encontro nacional de Economia da ANPEC, Publicado na Pesquisa e Planejamento Económico, vol. 13, I. 64-90, abril 1983, pp.
69-90.
22. "Inflation, Growth and Wage Policy: A Brazillan Perspective (com Edmar Bacba). Trabalho apresentado ao
Semináríõ Internacional sobre Inflação, Fundação Getúlio Vargas, dezembro 1980. Publicado no Jornal od
Development Eeonomies, voL13, n• I, 1983, pp.l-20.-

23. ''St.abilization Policy, Rational Expectations and Staggered Real Wage Contracts'', Revista de Econometria, novembro 1983, pp. 44-62.
24. Politicas de Rendimento e o Ajustamento Macroeconômico da Economia Brasileira: Aspectos Teóricos e
Avaliação QUantitativa. Relatório de Pesquisa
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43. 'Resenha de "Dinâmica Macroeconômica11 : de Mario •
Henrique Simonsenm, Revista Brasileira de Economia,
vol. 38, n" I, pp. 143-146, jan./mar.J984.
44. "O Pacto Nacional de Estabilização da Moeda" (Pacto
de Estabilização e Reforma Monetária), Gazeta Mercantil, I "-2-85.
45~ ''Waiting for the New Govemment", Economic Forecasts, fevereiro 1985, p. 31.
- 46. 'The Death of Presídent Tancredo Neves", Economic
· Foreeasts,junbo 1985,p.121.
47, "NOVo AUstral na Argentina", Brasil Perspectivas Internacionais (ReviSta do mr=PUC), maiJset. 1985.
48. 11determinants Externos e Internos da Atividade EconômiCa no Brasil", Estudos EcoÕ.ômicos, vol. 15, n° 3.
49. ''O Choque HeterOdOxo: Combãte a-Infl.1Ção e Reforma
Monetária, Editora Carupus, 1968, 185 páginas.
50. "A Medida da Inflação no Brasil" pp. 9.1-100, voL 6, n•
2, abril-junbo'l986- Revista de Economia Politica.
51. ''Inflação Inerciai, Hiperinflacion y Lucha Contra La Inflación._ Economia, Revista DeJ DeQartamento de Economia/PUC-Pem, pp. 55-85,vol. VIU, n• 15, junbo. __
52. ''A Refon:Da Monetária'', Debate- Económico pp. 33-44,
Anol,n°L
53. "A Solução Correta da Questão dóS CompÜls6rios no
Índice de Preços", O Globo, 7-&-86.
54. ''Inflation and Debt Problems in Latin-America", t,rabalho apresentado na Conferência sobre Dívida Latinoamericana da Hoover lnstitution, Sefembro de 19?;].
55. O Desafio da Hiperinflação: Em Busca da Moeda Real,
Editora Campos, 90 págs. 1988.

Programa Nacional de Pesquisa EconômiCa.
- -25~ ''Politica Salarial e a Dinâmica do _Salário Nominal: Notas Preliminares", Texto para DisCussãO n° 59. Departamento de Economia, PUC-RJ.
26. "Politica Salarial, Inflação e Salário Real: Um Exerci cio
de Simulação11, TeXto para biscuSSãO n° "61. Departamento de Economia, PUC~RJ.
27. "Uma Alternativa ao Decreto-Lei no 2.045", Jornal do
Brasil, 11-9-83.
28. "Um Reajuste Altomático dos Salários". Gazeta Mer(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
cantil. 14-10-83.
-- --- 29. "Entendendo a Inflaçih>". Folha de S. Paulo, 26-1!-S:l.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente
30. "Na 01todoxia a Semente da CriSe Nã.cional'\ Folha de lido vai à publicação.
S.l'aulo, 25-12-83.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I • Secre31. ''A Grande Estagflação BraSileira.-', Boletim IERJ, no- tário.
vembro/dezembro, 1983. Trabalho apresentado no paiÉ lido e aprovado o seguinte
nel de conjuntura nacion do XI EncQntr_o Nacional de
Economia da ANPEC.
REQUERIMENTO N"-1.089, DE 1994
32. ''Indexación, Shock Externo y Nível de ActiVidad: NoRequeirO, nos termos do §_1° do_ art. 13_, combinado com o
las sobre el Caso Brasileiro", Desarrolo Economico-Re- art. 38 do Regímento Interno dÕ Senã.do-Fedeiii, -sejãni consideravista de Ciencias Socialcs no 93, abril-junho 1984.
das como licença autorizada minhas ausências aos trabalhos da
33.uA Estagflação de 1983", Folha de s. Paulo, 22-1-84.- - Casa, nos dias 5, 6, 7, 9, 12 e 19 de dezembro do corrente ano.
34. "Por que a Inflação não cai~ Folha de S. Paulo, 7-2-84.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994.- Senador Pe35. ''Um ano Quase setn Perspectivas", Folha de S. Paulo, dro Simon.
22-2-1984.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o
36. "É Possível a Recuperação em 1984", Fofba de S. Pau- requerunento, fica concedida a licença solicitada.
lo, 7~4-84.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I 0 Se-_
1
37. 'Diretas-já·e-a Econonúa-Nacion-al'', Folha de S. Paulo, cretário.
23-4-84.
·São lidos os seguintes
38. "O Impasse da Recuperação", Folha de S. Paulo, 4-6REQUERIMENTO 1:'1" 1.090, DE 1994
84.
Sr. Presidente,
39. "Só um Choque HetCroâoxo pode DerrUbar a Inflação'',
De acordo com 0 estabelecido no art. so, § 2o, da ConstituiEconomia ein Perspectiva, CORECON- São Paulo, n• ção, e no art. 215, inciso I, e art. 216 do Regimento Interno do Se5, agosto de 1984.
nado Federal, gostadamos de requerer ao Sr. Ministro da Fazenda
40. "Política Salarial e a Dinâmica do Salário Nominal", 0 envio das infonnações abaixo relacionadas, pedindo que sejam
Pesquisa e Planejamento Económico, agosto, 1984.
- consolidadas a cada ano, no periodo de 1985 a 1993 (incluíndo os
41. "Inflação' Inerciai, Hiperinflação Desinflação: Notas e meses de 1994 para os quais já -se -tenham dados disponíveis, poConjectirras", ReVista -ua ANPEC ano VU. no 8, nevem- dendo os valores vir escritos em real a partir de julho), e expressas
bro 1984~-- -em dólar comercial (de _preferência, utilizando-se, como deflator
42. "Expectivas Racionais, Fixação Discreta dê -Preços e 0 - -- da moeda nacional, a taxa mensal média de venda do dólar comerPapel da Política Monetária", Revista Brasileira de Eco- cial):
nomia, vol. 38, n• I, pp. 25-38,janlriiai.l9'84:
1. Estoque da dívida pública mobiliária federal;

e
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2. Emissões de títulos da dívida pública mobiliária-fCdexal;
3. Resgate do principal da dívida pública mobiliária federal
(amortização)~

4. Encargos da dívida pública mobiliáriã-"fideral (fUrOS-+
desãgio);
5. Encargos não pagos que Se somaram ao priri.clj)il da dívida;
Como se vê. noSsa iriteiição é dispor de uma tabela consistente pela qual se possa acompanhar a evolução cio estoque da dívida, ano a ano, tendo em conta a variação de seus componentes.
Sala das Sessões. 21 de dezembro de 1994.- Senador João
Rocha.

REQUERIMENTO N" 1.09I, DE 1994 _
Sr. Presidente,
De acordo com o estabelecido no art. 50. § 2°, da Constituição, e no art. 215. incis-O I. e art 216 do Regimento futenio do Senado Federal, gostaríamos de requerer ao Sr. Presidente do Banco
Central do Brasil o envio das informações abaixo :n;la_cionadas, pedindo que sejam Consolidadas a cada ano. no perlodo de 1985 a
1993 (mcluindo os meses de 1994 para os quaisjá-SCtenham dados disponíveis, podendo os valores vir escritqs em real a partir de
jullio) e expressas em dólar comercial (de preferência, utilizandose, como deflator da moeda nacional, a taxa mensal média de
venda do dólar cómercial):
I. Estoque da dívida pública mobiliária federal;
••.2. Ell1i~~ãjls de.titulo:; de divjda pl!blicaroobiliãria federal;
3. Resgate do principal da dívida pública mobiliária federal
(amortização);
4. Encargos da dívida pública mobiliãria federal (juros +
deságios);
5. Encargos não pagos que se somarãrfi aO-princiPal da dívi~
da;
Como slõ! vê. nossa intenção é dispor de uma tabela consistente pela qual se possa acompanhar a evolução~ do estoque da dívida, ano a ano, tendo em conta a variação de seus coro.IXJilentes.
Sala das Sessões. 21 de dezembro de 1994.- Senador João
Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Qs roquerimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos
do art. 216.lll, do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre _Senador Gilberto Miranda.
O SR. Gll.,BERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sõ e Srs.. Senãdores, há poucos dias chegaram a esta Casa cinco mensagenS p!esidenciais,_yisando à autorização para operações de crédito externO 3. serem
contraídas com o objetivo de financiamento da ímplementação do
projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia- SN AM.
Encaminhadas as matériãs à Comissão -de Assuntos Econõm.icos, coube-me a honrosa incumbência de relatá-las perante
aquele órgão técnico.
o~
As mensagens em tela acham-se acompanhadas de volumosa documentação que. considerando-se os anexos a ela juntadog
posteriormente, formam uma verdadeira montanha de papéis.
Diarite da inquestionável relevância da matéria e do vulto
das operações de crédito _externo, bouve por bem a ínclita Presidência da Comissão convocar duas audiências, ambas com as ilustres presenças dos SrS. Ministros de Estado da Aeroná11tica _e da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, além do Sr. Presidente da Comissão para Coordenaç!o do Projeto SNAM.
__
Compromissos regimentais inadiáveis, decorrentes da trabalhosa relataria do Orçamento de 1995. igualmente sob a minha
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responsabilidade, inviabilizaram o acompanhamento direto da primeira audiência, mas não impediram que. por intermédio da douta
Presidência, fossem transmítidas as indagações prclimína.re~. que
havia prepãriiâó Com antecedência.
Da segunda, contudo, realizada a 6 do corrente. tive a disponibilidade de tempo para. durante mais de cinco horas. tentar recolher os subsídios necessários ao esclarecimento das dúvidas que
me afligiam.
Mesmo assim, ao término da extenuante audiência. resl..:1Iam
em aberto nada mais, nada menos do que 40 questionamentos, que
acabãi-ãiil sendo deslocados para Requerimento Oficial de Informações que apresentei perante a Mesa dO seiiado.
A minha presença nesta tribuna justifica-se, Sr. Presidente,
SI% e Srs. Senadores. pela preocupação que me assoma diante da
exigUidade do tempo que se pretende conferir ao Relator de proposições que trazem. em seu bojo, tão iritrincadas, complexas e im, portantes questões para a Região Amazõníca e para a -Nação
_
brasileira em seu todo.
O Estado do Amazonas. que tenho a honra de representar
nesta Casa, tem grande interesse na implantaçãO do SIVAM. que
permitirá uma efiCaz vigilânéia e--controle das fronteiras, ·proporcionará meios capazes de deter as atividades de contrabando e narcotráfiCõ, além de oferecer maior segurança- às aeronaVes que
operam nessa vasta região, onde as viagen_s aéreas representam um
melO de deslocamento- da maior imPortância econômica e s_ocial
para a sua população, dadas as enonnes distâncias a serem percorw
ridas e ·a· infra~slh:llura quase sempre precária de suas_ estradás e··
_ hidrovias. Independentemente desses benefícios específicos. é inquestionável a necessidade de ser assegurado o controle efetivo do
espaço aéreo da Região Amazónica, constituindo ·a implement.1.~·ão
do SIVAM providência do maior interesse estratégico e de segurança nacional.
A Região Amazónica, última fronteira a ser vencida n:l expansão -da área economicamente ativa do Território Nacionai, não
pode ver acHada a execução desse projeto, sob pena de continuar
não oferecendo condições mínima:s"-de infra-estrutura que viabilizem o desenvolvimento sustentado da região, onde quase sempre a
expansão da atividade econõmica é objeto. de olhares atentos e <.TÍticos -de todo o Planeta. além de comentários, quase sempre infundados. sobre nossa caPacidade de exercer sobre essa área a
soberania que detivemos historicamente e em relação a qual não
estamos disPostos a fazei-qualquer concessão.
Vanglorio-me de estar entre os representantes mais obstinados desta Casa em apoiar e reclamar do Governo Federal a destinação de recursos para -dotar a Região Amazônica dos
instrumentos necessários- para incentívar e atrair os brasileiros corajosos e empreendedores. que anseiam pelo desenvolvimento nacionãl. O espú-ito piotieirO de muito-s de nOssOs patrícios tem sido a
mola mestra que impulsiona a conquista e o domínio de cada pedaço de nosso território, seja nas amenas regiões litorâneas, seja
nas terras inóspitas situadas aO longo de grande pru1e de nos-sas
fronteiras norte e oeste.
Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, não obstante os propósitos salutares que vêm ao encontro dos mais legítimos iflteresses
do i>âís, não vejo como relegai a segundo plano a altaneira míssão
desta Casa, gravada no texto constítuçional, no sentido de_ exercer,
fielmente, o controle e a fiscalização dos ates do Poder Executivo,
incluindo-se aí as autorizações previstas na Lei Maior.
Sobre o_ alcance da attibuição constitucional outorgada a
esta Casa Qo Cop.gresso, tenho em mãos parecer da lavra do Senador Josapbat Marinho, que, em 1966, jã advertia:
Investido o Senado do poder exclusivo de autorizar as operações. presume-se que foi erguid0 à co.ndi~·ão
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de árbitro dos interesses dos Estados e da União. Sua decisão deve ser, e é, precedida de segura iilfOrmação de
órgão executivo, nias nãó pode ser praticamente substituída por "gestões" obrigatórias do Gov_eiiio- FeOeral,
que indicam ou sugerem prévia concordância.

Conseguintemente, devem os órgãos executivos,
até de ofício; opinàr sobre os pedidos, -instruí-los, orientá-Ias mesmo, tttaS não lhes é dado substituir as unidades

interes-sadas e o Senado, nos-s-eus ·p-oderes específicos."
(Revista de Informação Legislativa, vol. 10, pág. 74.)
Essa lapidar conclusão continua a calhar à aruaJ imposição
competencial do texto do inciso V do art. 52 da ConstituíÇao da
República, de observância compulsória pelo Senado Federal.
O terilpo conferido a esta Casa para examinar niã.téria de tamanha repercussão para o Brasil não -pode prejudicar a minudência
da análise que deve ser procedida pelo Legislativo.
Por opmtuno, permito-me observar que os órgãos executivos encarregados de licitai, analisar e propor soluções para a contrataçãO ·ao- projCtó conSui:iiiram quase dez mes_es nesse trabalho
(de 4-10-93 a 21-7 -94) c os órgãos responsáveis pelo exame, negociação e _aprovação dos termos técnicos, comerciais e financeiros gastaram 120 dias para concluir essas tarefas.
· ·Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, o_Senado da Repl.Íblica. a quem a Constituição confere poderes para exa:míilar aprovar operações de_ssa natureza, não pode deliberar sobre essa
matéria sem que proceda a um amplo exame -das condições contratuais, critérios áe seleção e negociações adotadãs.

·e

Devo, por dever de justiça. Tecõ.tili&:er, âe público, a colaboração e presteza cá:ITf que as ariloridades militares envolvidas no
projeto têm atendido a solicitações deste Relator, o mesmo ·ocorrendo com as eficientes assessorias do M:ltllstériO da Aeronáutica e
da Secretaria de Assuntos Estratégícos; que têm envidado todos os
esforços no sentido de prover a Relataria das informações necessá- - rias à instrução-da matéria.
A dificuldade maíor para Urii desfecho illais rápido na tramitação das Mensagens supracitadas está no fato de este Relator
acumular a ReJatoria da Leí Orçamentária Anual - que hoje foi
votada e aprovada no Plenário do Congresso -, o que imPlicava a
execução de tarefas que exigiarii â. minha presença constante em
reuniões com relatores-adjuntos e autoridades, aJ.ém da Coo:irlenação dos trabalhos de implantação do t6xto do Parecer, tarefas que
consumiram semanas, dias inteiios, inuitas horas norumas e, não
raro, madrugadas.
_ _________ _ ____ _
Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, sem prejuízo de minha
convicção sobre a importância e a urgência de ser implantado o
Sistema de Vigilância da Amazônia, quero assinalai- que Região
que represento vem ·esperando há mais de 20 anos pela execução
desse projeto e confia que, neste momento, a -dC:Cisão tomada para
a sua implantação é irreversível e deseja que a· solução" adótada
seja criteriosamente examinada por todos aqueles que têm responsabilidade em aprová-la.

a
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condição de árbitro dos interesses dos Estac!Qs e da União. Sua deCis:l.o deve ser, e é, precedida de segura informação de órgão exe- _
cutivo".
Ne.Sti moinento, quero enfatizai. miis\uTia vez, a estreita
colaboração com as diversas áreas do Poder Executivo envolvidas
com a matéria, trazendo, na maior celeridade possível, todas as in·
formações-requeridas. Foram InaiS de ·ro reuniões.di"iiabalho. horas inC"ontáveis de leinua detalhada e minudenciada até altas horas
da madrugada, no intuito de tão somente, em conhecendo detalhes
da complexa matéria, poder encontrar um balizamento consciente
para proferir o parecer conclusivo sobre o Projeto SIVAM
E~. Sr,_ Presidente, Sn e_ Srs. Senadores. as considerações que me parecem oportunas no momento em que nos aproximamos do encerramento de mais uma Sessão Legislativa. Isso tudo
para que não recaia sobre este parlamentar que vos fala qualquer
responsabilidade_ sobre o relardamento de tão útil e importante
projeto para o Brasil e a Amazônia, urj:la ve?que:ainda Q4_presente LegiSlatura, relaio este piocesso.
A demora na solução não se faz por falta de decisão política
ou de trabalho, mas em razão da cautela que devemos ter ao tratarmos de questões da mais alta repercusSão paia ã vida nacional. O
Projeto SN AM, sem dúvida alguma. é o maior emPreendimento
de envergadura e interesse estratégico para o Brasil dos dias de
hoje.
Sr. Presidente e Sr*s e Srs. Seriadores, enquanto aguardo o
parecer dos Cinco projetes CujOs rCJatórios subliietefei a V. Ex-s,
gostaria de fazer alguns esclarecimentos a respeito deste projeto.
O Projeto SIVAM estã orçado em US$1,395,100,000.00 e
visa dotar toda a Região Amazônica de complemento e interligação com o ClNDACTA. Trabalhará com radares fiXos e móveis na
Amazônia, que deverão ser transportados de uma região a outras
por Hércules-C130, como também trabalhará com um tipo de mo-delo de avião usado porpaíSes·europeus- o mais desenvolvido-, no
caso desse projeto, fof-O -dã. Suécía,- qüe ficãva vigilando a sua
fronteira com a União Soviética.
Usaremos nesse projeto de vigilância- OS- ãvíões Tpcanos
acoplados com uma base em cima do avião e, na parte de baixo,
com sensores, para que se possa, em conjunto com os radares móveis e flxos, usando os aviões de radar guarda-chuva, no caso um
em baixo e outro em cima, interligar e fornecer informações sobre
toda aeronave que v_enha entrar no espaço aéreo brasileiro. Também servirá para que venhamos a Combater o narcotráfico de (p.lalquer maneira que se apresente, quer por _água, por ar ou por terra.
Esse projeto começou a ser debatido, e o primeiro requcrimelito de informações com relação a esse projeto, o primeiro discurso sério, duro. contundente, foi o do Senador Moisés Abrão. S.
Ex• fez um requerimento de informações, pediu que fossem traduzidos_ os; çontratqs para o português, também procedido por requerimento de informações do nobre Senador Eduardo Suplicy. Teve
S .. Ex•, o Senador Eduardo Suplicy, a oportunidade de, no início
desta semana, visitai a integradora do {>rojeto. a fuma ESCA, que
fof selecionada, após criterioso exame-por parte dO- CCSIVAM,
entre 16 outras empresas brasileiras. Vencedora da licitação;trabalhou de comum acordo com a Presidência do CCSNAM para chegar a um projeto final para a Amazônia, con:i relação aos- r.ida:res e
mformações junto com o Projeto SIPAM.

Pesquisei iri.CeSSanteincnte-SODre as-centeõas e milhares de
laudas, gráficos e tabelas que compõem a mas·sa "de documentos
que envolvem essa complexa matéria. Em nenhum momento deiO Projeto SIVAM vai interligar, junto como SIPAM. inforxei de resguardar os interesses do Pais com a vontade _pOlítica ·desta Casa em consonância Com Os seuS deveres e obrig-aÇões, tendo- mações a outros órgãos e ·outros Ministérios coin relação a ciã.dos
sempre em mente os dizeres do douto Senador da República Jo- para biotecnologia; com relação a dados sobre a floresta e sobre
sapbat Marinho em seu lapidar Parecer de 1966., que mi pei:mito -partes minerais da Amazônia a-inda nãO explorada. Pretende o Ministério da Aeronãutica, juntamente com outro Ministério, fazer
de novo relembrar que- "Investido o Senado Federal do poder exclusivo de autorizar as operações, presume-se que foi erguiOO a com que esse projeto tenha pago seu custo, que se estima, anual-

Dezembro de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção

mente. em 3% do valor do projeto, ou seja. aproximadamente
U;i$40.3.
Quero dizer mais, Sr._ Prcskicnte, srs e Srs. Senadores. que
se levantou uma polêmlca na Comissão de Economia, como também entre alguns Senadores, sobre a tecnologia pretendida. Existe
uma tecnologia embrionária, existe uma tecnologia que o-Senador
Eduardü Suplicy estudou, o Senador Moisés _Abrão J!l!-squis~
como também o Relator deste projeto e te_Il'l: algo mais-recCnte-que
gostaria de ler sobre a matéria.
---- __ _
__
Neste momento, o Governo americano está licitando, em
ca.ráter- diria -- embrionãrio. em caráter experimenta-=rum- projeto
U.a ordem de US$4D_O a US$500, que terá um colnplemento de
base terrestre só para uma parte dos Estados Unidos da ordem d~
lJS$.3 hiihl)cs. É o sistema de OPS.

m
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damente US$500 milhões. Além disso. foram adquiridos pelo
FAA radares primários/securidáriOS-n6Vãlor de US$400 milhões e
sistemas de automação JX>r'íTiais de US$3 bilhões.
A 'disposição do Miriistério da Aeronáutica de autorizar o
uso do GPS como tr:j.eio suplementar de navegação aérea e as possibilidades de aplicação de dispositivos que venham a garantir a
integridade e precisão desse sistema foram -plenamente consideradas no planejamento do SIV AM, de tal forma que foi mínima a
quantida4e de au_xílios à navegação prevista: para a extensa J3.egião _
Amazônica.
- - - -- Os auxíliOs planejados no SIVAM estão em harmonia com
0 Plano de Implantação do Sistema FANS Dq -Biasil e poderão ser
ainda mais reduzidos, caso haja alteração no citado Plano.
No Sistema FANS. a questão do ~ntrole das a~ro_naves
cooperativas, isto é, aquelas que desejam ser identificadas, liãO im·
O Projeto SIV AM c o sistema futuro de nav~ação aérea plica, simplesmente. a adoção/implantação da navegação por saté(FANS)
lites, ma~ em um sofisticado sistema de comunicações de dados
Sistemas de navegação aérea baseados em_ticnõTogia de sa- entre as aeronaves e-os centros de controle, etri OOD.jimto co~ a vitélite. ou GPS. prometem satisfazer parte das funções do sistema sualização de radares sec::-undáPos. A transição p~a ~tipo de-cOnde conlrole de tráfego aéreo. Entretanto, não serão incorporados trole, no qual as aeronaves transmitiião, automaticamente. suas
até que sejam totalmente tcstadvs.._e certificados quapJp_-ª--_Sua con- pOsições e intenções de vôo para oS C-enfros. só deverá ser iniciada
liabilidade.
após o ano 2005 nás países mais avançados e implicará, também.
O Ministério da Aeronáutica__ participou ativaménte do de- uma total reformulação dos sistemas de bordo das aetonaves.
senvolvimento da.conccpção do Sistcma_Futuro_ de N~vegação AéA tecnologia FANS poderá ser incorporada ao SIV AMem
rea (PANS) junto il Organização da Aviação Internacional ~- dat.a~posterior, após ter sido comprovada a sua segurança. O siste(OACI). aplicável upenas ao- tráfego aéreo cooperativo.
ma de tráfego aéreo do stvAM será compatível com a tecnologia
O plano de tra.nsição para o I'ANS prevê seu funcionamentO
aplicada ao F ANS. A RA YTHEO N é llder no desenvolvimento
pleno a partir do a.no 2010. Entrc_t.anto,_ aÍI!-da_ estão em f~se_ de esdessas e outras t~cnologias av~nçarl:as~ apli~adas_ ~ ~~egação aétudos na OACt tambén1 com _a participação do MiriiSlério da--rea.
Aeronáutica, a definição Jus -I1Q_r_.rp_as c recomendações técnicas _e
Resumindo, a tecnologia FAN~ ainda não está comprovada
operacionais que regularão _o Sistema e, principalmente, algumas
para navegação de precisão e-cOnirol~~de trãfego- em_áreas termiimportuntcs questões institucionais. como a constiwição final do
nais. Quando e se seguramente comprovada (o que não é esperado
Sistema Global de Navega,·ão -por Satélite (GNSS).para apoiar apara antes do Próximo séCulo), sérvirá de complemento aos sistenavegação aérea a nível mundial.
..
mas de processamento de _dados de yôo e ra_dar. Adicionalmente, o
Gostaria de csdarcçcr que esse tipo de modalidade baseado
F ANS nunca serã capaz de identificar intruSos, aeronaves sem alcm GPS ainda não tem uma homologação mundial, está em fase
gum tipo de respondedores (transponders) ou com estes inope·
experimental, mas futuramente teremos uma legislação.
_
raotes, o que é Um dos objetivoS-do SIVAM.
O Sistema Global de Navegação_ (GPS), do Governo dos
Com vista a preparar o SIVAMpara tal desenvolvimento, o
Estados Unidos, desenvolvido para aplicação militar, fõi ofere_cido
à OACI para uso da aviação civil, através da disponibilização de sisteina de teleconrunicações foi ·especificado de forma _a ser capaz
de suportar a evolução para o intercâmbio de dados avião-controle.
seu modo de não precisão, como meio de transição inicial para o
Por tudo isso. podemos aíumar que o FANS e o SIV AM.
GNSS, visto não atender plenamente aos requisitos da navegação
no
que
se refere ao controle do tráfego aéreo, são sistemas que se
_ . __
'· .
.
.
aérea cm todas as fases de vôo.
Oa mesma forma, a Rússia olereceu à QACI a utilização do Cbttlplementam.
Este relatório foi apresentado pelo Brigadeiro-do-Ar Marco
seu sistema de navegação por satélite, ~nominado GLONASS,
Antônio-de Oliveira, Coordenador do Projeto SIVAM. e pelo Bricm desenvolvimento.
_~
__ _
Os Estados_Uuióos c alguns ou_tros paíseS já autoriZaram o gadeiro-do-Ar Archimedes de Castro Faria Filho, que assinaram.
uso do GPS como meio suplementar de navegação aérea, o que
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
signifka que os auxílios c equipamentos convencionais continuam comunicações que Setão-lida.s pelo Sr. 1° Secretário.
indisp.msãvc1s.
São lidas as seguirites
O Ministério da Aerorui.utica, por sua vez, está em vias de
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado f_ederal
concluir os estudos necessário::; para também autorizar o uso do
Na qualidade de V ice-l-íder do PP - Partido Progressista no
(iP.S ~.:omo meiu suplementar de navegação aérea.
Senado Federal e _respondendo pela liderança, indico o nome do
A apli<.:al'iio ck) V\'A.A.S (Widc Area Augmentation Sys- Senador Pedro Teixeira para Suplente junto a Comissão de Relatcm), Estar.;ões Diferenciais (para controlar a integridade do Sisteções Exteriores e Defesa Nacional.
ma e aumentar a sua precisão) c outros dispositivos em esrudo na
Brasília. 21 de dezembro de 1994. -Senador João França, PP.
Oi\CI p1xlerão pcm1it ir a utilização, cm fururo próximo, do GPS e_
- Senhor Presidente,
Jo GLONASS. como meio básico de navegação aérea. caso as
_ Tenho a honra de Indicar o Senador Jaques Silva como
qucsll>es inslilucionais scjm11 salisfatoríamentc resolvidas.
Membro Suplente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
ü Programa W AAS empregará a rede de GPS adicionalNacional para a vaga até então defendida pelo Senador Mauro Bemente aos sistemas de radares primários e secundá~os ... Nessa con- nevides.
cepção somente o aluguel de canais de comunicação -e a instalação
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994. - Senador
das estações tciTesu·es receptoras para o GPS custarão aproximaMauro Benevides.

9594 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S'7"? II)

SeDhor Presidente,

Dezembro de 1994

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994.- Jacques Si!-

Tenho a honra de indicar o Senador Mauro Benevides como

va,João Rocha, Irapuau Costa Jr.

membro Titular da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para a vaga até então defendida pelo Senador Gerson Camata.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994. - Senador

REQUERIMENTO N° 1.095,DE 1994
Requere171os urgência, nos termos do art.~ 336, a, do Regimento Interno, para a Mensagem n° 356, de 1994 (n° 1.029/94,
pela qual o Presidente da República solicita seja autorizada aReMauro Benevides.
pública
do Brasil a contxatar operação de crédito externo junto a
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar o Senador- Fernando Bezerra SNAM Vendor Trust. no valor de até quarenta e oito milhões de
como Membro Suplente da Comissão de Relações Exteriores e dólares norte-americanos, dest~os a _finançiamento do _projeto
do Sistema da Vigilância da Amazônia- SIV AM.
- .
Defesa Nacional para a vaga até então defendida pelo Senador GaSala das Sessões, 21 de dezembro de 1994. - Jacques Si!·
ribaldi Alves Filho.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994. - Senador va, João Rocha, Jarbas Passarinho.

Mauro Benevides.
Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar o S-enador Pedro Simon com.o
Membro Titular da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para a vaga até então defendida pelo Senador Divaldo Su·

ruagy.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994. - Senador
Mauro Beoevldes.
Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, designo o nobre Senador Valmir Campelo para preencher vaga de

Suplente na ComisSãO de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sala das Sessões, em 21 de dezembro de 1994.- Senador
Jonas Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).:_ As Comunicações lidas vão à publicação.
- ··

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N" 1.092, DE 1994
Requeremos urgência. nos termos do art. 3,36, a, do Regimento Interno, para a Mensagem no 353, de 1994 (n° 1.026/94, na
origem), pela qual o Presidente da República solicita seja autoriza.
da a República Federativa do Brasil a conuatar operação de crédito externo no valor equivalente a até noventa e um milhões e vinte
e cinco mil dólares norte-americanos, destinados a fmanciamento
do projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia- SIVAM ·
·
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994.- Jacques Sil-

va, João Rocha, Irapuan Costa Jr.

--

REQUERIMENTO N° 1.093, DE-1994
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, a, do Regimento Interno, para a Mensagem n° 354, de 1994 (n° 1.027/94, na
origem), pela qual o Presidente da República solicita seja autorizada a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédi·
to externo junto a Raytheon Company, no valor cte até duzentos e
trinta e nove -milhões e duzentos mil dólares norte-americanos,
destinados a financiamento do projetO dO -Sistema de Vigilância da
Amazônia- SIVAM
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994.- Jacques Sil-

va, João Rocha, Irapuan Costa Jr.
REQUERIMENTO N° 1.094, DE 1994

Requeremos urgência;- nos termos do an. 336, a, do Regimento Interno, para a Mensagem n° 355, de 1994 (n° L028/94, na
origem), pela qual o Presidente da República solicita seja autorizada a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a até cento e cinco milhões, .
quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oitO dólares e cinquenta
centavos de dólares norte-americanos, destinados a fm.anciamento
do projeto do Sistemã de Vigência da Ãmazõnia ~ SIVAM.

REQUERIMENTO N° 1.096, DE 1994
.
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, a, do Regimento Interno, para a Mensagem 357, de 1994 (n° 1.03()194, na
origem), pela qual o Presidente da República solicita sija autorizada a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito juntó·-ao Banco do Brasil S.A., agência Grande Cayman. no
valor de até um bilhão,-duzeritos e -oitenta e oito milhões.. duzentos
- e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta dólares nort_e:-ame_ricanos, destinados a fmanciãmento do projeto do Sistema de Vig1Iância da Amazônia - SIVAM
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994.- Jacques Silva, João Rocha, Irapuan Costa Jr.
O SR. P-RESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os requerimentQ lidos vão à publicação.
'
_ Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n° 1.092/94
de urgência para a Mensagem n° 353, de 1994:
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. ~sidente. peço a pa·
lavra peÍa ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex' tem a
_
_
_ _
palavra na forma regimen_!:al. _
O SR: EDUARDO SUPLICY {PT-SP. Pela ordem. Sem
reVisão do oradOr~) - Pedi a palavra -para um esclarecimento. Sr.
Presidente. O Relator da matéria referente ao Projeto SIVAM estava emitindo seu parecer e, agora. vejo ·que há diversos requerimento-s~ Os reque:rinlenios são relativos ao Projeto SIV AMou a ou eras
i:natérias? E, na medida em que -o Projeto SNAM se encontrava no
âmbito da Comis~o de Assuntos_ Eçqnômicos para ser votado,
tendo hoje vindo a plenário, estando em processo de discussão.
podem os Senadores apresentar emendas ao Projeto de Resolução
do Relator? Ainda não conheço o Inteiro teor desse" Piojeto de Resoluçãp e. dependendo de seu conteúdo, tenho sugestões de emendas. E possível, eventualmente. que o Relator até já tenha
. contemplado proposições que eu. inclusive, acabo de encaminhar
à Mesa, mas eu gostaria de saber do procedimento e até que momento posso apresentar essas sugestões.
_
Eram as indagações para efeito de esclarecimento. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esclareço ao
nobre Senador que o orador teceu apenas considerações~ ciinda irá
proferir Seu pa.rOCer. Votaremos apenas o requerimento de urgência para a matéria. Em seguida, será proferido o parecer e a matéria será discutida, fase na qual poderão ser oferecidas emendas até
o.enc~ento da discussão.
-Em votação o requ~ento de urgência_.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, eu e o Senad_or José Paulo Bi_sol gosta:tíamos de registrar nosso voto contrário à urgência da matéria.
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República- SAE/PR, e a responsabilidade por sua execução é •' ·
MiriiStério di Aeronáutica, através da CCSIV AM- Comissão ["~.:n
a COOrdenação do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazôi11.1.
que teve sua criação através de Decreto de 22-12-93.
O processo de seleção das rmpresas fornecedores. c <.k,s n·,·
. nobre Senador Gilberto Miranda para proferir o parecer. em subs- pectivos fmanciam.entos fói objeto da Exposição de Motivos lnl~1·
ütuição à Comissão de Assuntos Econõmicos.
ministerial n° 071/93- ~ com respaldo nas orientações ali
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM Pan profe- estabelecidas, foi editado, em seguida, o Decreto n° 892. de
rir parecer.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se_nadores,
12.08/93, que defmiu a forma de seleção das propostas para obten·
ção dos 11menores preços e as mefuores condições técnicas e de fiI. RELATÓRIO
nanciamento'',
Consta da Ata CCSIVAM no 006/94, relativa ao encen-aPor intermédio da Mensagem n° 353, de 1994, (Mensagem
110 1.026, de 18.11.94. na orig_em), o Senhor Presidente da Repúmento do processo de anál~e das propostas técnica, comercial c de
blica solkitã. ao Senado Federal autorização para contratação de financiamento. inclusive classificação fm3.l, cujo vencedor foi 0
operação de crédito externo junto ao Banco do Bxasil S.A.. Agência grupo lidexado pela Raytheon Company. Participaram ainda do
Grand Cayman. no valor equivalente de até US$91,025,000.00 (no- ciado Grupo as seguintes empresas: Tasc, MDA, Expersoft, U~C• ·
venta e um milhões e vinte e cinco mil dólares norte-americanos),
versity of New Hampshire, Campbell Sc_ientific. Enterprise Elc1r\'
para repasse de recursos obtidos por meio de garantia da ExportK- nic Corp., Viz Meteorological Instruments, STS, Ericsson,
rcditnamndem- EKN, agência Oficial Sueca, destinados a fman- Macksy, rvtRC, Saaspace, ASH.., SAC, Audor, Daedalus, Watkim
ciamento parcial do projeto do Sistema de Vigilância da Amazônía Johnson, TCI, Westingbouse e, ainda as seguintes empresas nacic··
- SIV AM.
nais: lliM do Brasil, lnfranav, EMBRAER e Tccnasa.
A autorização do contrato de fmanciamento externo se inseO Projeto do Sist_ema de Vigilância da Amazônia - SI·
re na competência exclusiva do Senado Federal, esi.abelecida no V AM, inserido no âmbito maior do Projeto de Prote_ção ~ Amainciso V, do artigo 52 da Constituição Federal e regulamentada zônia .c SIFAM, foi estimado no montante global de
pela Resolução n° 96189, a qual "dispõe sobre limites para as ope- US$1,395,100,000.00 tendo como objetivo ftnal contribuir par,• ··
rações de crédito externo e interno da União, de suas autarquias e controle brasileiro sobre a A.mazônia e estabelecer meios recn' 1],_ •
demais entidades contrOladas pe16''póOet--pUóiicO fedeiait estabegk:an:iente efieazes·pa:ra o controle e desenVolviTncnto das ati'r:i,.l ..
Ieee limites e cOndições para a concessão de garantia da União em des de repressão ao narcotráfico e ao cpnt.rabando, vigilánci:t ~'
operações de crédito externo e intemo11, restabelecida pela Resolu- Coi::üi-õle de fronteiras, controle da navegação fluvial, bem ao:;sirH
ção de n° 17, de 5 de junho de 1992.
do espaço e do tráfego aéreo. controle am_biental e :PrcitCção às t•·f
O Sistema de Vigilância da Amazônia- SNAM é o iriStru- ras indígenas. A execução de todo o prqjeto deverá c~tüildl'J' -·
mento de um novo e arrojado conceito de administração pública pelo prazo de 09 (nove) aoos.
integrada, que objetiva introduzir recursos de alta teCnologfii-a-·rmi
Quamo às condições de fmaD.ciamentÓ da pr<.1posra V('T\• ..
de reduzir custos operãdonais e desburocratizar J~.Ções empreendi- dora, há que se registrar que foi ofereddo;-pclo Grupo Raytheon,
das por diferentes órgãos e entidades. dos diversos Ministérios. be- financiamento integral do projeto, amparado em cinco open1.çõe'i
ncficiando tamb6m órgãos e entidades das administrilções de crédito extemo. Segundo o parecer da Secretaria do TeSouro
11
estaduais c municipais· da região AmaZônica.
Nacional STN/COREF/DIREF/291, de 09:11.94, a participae{àl'
É um sistema multiusuário. de gestão estratégica, formando de agente fmanceiro, o Banco do Brasil S. A., cabe dcsta.cur. já
um instrumento que abre a Amazônia, com segurança, ao COnheci- conStava da referida proposta e, segundo itúorrnações adkíQn;> í·;
mento da Nação brasileira, sem perder seu controle _e sem_ vedar 0 da CCSIVAM, foi necessária em virtude de exigência d~:~s ag(\1w1
1
acesso dos seus habitante~ e c!os ditames do progresso aos benefí. -âe fmanciaiD.ento e/Ou gatantidorns. ' Os recursos da oprraç~r>, ~-i,
cios do desenvolvimento sustent~v~_l. principalmente sua biodiver- jeto deste parecer, serão captados pelo Bimco do Brasil S.A. J!!rll•
sidade.
.
à Svenska (SEK), com a garantia do _ExpottKreditnaBm~.,l.·p
Com o Projeto SN AM pretende-se constituir uma in.frã:-es(EKN), instiruição "ofiCial-sueca de garantia -a créditos de cxpm~·)
trutura técnica. dotada de uma rede integrada de telecomunicações, ção.
de_ sensoriamente remoto, de imagens por satélites e de sistemas Fóntes de Financiamento:
sensores baseados em terra e aeroembarcados, Cô~trolada a partir a) Banco do Brasil- Grand Cayman 1
de três centros regionais (Manaus, Belém e Porto Velho) e de uni-- Eximbank
dos
Estados
Unidos
da
Amé-ri<.:H-Dw· 1
centro de coordenação geral em Brasília.
Loan ................ -·---·n·--·· .. -··-.. ····-·-··-· US$1.288,255.3T 1 • ·~
O SIVAM fundamenta-se na Exposição de Motiyos Interministeria( n° 194, de 21 de setembro de 1990, apresentada ao-seb) Banco do Brasil- Grand C a yman 2
nhor Presidente da República pelos Ministros da Justiça, da Eximbank dos Estados Unidos da Amér1caAeronáutica e da Secretaria de Assuntos EstratégicOs da PresidênGual-antee ---·--------------------·------------------US$1 05,046,668.50
.
cia da República, que foi" aprovada e-publicada no DiáriO Oficial e) Banco Do Brasil- Grand C a yman 3
da União, cabendo ainda a constituição de Grupo de Trabalho com SEK/Exportlcreditmamnden- EKN................... US$9 1,025,000.00
representantes do então Ministério da EcononUa, Fazenda e Plane- d) Ray1heon Company-suppliers credit ...........US$239,200,000F"
jamcnto (hoje, Secretaria de Planejamento. Orçamento e Coorde- e) Vendors Trust-suppliers crediL ......... _ ..•.. -~US.'b48,000,(_X"l!.· ·.
nação da Presidência da República), com o objetivo de
dimensionar os- recursos necessários e identificar aS possíveis fon- Total ·····-----------·----------------------------US$1 ,771,527 .03~ '' •
É de se mencionar, a propósito, que o valor global do fiH:ll 1·
tes de fmanciamento internas e externas para implantação dos sisciamento inclui diferencial de US$376.527,03350__eol rolaç-Jo <~O
temas propostos.
.
.
custo global do projeto, devido a financiamento dos juros. (in~<·
A coordenação da implantação do
AM
reSponsabilidade da Secretaria de _Assuntos Estratégicos ?-a Presidência da rest), inclusive margens de administração do Ban~_·o <.lo Htao.:d t..;
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Ficam registrados os votos dos nobres Senadores José Paulo Bisol e Eduardo
Suplicy.
Passa·se à imediata apreciação da matéria.
Nos termos· do arL 140, a. do Regimento Interno, designo o

srv

irae

9596 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il)

Dezembro de 1994

Grand Cayman. no caso das duas primeiras OperaÇões. bem como
das comissões de risco (eiposure fees), no caso daS ttês-pruiie_iras.todos com prazo de 05 (cinco) anos.

de que tratam os arts. 2°, 3° e 4° da Resolução 96/89 deSte Senado
Federal restabelecida pela Resolução n• 17/92.
Quanto ao alcance das obrigações contratuais. infonna a Secretaria
do Tesouro Nacional que dentre as condições prévias ao
ll. OPERAÇÃO FINANCEIRA
Trata-se de contrato de fmanciãin6nt0
Com-as se- primeiro desemOOlso, cabe destacar a coqfirmação da EKN de que
serão garantidos todos os pagamentos decorrentes da operação e a
guintes caracteristicas.
confirmação do exportador de que recebeu os valores relativos à
Devedor: República Federativa do Brasil;
Natureza Jurídica do Contratante: pessoa juiídica d~ díreito pú- ~-parte não·fmanciada do contrato comercial (Cláusula 3.1. incisos
III e IV).
blico ex temo;
Não há previsão de emissão de Notas Promissórias pela ReCredor: Banco do Brasil S.A. agência Grand Cayntim;
pública
Federativa do BraSil nO presente contrato de fmanciamenNatureza da Operação: fmanciamento extenio~
to.
Pedido: formulado pelo Exm0 Sr. Se6retáriõ de AsSUntos- Estratégicos da Presidência da República;
V. Voto do Relator
Moeda: dólar dos Estados Unidos da América.Valor Total: US$91.025,000.00 (noven-ta e um milhões e vinte e
o prOCeSsO enconlrn-se adequadamente instruído. dele
cinco mil dólares norte-americanos);
constando. além da Mensagem Presidencial, a Exposição de MotiTranches:
vos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Pa.rece:r da Procura· ·
- doria-Geral da Fazenda Nacional, Parecer da Secretaria do
I- US$85,000,000.00 parn fmâiiciámeiliõ de'l!5%'cio custo de
aquis-içãO de bens e setviços de origem sueca, a serem forT~ouro Nacional. Carta do Banco Central do Brasil atestando o
credenciamento da operação.
necidos peJa Ericsson Radar Eletrõnica AB_;
Tendo observado, com absoluto rigor, tcxlos os documentos
II- US$6,025,000.00 parã fillancia:rnento da respeCdvã Comissão
- apresentados a eSta Relataria para o Projeto SIV AM. entendo sede RiS<.."':
rem necessários o cumprimento das seguintes exigências:
Finalidade: f manciãrrientó pãra aquisição de bens -e serVíçoS. :Pã:ra
a) TCD:do em vista _que o contrato comercial não tem uma
execução do Projeto do Sistema de V1ii1ânclã da_Amaz&
versão defmitiva e o WBS - Work Breakdow- Structure. que
nia-SNAM.
descreve todas as tarefas e quem é o responsável pela sua realizalll- CONDIÇÕES FINANCEIRAS
ção dentro do Cõnsóit:io. que só chegou às mãos deste Relator
As condições ímariceiras do contrato são as seguinteS:--hoje às 13b. Depois de analisã-lo, e para evitar que o Projeto não
Valor: US$91,025,000.00_(rioverita e um milbOes e -vinte e cincO
fosse mutilado. tomou-se decisões, considerando jã terem sido semil dólares nane-americanos);
lecionadas as duas empresas que desenvolverão o projeto.
Juros: 8,36% a.a. acrescidos de margem de I ,5% a:~. para o Banb) Os ci>fltratos de finanCiamentO Sointmte p:xierão ser assico do Brasil, vencendo-se a primeira parcela -6 (seis) meses
-- nados após a formalização do contrato comercial entre CCSIapós o primeiro desembolso;
_ _
- VAM-Comissão de Coordenação e Implantação do SIVAM e o
Prazo de Utilização: de I o de março de 1995 a 31 de dezembro
Cons§_rcio constituído pelas eÕlpresas ESCA S.A. (empresa intede 1999;
gradorn brasileira) e Raytheon Company (empresa fornecedora esAmortização: 20 (vinte) parcelas semestrais. iguais consecutitrangeira).
vas, vencendo-se a primeira três anos e meio após a vigênc) Os contratos de fmanciamento, no val9f __ global de_
cia do contrato;
US$1.395.100,000.00 (hum bilhão; trezentos e noventa e cinco
Juros de Mora: 1% a. a. acima da taxã de juros contra ruais sobre
milhões e cem mil dól~s no~e-americanos), deverão gãrantir,
os montantes em atraso;
quando assinados:
Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. sobre o saldo não desemI- à empresa integradorn brasileira- ESCA S.A:o valor de
bolsado, pagáveis semestralmente a partir de 30 de jUnho
US$250,100,000.00 (duzentos e cinquenta lllilbões e cem mil dó- de 1995;
.lares norte-americanos), sendo US$111,330.000.00 (cento e onze
Prêmio do Seguro EKN: 7,085% so.bre o montante de cada demilhões e trezentOs e trinta mil dólares DQit~-americanos) C-omo
sembolso;
Contrato vinculado, US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares
CoriiissãO de Gerenciamento: 0.10% flat sobre o valor total do
_ fiõrte-americanos), inseridos no Contrato vinculado à Raytheon e
crédito, pagável no dia da assinatura do- con1ratO~
US$58,770.000.00 (cinquenta e oito milhões e setecentos e setenta
IV - Condições Gerais
mil dólares norte-am~ricanos), _re(ererites a equipamentos compleSegundo inforinações da Secretaria de Planejainento-e ~Va~
~e-~tares e gerenciamento do Projeto SN AM;
Hação da SEPLAN, (oficies n" 202, de 30-9-94 e 258, de 21-10,II- à Raytheon Company e suas subrontratadas o valor çle
94, o Projeto SIVAM encontra-se parcialmente incluído no Plano US$1,115,000,000.00 (hum bilhão -e centO e quinze milhões d~
Plurianual da União (Lei n' 8.846 de 21/07/92), nos subprognuilas- dólares norte-americanos), estando inserido neste valor os
0021- Administiação=Geral, 0160- Vigilância Ãéreada-Froniií- US$80,00Ó,OOÓ.OO (oitenta -rilllhÔesde dólares norte-americanos)
ra Norte, 0163 - Vigilância Naval da Fronteira Noi-te e 0!66 destinados à empresa integradora brasileira- ESCA S.A.;
Opernções Terrestres.
_
III- às obras civis, o valor de US$1 IO,OOO,OOO:oo (cento e
De acordo com a Secretaria de Orçamento da Presidência dez milhões de dólares norte-americanos}.
da República (SOF/SEPLAN/PR), constam das propostas orçad) A participação da empresa integradora brasileira deverá
mentárias para os êxercícios dr 1994 e 1995, no projeto "Sistema ser nas seguintes atividades: gestão para integração. garantia de
de Proteção da Amazônia-SIPAM'' dotações para ingressos das_ qualidade. operação assistida. gestão de treinamento e treinamenl9
Fontes 148 e 149 e ainda recursos da Fonte 144, para pagamento ESCA, gestãO de assistência téclrica assiStência técnica ESCA.
de amortização, juros e outros encargos.
· engenharia de sistema e integração institucional, desenvolvimento,
Segundo parecer da Secretaria do Tesouro Nacional cabe implantação e iritegração do subsistema de tratamento e visualizaregistrar qUe há nlargem nos limites de endividamento da União, ção-de dados, upgrade do INPE, projeto, implantação e integração

eXterno.
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do subsistema de telecomunicações, projeto de integração do subsistema de aquisição de dados, sistema logístico e suporte logístico
à implantação, gestão da configUração. projétos ·exec:Utlv·os.- im~
plantação e integração da infra-"estruOJra.
Justificim~se estas exigências pelo carát.er eStratégico do
projeto e conseqüente necessidade imperiosa. de se manter o com· _
pleto domínio da tecnologia e do sistema no PaíS.
Este imperativo é dramatizado quando levamos em conta o
pouco conhecimento que os btasileiros ainda têm das vastas exten~
sões e recursos naturaiS da nossa Amazônia, inforriiiçôeS que. de
modo algum. deyem ser monoJXJlizadas por empresas e governos
estrangeiros.'- --Daí a importânciã -eStrntégici- da- pirtíCipação. releV-arite -e
efetiva da empresa integradora brasileira - crlieríOSãmeiile si"fecionada dentre 16 -importantes cOrilpà.nhias de &Ha tecnologia- do País
- que garanta ao Governo brasileiro o_ pliDO conbecimeri_tõ_ da
Amazônia e~de todo-o·s-eu]X>teD.cial. ---- Por último, mas não menos itllporlante, Ofatoae- Ofliiinciamento vir a ser contratado mediante taxas de juro-s usualmente pra~
ticadas no mercado internacionafiinpõe-o -aproveít.ãiD.eritõ dessa
oportunidade para criação de enlpiegos no Brasil, pois não implica
nenhum favorecimento da comunidade rmancCira intemãCíõnal.
Estando, pois; a operação de crédito objeto da I\1_ensagem n°
353, de 1994 (Mensagemn° 1.026, de 18-11:94,na origem) do Senhor President.e da República, de acordo com as normas que re~
gem o assunto e considerando a importância para o País do PrOjeto
de Vigilância da Amazônia- SIVAM, após cumpridas as exigências formuladas, somos de parecer favorável a sua autorização, nos
termos do seguinte:
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Finalidade: fmanciament~ para aquisição de bens e setviços para
execução ciO Projeto do Sistema de Vigilância da Amazô..
nia-SIVAM.
Juros: 8.36% a..a. acrescidqs de mÃrgem de 1,5% a.a. pã.ra o Banco do Brasil. vencendo-se a primeira parcela 6 (seis) meses
após o primeiro desembolso;
Prazo de utilização: de 1° de março de Í995 a 31 de dezembro
de 1999;
Amortização: 20 (vinte) pãrcelas semestraiS.lgualS e-Consecutivas, vencendo-se a primeira três anos e meio após a vigência do contrato;

Juros de Mora! 1%. ~a. acima da ~a de juOOs co~tratuais sobre

os montantes em atraso;
Comissão de CompromiSsO:- 0,25% a.a. sobre o saldo nãÕ de~~---
holsado, pagáveis semestralmente a partir de 30 de junho
1995;
_
Prêmio do Seguro EKN: 7,085% sobre o montante de cada dé-

de

- senlbolso:

Comissão de Agradecimento: 0,10% flat sobre o valor total do
--------- -ci-édito, pagável no dia da assinatura do_contrato.
Art. 3° Os contratos de fmanciamento do projeto SiVam, soiD.ente podeiãO ser assina-dosy-após a formalização do competente
contrat9 comercial enre CCSIVAM - Comissão de Coordenação
de Implantação do Sivam e o Consórcío constituído pelas empresas ESCA S.A. (empresa integradora brasileira) e Raytheon Company (empresa fornecedora estrangeira). .
-- ..
Art. 4° Os contratos de fnÍanciamento do projeto Sivãm. río valor global de US$1 ,395,100.000.00 (hum-bilhão. trezentos e noventa e cinco milhões e cem mil dólares norte-americanos), a que
se referem as Mensagens D0 S 353,354, 355, 356 e 357, todas _de
1994 (Meniagens Presidenciais n"s 1026, 1027, 1028, 1029 e
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 114, DE 1~4
1030, de 18-11-94, na origem), deverão garantir, quando assina·
Autoriza a República FederativA do Brasil a dos:
I -à empresa integradora brasileira- ESCA S.A. o valor de
contratar com o Banco do Brasil S.A., agência Grande Cayman, operação de crédito Externo no valor US$250,100,000.00 (duzentos e cinquenta milhões e cem mil dólares norte-americanos), sendo US$111,330,000.00 (cento e onze
equivalente a US$91,025,000.00, destinados a financiamento parcial do projeto do Sistema de Vigilância milhões e trezentos e trinta mil dólares norte~americanos ), com
da Amazônia- SIV AM, objeto da Mensagem o0 353, Conllato vinculado; US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos). inseridos no COntrato Vinculado à Rayt~
de 1994, (Mensagem n° 1.026, de 18-11-94, na ori·
heon Company e US$58,770,000.00 (cinquenta e oito milhões e
gem).
setecentos e setenta mil dólares norte-americanos), referentes a
o Senado Federal resolve:
equipamenlós complementares e gerenciamento do Projeto Sivam.
Art. 1o É a ReJ1Íblica Federativa do Brasil autorizada, nos
II- à Raytheon Company e suas subcontratadas o valor de
termos da Resolução no 96/89, restabelecida pela Resolução n.o 17 •-. US$1.115.000.000,00 (hum bilhão e cento e quinze milhões de
de 5 de junho de 1992, do Senado Federal, a contrãtar com 0 Ban~ -dólares norte-americanos), estando inserido neste valor os
co do Brasil SA., agência Grande CayDian. operação de crédito US$80.000.000,00 (oitent.a riiilhões de dólares nõrte~americanos),
externo no valor equivalente a US$91,025,000.00, objeto da Men·
destinados à empresa integradora brasileira- ESCA S.A.,
sagem n° 353, de 1994 (Mensagem no 1.026, de 18-11-94, na ori-lli- às obras civis, o valor de US$110,000,000.00 (cento e
dez milhões de dólares norte-americanos).
gem).
Parágrafo único. A operação de crédito ex temo autorizada
' Art. 5° A presente autorização deverá ser exercida no prazo
neste artigo destina· se a repasse de recun;os obtidos por meio de de 540 (quinhe:D.tos e quarenta) dias, contados da data de publicagarantia da ExportKreditnamnden - EKN, agência- oficial sueca, ção desta Resolução.
destinados ao financiamento parcial do projeto do Sfstemã de Vi~ -1\rt. 6° A preserite Resolução entra em vigór na data de sua
gilância da Amazônia- SIVAM
_
_ __
publicação.
Árt. zoA operação de crédito ora autorizada se realizará sob
O SR. PRESIDENTE (O:!agas Rodrigues) - O parecer
as seguintes condições:
-conçlui_pela af!resentação do Projeto de Resolução n° 114/94_! que
Valor: US$91,025,000.0Q(noventa e um milhões e vinté e Cfu.Co
-autõiíza Rer 1bliCa Federativa dÔ Brasil a contratar- operação de
mil dólares norte-americanos);
crédito exten-. no valoi- equivãl.ente a até 91 milhões e 25 mil dó- Trancbes: I- US$85,000,000~00 -para fulanciame.D.to -de 85-% dO
laies nOrte-ay; -·.ricanos, destinados a fmanciamento do Projeto do
custo de aquisição dos bens e serviços de origem sueca, a
Sistema de V- _-ilância da Amazônia- SIVAM
serem fornecidos pela Ericsson Radar Efetiõnics AB; Completada _a instrução da matérii._p_assa~se à discussã-o dq
ll- US$6,025,000.00 para fmanciamentô-~da respectiva Co projetO~ em turno únicO.
_ .
. missãO de Risco; - ,
-Esclareço que estamos apreciando a Mensagem n° 353.-
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Sobre a mesa cmendàs que serão lidas pelo ·sr. 1o Secretá~
Ainda na semana-passada, qLJando o Presidente Bill Clinton
conversou com o Presidente Itamar Franco. tanto em Miami quan.
São lidas as seguintes
to em Washington, uma da principais perguntas formuladas pelo
Presidente americano- ISso foí registrado pela imprensa- foi a seEMENDA N" 1, DE PLENÁRIO
guinte: Como é, o Projeto SNAM serâ logo aprovado? Para não
Emenda Aditiva ao PRS referente à Mensagem n° 353/94
mencionar todas as outras preSsões de grupos ·econômicos que têm
Att .... "Obrigatoriamente no núnimo 60o/a..,do pessoal_ de ní~
interesse num dispêndio dessa ardem.
.. ,. 1 supL'rior c nível médio envolvido dirctamente na iriiplantação e
Sr. Presid~te. as proPosiçÕes que estão à mesa, que pode.
·r·. r;t~·ào do projeto SIPAMSIVAM que serão treinados, pelas
rão ser bem considerndas pelo Relator Gilberto Miranda, levam
. ,;·,rrl.!sa.s rc~ponsãveis pelo referido projeto, deverão ser seiVido- em c_onta, em primeiro lugar, o seguinte~ dado que o Governo bra'
• 1 1uhhr.:os .
_ _
_ - __
Sileiio-irá despender recursos extraordinariamente volumosos para
Sala das Sessões. 21 de dczeroQ_ro de 19~4. -_Eduardo Sutreinamento de pessoas em área tecnológica relevante e avançada,
que haja pelo menos 60% de servidores públicos envolvidos nessas operações, nesse treiliã.m:ento para que os recursos assiro invesEMENDA N" 2, DE PLENÁRIO
tidos não resultem em um grande investimento público apropriado
f:menda Aditiva ao PRS, referente à Mensagem n° 353/94. A1t .... IPTodas as obras ciVrs necessárias pãra implãntação - simplesmente pór empresas privadas, ou seja, que esse grande índu projCto SIVAl\.1/SIPAM serão contratadas através de licitação vestimento em u-eiJiamento tecnológico sirva para o setor público
de forma permanente~ Por essa razão, eStamo_s propõndo que 60%
pliblica conforme a_Lei n° 8.666~'.
_
Sala das Sessões. 21 de dezembro dej994.- E<luardo Su- --dos treinados sejam sexvidpres públicos.
- AS outras proposições. Sr. Presidente, são para que os gastos que o GoveiDo irá realizar- além daqueles que já foram feitos
EMENDA N" 3, DE PLENÁRIO
-sejam objeto de licitaÇão, de acondo_com a legislação, pois baveEmenda Aditi"va ao-PRS. referente -à Mensagem n° 353/9~.
rá objetos os mais variados -qUe Sé"rlíO adquiridos em decorrência
Art .... ''Toda aquisição de material permanente para a im- do Projeto SNAM A sugestão que fazemos é que seja realizada a
., .,tação do projeto SIVAMISIPAM será feii.a através de licitação licitação de acordo com a legislação e que _não se abra exceção
11
~- .[.1ic•1 uos moldes da Lei n° 8.666 •
_
como aconteceu para o conteúdo de todo o ~jeto por ID?tivos de
Sala das Sessões. 21 de dezembro de 1994.- Eduardo Su- . J08\liBDça.
.
.
..
.
.
plicy.
Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção dos Srs. SenaO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Solicito ao dores para 0 seguinte aspecto: por que razão o Governo criou ·um
nobre autor das emendas. Senador Eduardo Suplicy, que as justifi- processo de licitãçãó tão especial para o Projeto SIVAM? Em
que.
princípio, justificou-se que seria por questões de segurança.. No
A justificação poderá ser feita õralmen_te e em _ffiobo.
. _ entanto~ observemos que o Governo não tomou inteiramente co~
O SR. EUUARDO SUPLICY (PT-SP. Pàrajustificar. Sem ... nbeddo 0 processo: mas, para os interessados potenciais. o Govcrl• ,-io.;ãt' do orador.)- Sr. Presidente. terei que fazer a justificativa
no abriu as informações necessárias. Por quê? Para que as
,·, d porque tão escasso foi o tempo-entre ter tOthãâo oonhecimen- Embaixadas, para que as empresas potencialmente interessadas
t, 1 ·le que o Projeto SIV AM seria votado e a _s.~~sãp d.e hqje e, ain~ _pudessem participar do processo de licitação. Entã_o, às empresas
r.: m:tis, dada a complexidade dessa matéria, que pude apenas alemãs, francesas, norte-americanas e assim por diante, que se di;,; .·•;f'ntar três emendas, visandr' cert_os cuidados COJn respeito a ziam 11nações amigas11 - que eu saiba, para o Brasil, hoje. não exis-'1.-'t'i i1•·ns de maior vã.lor financeiro na história -das decisões
tem nações que não sejam amigas-, às nações potencialmente
• : < asa.
interessadas, às 16 Embaixadas e algumas empresas, foram prestaO Relator da matéria ass1nalou qUe este Projeto S_NAM das infori:nações relevantes. E vejam quem ganhou o processo de
.:.·l)~responde a cerca de I bilhão c 400 milhões de dólares, que,_ na
licitação espeCial do Projeto SIV AM: um consórcio de empresas
verdade, levando em__çonta Ocusto do seu financiamento ao lo!lgo liderado por uma empresa norte-americana, a Raytheon.
dL' mais de dez anos, por volta de quinze anos, teremos que o GoPois bem, perguntei ao MiniStro Mário César Flores, Secreverno brasileiro vai gastar, com este Projeto SNAM, nada menos
tário de Assuntos Estratégicos, muito mais especializado em ques. •::~" 2 bilhões e 800 milhões de dólares. AsSiJit. estaip.os tOmando
tões de estratégia do que eu, JX'1' que isso aconteceu. Uma empresa
t;ld.t (!Pá.;ã0 hoje de cXu·aordinária rclcv~ncia do po~to_de vista fi-norte-americana vai ajudar o Governo brasileiro a controlar possí:t.,il\ '<'il'<), de um lad9, c. obvj<J.tllCnte, do ponto de vista dos interes·
veis violações do espaço aéreo da Amazônia? Um dos potenciais
~~ . , r.k~ta NJ~ào bmsilcirã:. O que se deseja é melhor ~trolar o
invasores. do espaço aéreo amazônico não poderia ser, p::>r exem~
espaço aéreo c o espaço físico -âc toda .a Região A~zô~ca. _Pa:a
pio, uma potência cOmo os Estados Unidos? Vamos nos proteger
Ü>Sl), serão adquiridos e instalados radares fixos e radares m6ve1s,
de quem se, eventualmente, por qualquer razão. os Estados Unidos
serão adquiridos aviões de diversos tipos, e, num espaço de temp::>
resolverem ocupar parte da Amazônia por uma questão estratégica
rdativamente curto- para nós que nãO ·somos necessariamente es~
que ora não se coloca, mas que no fut:rro poderá ser coloca?a_? A
P'~cializados na tecno_logia avançada que existe hoje no mundo soresposta que me foi dada pela Secretana de Assun.tos Es_traté'_gi~os
hn• o tema -. t~mos que _estar continuamente pergunta~~o às
é que existe a pressuposição de que os Estados Unxdos nao v ao m, ,J:JnJades. <hJS tér.:nicos sobre o assunto, dada a responsabilidade
vadir a Amazônia.
t.'mu...: na hnm de dcddir sobre gastos dess;~. ordem.
_
Então, quem poderá ocupar a Amazônia? Eventuais trafiSr. Presidente. sabemos. dp empenho de pessoas-imp:lltancantes, pessoas ou empresas interessadas em explorar minérios.
~·nnm (1S l'r\?•:idemt~s da França, François Mitterrand, e dosEsem destruir o meio ambiente ou em destruir a Floresta Amazônica
·,Pl :', liJI;_Ju-._. BiiLCliuton, para· que o Brasil viesse a tomar~~
indevidamente?
, · ·á;,1n. a1ttcs. ~·m favor d.;_) consôrdQ de empresas francesas hde., .. 1.· r.cla 'l'hu,np~on. Jepi.)is. pt.•h) consórdo de empresas liderada
Os Senadores da Região Amazôrlica sabem muito melhor
nt·l,·, Ra_y,h<:nn. que acabou sendo a empresa escolhida.
do que eu sobre essa questão _e obviamente precisam pensar a res__

_
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peito do assunto: mas. eu. como brasileiro.--fico preocupado com

perguntas que deram origem a este relatório. Sou capaz de repetir
uma a uma essas perguntas, bem como a resposta da Aeronáutica e
isso.
Sr. Presidente. hoje estamos tomando uma decisão de ex- da CCSIVAM que, juntamente com o contrato comercial, estão à
craordinária relevância. O Senador Mohés Abrão, há algum tem- disposição de V. Ex•.
po. vem chamando a atenção da Casa sobre a importância e o peso
Hoje, chuante algumas horas, es~ve reunido com repre-:_
· da decisão que tomaremos. Receio que seja muito pouco discutir- sentantes do Banco do Brasil, do Banco Central e da FIRCE, para
mos a matéiiã. em plenário-apenas nesta noite.
discutir o conlrato. Depois, houve nova reunião com a l)r& Sônia
Reconheço _Q esforço do Relator, Senador Gilberto Miranda. Portella, filha_ do ilustre Senador Petrônio Portella. designada pelo
que passou o último mês muito atarefadO com a Comissão -de- Or- Procurador da República para analisar essa questão. Dr- Sônia ?orçamento, conforme mencionOu, e nesses últimos dois dias i'ealizO!l tell"! deu-me todas as explicações. Houve também uma reunião
grande esforço para concluir o parecer sObre o Projet<;) SIVAM longa, com o Sr. Murilo Portugal, para tratar da análise do TeSOUNão tenho todas as minhas dúvidas resolvidas para votar favora- ro. Discutimos detalhadamente, item por item, o contrato. Sou -cavelmente a essa matéria. Como 6 Senador José PaulO Bisol, eu paz de informar V. Ex• de tudo a respeito desse projeto. Li anexos
também preferiria que-nâo-UVéSSCIDOS~vótado _o regimC"-~e urgên- _ e contratos _e fiz perguntas. V. Ex'" sabe que os Srs. Ministros aqui
c-ia para essa matéria, poiS-assim-tC:riamoS mais terilp<:> pã.ia anàl.i-' estiveram durante cinco horas. Penso _que V. Ex• teve acesso a tosá-la melhor.
·
'
, ,.
. das as perguntas e ao material.
O prazo regimental para discussão e votação desse projeto
Nesta semana, viSfteí a- ESCA, enipresa integr;adora, a cçmvite da direção. Pa~ qu~ V. Ex"s tenham uma idé~a::.-perguiiiCi à di-. na Comissão foi prorrOgado pelo Presidente, de modo que todos
reção da ESCA quanto essa empresa privada iria- faturar com os Srs. Senadores tiveram tempo de apresentar emendas. Em virturespeito ao Projeto SIVAM. Informou-me o dirctor que~ empresa __ de da proximidade do fmal de mandato, seguido de duas eleições,
faturou, neste ano, aproximadamente 50 milhões de dó~ares e. em tomou-se dificil acompanhar a discussão do Orçamento e a apre·
dccorrênci.ã- do projeto sobre as fragatas, aprovado aqui há poucos sentação de emendas aos projetes que tramitavam nesta Casa. -Todias, jâ que é também supeiVisora e integradora dele, vai faturar davia, posso garantir a V. Ex• que discuti até centavos. Participeí
mais 15 milhões de dólares anualmente no próximo periodo. Em de reunião com a- Raytheon no _meu gabinete e praticamente em
virtude do Projeto SIVAM, conforme me Oisse o direJQi, _vão obter todas as salas desta Casa. Participei de uma reunião com o Sr. Micerca de 10 a 15% do valor do projeto. Disse-=-in~airida que seriam nistro Mário CéSar Flores no plenário da Coniissão" de Orçamento,cerca de 300 milhões de dólares. ou seja~ âe 30 mHhões de dólares junto com a ass_essoria do Projeto CCSNAMe a Aeronáutica. Váa 35 ntilhões de dólares a cada ano, ao longo de dez anos._ Isso sig- _ rias vezes. na Aeronáutica, tfve--reu-niõe.S ·com O 1\.1inístro da Aeronificilriã. que;-se·aprbvãâos esses dois projetas, a- enipresi--ESCA náutica e com 0 Ministro Flores. Falei, durante noites e noites,
praticamente dobrará o seu faruramento. Não sei se o Senador Gil- após 11 horas da noite. na casa do Ministro Flores e na casa do
berto Miranda conseguiu obter a informação sobre a qual dialogáMinistro Lélio Lobo.
vamos ontem, ou seja. saber exatamente qual o contrato dessa
A certa altura, Senador Suplicy. 0 Ministro Lobo telefonouempresa integradora com o Projeto SIVAM A jrópria- direção me e disse-me: "Senador. 0 que está acontecendo? Eu nunca passei
afirmou que a empresa ganhariã. de -lU% a 15%, no máx1iii0- pro- por isso em i:ninha vida. nunca fui tão qu6stkinado em minha vida.
vavelmente 15% -. mas não sei se está díto qual comissão a em- 0 senhor tem mais alguma dúvida? Faz 48 horas que eu não dorpresa receberá. Serã que estamos votando algo que ainda não for _ mo, pois 0 senhor está, incessantemente, querendo mais e mais
completamente concluído entre o., GovernO e a-empresa integradoinformações.
-

A sslDl,
· S r. PreSl·de nt e, as sugestões que f aço, as qu a1s
· ,, su
... b Para fmalizar. Senador Eduardo Suplicy, quero dizer a V.
meto ao Relator, sugerindo fortemente que as acate, são no sentido Ex• que hoje, na parte da manhã, às 9 horas, conversei com o Bri. teresse pu'blico ~ Eu gostan"a que esse pro,;,.to
'os
gadeiro Oliveira, do Rio de Janeiro, e recebi sucessivos fax, asside rcsguardar o m
,Jl'
· d"ISCU u"do, an tes de o a~rov annos .
nados posteriormente pela assessoria nesta Casa. para dar validade
se mm-1o ma1s
o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _ Concedo a à minha conven;a com o Brigadeiro Oliveira. que é responsável
palavra ao nobre Relator, Senador Gilberto Miranda, para emitir por-essa área.
Os valores que V. Ex a reclama - talvez V. Ex_• não tenha
parecer sobre as emendas.
o SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Para profe- prestado atenção- eu os li, mas terei imenso prazer de lê-los novarir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. mente para V. Ex•; eles foram confirmados e, em meu gabinete,
Senadores, primeiramente eu gostaria de esclarecer ao nobre Sena- estã ã disposição de V. Ex• a relação dos valores referentes à
dor Eduardo_ Suplicy que não passei só os dois últimos dias exami- ESCA e à Raytbeon, item por item. Passo a ler para V. Ex• o que
nando o projeto. Com a colaboração da Aeronáutici e do já tinha lido anteriormente.
CCSIVAM, viajei durante um mês, praticamente-; com três malas
Chegou ontem à noite, a esta Casa, o Work. Breakdow
bem grandes, com excesso de documentos, entregando em :;ão Structure, acompanha4ü da carta do BP,gadeiro Emanuel AugustC?
Paulo, toda sexta-feira à noite, complemento de anexos e materiais de Oliveira Semmo, que está aqui piesente. V· Ex•, que conhece
de milhares de folhas que vinham do Rio de Janeiro, ·que, por se- muito bem o inglês, que estudou fora. sabe o que quer dizer isso.
rem confidenciais, não poderiam ser selecionadas e lidas por ter- Eu o tenho a sua disposição e também já tive oportunidade de lêlo.
çciros.
,
Quero dizer a V. Ex'" que fique) na "Comissão de-ECODoriiià- -Quero diUr a V. Ex• que li todo este Breakdow dos producom o Presidente João Rocha, com o Ministro da Aeronáutica e tos e a última versão do contrato comercial a_ que chego~. a Cocom o Ministro de Assuntos Estratégicos nlã.is de Cinco horas iriio- ri:üssão-CCSIVAM. ~ Raytlieori e a ESCA S.A.
tenuptas - acredito que isso_ jamais--aconteceu na hiStOria desta
Desde as 9 horas da manhã de hoje, estive com os repreCasa -. formulando questões e discutindo todos os pontos do Pro- sentant_es__ do Tesouro _Nac~onal, da Procuradoria, do Banco Cenjcto. Anteriormente, havia rei:nctldo ao Sr. Presidente cta-Çomis- trai e, no final da ~e. terminando o relatório, com os
são, pedindo que as respostas fossem dadas por escrito, cinco representantes_ da ESCA S.A.
dã Raytheon. que Chegavam a
ra?

e-
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acordos difei'entCs com relação a pequenos valores e que, fmalmente, estavam discutindo, num projeto de 1 bilhão, 395 Inilhões
de dólares norte-americanos, a quantia de 21 milhões de dólares.
V. Ex• poderá ver. no próximo mês, pelas comas telefônicas
do meu gabinete, quantas ligações foram feítaS erifre ~io ·e São
Paulo, entre o Brigadeiro Oliveira. a Raythcon e o Relator. entre a
ESCA S.A. e o Relator, durante a manhã e toda a tarde. Foram. dezenas de ligações.
- -A meu ver, não por ter interesse como Senador do Amaronas, antes por ser um Senador do Brasil, esse projeto ligará todos
05 DACfA.
Quero falar a V· Ex li. sobre a composiçãõ~Tiizia- eu, quando
Liaorelatórioi!V.Exll.preparavaasperguntas,que:

a) Tendo em vista que o contrato comercial não
tem uma versão-defmitiVa e O WBS- Work Breakdow
Structure, que descreve todas as tarefas e que é o re&.:
ponsável pela sua realização dentró do Consórcio. que
só chegou às mãos deste Relator boje, às 13 horas, depois-de analisá-lo e para evitar qUe b PrOjetO não fo~e
mutilado. tomaram-se decísõCs, cfonSide:raiJ.do já terem
sido selccionadas as duas empresas que desenvolveiã.à- o
projeto~
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ID- às obras _civis, o valor de US$110.000.000.00
(cento e dez milhões de dólares norte-americanos).
ere·o
1 qu e v . Ex" , Senador Eduardo Supli'cy , tcni toda raza- 0
quando bate e rebate e combate com relação à_licitação. Mas V.
Ex• deve se lembrar que foi aprovada a Lei no 8.666. Se foi aprovada, está em vigor, e se toda a administração pública é gerida por
essa lei- creio -que existe um complemento dessa Lei, do Senador
Pedro Simon:":" mudou a _história brasileira de licitações por preços,
de forma diferente do que sempre deveria ser. E v. Ex .. sabe que,
quando aprovamos, aqui neSta Casa, frn.anciarilenlo no valor de
500 milhões de _dólares, para o Governo de Minas, dCstinado à
const:nJção da rodovia que liga São Paulo a Minas Geráis_. após a
• ch e_gou-sea' cone 1usão d e que essa ro d ov1a,
·
abertura da]'·
tCltaçao,
qu_e estava orçada em 5.00 lnil.hões de dOtares, cústou 250 milliões
de dólares. Daria para fazer ida e volta. E V. Ex• se lembra disso,
porque foi noticiado em todos os ]omaís e Veículvs de somun]c:a- ·
ção brasileiros.
Então, Senador Suplicy, quanto à emenda de V. Ex•_. já tc. l;llos\I_nia leí qtÚ: _rege o setviço público, que diz daramenttY: só poderão_ ser con~das obras civis OiJ quàlqucr tipo -de obra de
ãéordÕ cOm a Lei n° 8.666, ou seja, com o melhor preço. o preço
mais baixo. Acabou a malandragem, acabou a falcatrua de colocat,·
especificitções técnicas e qüalquer outro tipo de coisa êpJe dava
·pn'vile'g,·os a empresas, como foi fc1'to durante lC1tos anos.
Por iSso, acho que a emenda de V. Ex a, nesse caso, não
_~~de ser acatada por esta Relataria. Esse ~ o caso da Emenda, n°

Senador Eduardo Suplicy. como 0 _Brasil all!da tem~úvidas
·
quanto a pequenas cláusu Ias fma1s comerctais, eu exijo; neste re1at6ri0, qu-e enquanto a CCSIVAM não tenha defmitivamente 0 Contrato comercial com todas as cláusulas e as~inado com osvencedores, que não entre em vigoro ·contrato de fmançíamento~
Isso para resguardar, sem dúvida, todos 05 que participaram, ao
Com relação à Emenda n° 1_, CotlSÍdero-a_ ~~lativamentc dePresidente da República e a nós, que analisamos.
licada. Compromete e deixa V. Ex• numa situação difícil poique,
Continuo:
neste plenáriO, quando da discussão, V. Ex i afirmou que não teve
muito-tempo para acompanhar o projeto. Então, seria oportuno V.
b) Os contratos de financiamento somente podeExa esquecer o telefone por um momento, porque estou rcspon.
rão- ser assinados após a formalização do contrato_ codendo única e exclusivamente para V. Ex•. Se V. Ex• fica ao telemercial entre CCSIV AM - ComissãO de Coordynação fone - e como não _ouyíi.i o meu relatóri() _quandO mencionei os
de Implantação _do SIVAM e o Çonsórcio consti_tuído valores da ESCA S~. e fui obrigado, às 21 horas e 30 minutos, a
pelas empresas ESCA S.A. (enipresa integradora brasiler novamente o relatório-, dificulta para todos os Srs. Senadores
leira} e Rayth<.."'n Company (empresa fornecedora es- que estão interessados na matéria.
trangeira).
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex"' um apa11.e?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Não. Esperei V. Ex' faSenador Eduardo Suplicy, peço a sua atenção para este ponlar e gostaria de concluir com relação à emenda. Não aceito a seto~ porque diz respeito à questão que V_ Exa levantou:
gunda emendã..
c) Os conuatos de.fmanciamento, no valor global
O Sr. Eduardo Suplicy- É que V. Ex• incorreu cm equíde um bilhão, trezentos e noventa e ciJ,lCO milhões e cem voco, e eu gostaria de esclarecer, antes_que t.:onduísse este_ ponto.
mil dólares norte-americanos deverãO iarantir, quando Se me permite, V. Ex• disse que aLei n° 8.666 ...
assinados:
O SR. GILBERTO MIRANDA- Não concedi o apa1tc a
I - à empresa integra~ora brasileiÍa_- !!$CASA. V- Ex'. Senador Eduardo Suplicy.
o valor de US$250,100,000.00 (duzentos e~cinqüenta
O Sr. Eduardo Suplicy - Mas é para o melhor esclareci.
milhõe:s --e --ce-m Inil_ dólares norte-americanos), sendo ment~
_
__ ___ _
US$111,330,00(t00 (cerito e onze _milhões e trezentos e
O SR. G!LBBRTO ~ANUA- Senador, cu goSiaria de
trinta mil dólares norte-americanOs) como Contrato vinconcluir meu raciocínio. Eu teria imenso prazer de ouvi~lo a noiic
culado. US$80,000.000.00 (oitéhta milhões de dólares toda.
norte-americanos) inseridos no Contrato vincülado ã
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Exa está chegando a uma conRaytbeon c US$58,770.000.00 (cinqüenta e oito milhões clusão baseado .em equívoco, e eu quero esclarecer antes que V.
e setecentos ~ setenta mil dólares norte-americanos) reEx a conclua.
ferentes a equtpamenlós -complementares e gerenciaO SR. GILBERTO MffiANDA - Eu concluo e a Mesa
mento-do Projeto SIVAM.
cede a palavra a V. Ex•, porque eu não posso ceder. Senador. Eu
Então, a parte da ESCA S.A. serã de US$250, 100,000.00 .acato ou não suas emendas. Com relaç_ão à Emenda n° 2, é claro
(duzentos e cinquenta milhões e cem mil dólares norte-america-_ que, quand() da escolha do projeto, quando o Senhor ?_residente da
nos). Com relação·- à parte da Raythcon, serã de
República invocou segurança nacional, quando V. Ex• diz da proUS$!,1!5.000;ooo;oo (hum bilhão, cento e quinze milliões de dó- posta da forma como foi apresentada nas embaixadas. que se torlares norte-americanos), sendo inseridos nesse valor os nou público, quando V. Ex a diz que onze empresas- ou não sei se
US$80,000,000;00 (oitenta milhões .de dólares norte-americanos),
afumou que muitas empresas tomaram conhecimento- V._ Ex•esacima descrito, que farã parte do contrato c gar,mtido à Raytheon.
m-
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qucceu-se de um pequeno detalhe: o projeto não começou recenteEst~do se vê obrigado a vender est:....dis para pagar a folha de pamente, por isso não é pouco tempo para tomar decisão. Esse proje- - gamento. o que é um absurdo. Liviamo-nos de um património não
to teve início em 1990. e foram etapas e mais etapas de estudo, até para abater dívidas, mas pala coD.sumi-lo em folhas de pagamento.
se concluir, em 1993, pela abe1tura de licitação. l-louve por bem o Temos. Senador Eduardo Suplicy. que encontrar o equilíbrio entre
Senhor Presidente da República considerar que se tratava de um as oonta_s correntes ~ Nação brasllei-'"2. e__!!:.:) vin.ct;_!ar, cada vez
projeto de segurança nacional; anunciou e colocou nes.s~s termos. mais, a criação. a colocação e a fomla com que o-Partido de V. Ex ..
Foram, então. enviados às embaíxadas e_ posteriormente às emprcse preocupa. na manutenção do -seiV1dor público. cada vez mais arsas.
raigada nas empresas estatais e em projetas.
Se o nobre Senador acompanhou bem a leiwra do Projeto,
- Penso como V. Ex• e_ tf':<nbo Certeza de que todos os Senadosabe que inicialmente onze empresas apresentaram propostas. res pensam da mesma forma. O fu.1cíonário público precisa ser ein
Numa primeira análise, aquelas que não tinham condições fmanmenor número, mas melhor qualificado e mais bem pago; não esse
ceiras de suportar o Projeto foram eliminadas. somando um total vergonhoso salário de funcionário brasileiro com sua costumeira
de sete. Em abril deste _ano. saíram sete das onze-empresas, perma- falta de treinamento.
necendo apenas quatro. De abril a junho. saíram roaís duas. restanA esta altura, vem V. Exa. em plenário. pata deixar nos
do apenas duas. Senador Eduardo Suplicy. O Governo br_~ileiro, a A~is da Casa, a redação- de uma emenda,_segundo aqual 60% dos
Comissão CCSIV AM - após conhecer todo e_sse processo. tOOa.s funCionários envolvidos ·na projetP têm que ser de nível superior.
as novas tecnologias daquelas empresas que perderam, empresas Será que não deveriam ser 90% ólf 10%?
que juntas tinham mais de duzentas subcontratadas~- houve por
No início de sua eXposição. V. Ex• confessou que descobem aproveitar<) que nelas havia de rrw.is moderno para fazer um nhece os detalhes do projeto. Fica~nos muito dificil estabelecer e
projeto remodelad_o, um projeto final, colocando-o _e_m_ licitação <4 _ criar amarras a um projeto dessa _envergadura. A meu ver, está na
qual participaram as duas empresas. Deu. portanto. condições. hora de levarmos a sério aquilo que uma-ComissãO sm·a. composnuma seqüência. para o aperfeiçoamento do Projeto com b que ha- ta de homens sérios, levou quatro anos para chegar a uma conduvia de mais modeJ110, de melhor em termos de tecnologia. Partici- são. Devemos aprovar esse projeto e dar um "Sim" à sua
param da licitação a Raytht.'On Company e a Thompson. Foi iinplantação necessária para maior controle da Amazônia. Devo
proclamada c.:-omo ganhadora a Raytheon. em julho deste mesmo infort?ar-lhe que já dura nove anos a implantação total desse proano. Segundo relatótio do CCSIVAM. o fUJ.anciamento oferecidO jeto. E bastante tempo, Senador Eduardo Suplicy.
pela Raytheon cobria melhor em relação ao financiamento fran- Por isso. Sr. Presidente, Srs. ~enadm'es, não acato nenhuma
cês. Por _isso, foi dec_lar:_adaconu.) ~jntegradora nacio_..nal.
das emendas de autoria do Senador Eduardo Suplicy. A terceira
O nobre Senador fez referência ao software ficaiâ'-il:i:êteê___ emenda, de autoria de S. Ex• diz que toda_s as aquisições de matede uma multinacional. ou seja, subordinado ~P çxtepor. Qu~ro di- riais permanentes para a implantac;ão do Projeto SIVAM devem
zer-lhe que estará sujeito a uma empresa brasileira.
ser feitas ·mediante de licitação. Ficou muito claro, Senador EduarNo que diz respeito à pre_oc_upaÇão de V. Exa quanto à inva- do Suplicy. Talvez V. Ex11 não tenha atentado, mas _esse projeto foi
são da Amazônía pelos Estados Unidos, devo iri.formar-lhe que até dividido em três partes: uma parte do projeto aos dois líderes. aos
dofs consorciados. a Raytheon, com a parte de 250 milhões e 100
agora o povo brasileiro dela nãótomou conhecime.nto.
A Amã.zônia. Senador Eduardo Suplicy. não foi-contemplamil dólares. e a segunda. como descreyía a V. Ex•! é a parte de I
bilhão. 115 milhões de dólares - menos 80 milhões colocado à
da. até hoje, _com nada. Não sei se V. Ex• an_çlou pelo interior do
Acre, pelo interior do Amazonas, pelo interiÕr-do Ainapá, pelo in- E.S-CA__S.A. no caso de comprometimento da Raytheon -;o terCeiterior de Rondônia c Ror:aima. Não há estradas. não hã energia; -- ro, Senador, é o valor de 110 milhões para obr.is civis. -sabe-se ~e Já se morre e sabe-se que o habitante daquela região. a
A ~eira parte já foi vencida ~r concorrência, não
uma certa altura. não ac...J"edita nem_ que D~us tenha passado por mais _concorrênci~ para comprar nada. A segunda já foi vencida
aquela região, dadas a pobreza. a miséria, o isiado em que vive pelo consórcio, não cabe mais nada. V. Ex•tem razão. a lei está
aquela população. Lá se morre por absolutamente nada, Senador aí para isso, tenho certeza de que vai ser obedecida, porque podeEduardo Suplicy. O Estado qrasileirõ alOcou waos os recursos so:- mos fiscalizar. Temos a Çomissão de Fiscalização. basta implantámente no Sul e no litoral deste País. O resto continua-literalmente la; ter;nps o Tribunal de Contas, que terá oportUnidade de apreciar
. _ UQ_milltões_de reais para obras- civis: Após várias· reuniões com os
abandonado.
-Fica dificil para V. Ex11, quC
-acOmpari. .Ju o projêtO. dois Ministros, não tenho a menor dúvida da lisura, da seriedade,
que desconhece os detalhes do projeto, apresentar-me uma emenda. da honestidaçle,_ da integridade de toda classe militar, que em oedizendo o seguinte:
nhum momento ou daria para alguém, debaixo dã.- mesa, _llO mí-lhões em obras seffi çoD.corrência. Isso não aContece na -área
Emenda aditiVa ao----rRS. referente à Mensagem militar.
353 de 94.
- Sabe V. Ex a que troca o Ministro, mas a parte de baixo, a
Art. - Obrigatoriamente, rio -tnínimo, 60% do
estrutura militar pennanece idêntica. Se isso acon_tecesse. senador
pessoal de nívc l superior e níVel médio envolvido direta- Eduardo Suplicy, em todos os Ministérios, cpnsut'no, o custo. o
mente na implantação e operação do projeto SIPAMISIuso, o cuidado com a coisa pública, digo a V. Ex•, seria completaVAM que serão treinados pelas empresas responsãveis
mente diferente. Por isso, eu gostaria de me desculpar com os Srs.
pelos pn?jcLOs, deverão ser servidores públ.!_cos.
Senadores, mas querià dizer a V. Ex11 que empreguei tempo suficiente
para analisar o projeto. Esiou lianqüilo para dar o parecer;
Ora, meu Dc_us, a mim me parece, com·o Relator- que perdi
sábados, domingos e madrugadas_ e que sou capaz de_falar sobre os Srs. Senhores podem, assim., votá-lo favoravelmente.
Não aceito qualquer das três emendas porque-duas já ferem
detalhes desse projeto. como V. Exa sabe - uma brincadeira. urna
proposta de Plenário. propor-se que 60% do pessoal-tem que ser uma lei em vigência; com relação _à terceira, não vou colOC<II
amarras; não sou de colocar amarras em projeto desse Vulto, ain$__ _
funcionário público.
_
Estamos em um momento, Senador Eduardo Suplicy, em _mais quando se refere a funcionários públicos. PÕr isso, rejeito as
que o Estado brasileiro está pagando muito caro c;! que ~ mesmo três emendas.
-o

cabe
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O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.
0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Um momento, nobre Senador Eduardo Suplicy.
Completada a instrução da matéria, passa-se a discussão do
projeto e das emendas, em turno único.
Em face do adiantado da hora. eu pediria a colaboração
nobres Senadores no sentido de que a discussão não excedesse
dez minutos. E rogaria àqueles que já tiveiani~á"- oportunidade de
discutir jusfificando a emenda que. na medida do possível, também colaborassem com a Mesa.
· A matéria e~tá em discussão.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peÇO a pa'
lavra para discutir.
-O SR. PR!>SIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem a palavra o nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PI--SP. Para discutii. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente. serei breve pelo fato _de que já

O Projeto SIVAM é até· muito pequeno, s~ llnalisarltlos o · ··
projeto Cfr.IDACfA, que hoje cobre as Regiões Centro-Sul e Nordeste do País: Não vejcl•a necessidade do Projeto SIVAM na Região Ama.zôníca sob o aspecto do cOntrõle de -tráfego aéreo. pois o
tráfego a€reo 'da região represedta apenas 7% do nacioÍlal. Vejo a
importância do Projeto paní á Amazônia sob o aspecto de sustentação de uma !eenol<>gia que poderá ajudar no desenvolvhnentd daquela região.
·
_ _ ·
·
Tenho absoluta convicção de que, por interinédio dOs MinistérioS da Agricultura, da Ciência e Tecnologia. da AeronáutiCa,
do Exército e dos Trarlsj>ortés; poderemos. apds a illlplantação do
Projeto SIVAM, elabocar inúmeros outros~projetos de 'suStentação
do desenvolvime~nto daquela região.
Est.ou totalmente seguro de que este pTojeto propiciará ao
povo braSileirO. ào nosso País, ·a oportunidade paní que eleconheça·realmeBie ·a RegiãO 'Amizôri.ica;· o SeU pOtencial mineral, o• seu
potencial agdcola. e se possa criar o desenvolvhnentó que tlinto se
almeja neste País, que é o desenvolvimento sustentado da' Amazõ-

usei da palavra.
·
O nobre Relator, Senador Gilberto Mlranda. esclareceu que
o PrOjeto SIV AM está excepciolia9o na ~~i~~ Licitação. Se eStá
cx:cepcionado, no que diz respeito às obras civiS e à compra de
material permanente, está-se propondo justamerite que se considere a Lei de Licitação que _S. Exl tanto elogioU. É o que a.í:D.da se

nia.

dós

pode fazer.
··
S. Ex a está afi!riiiirido que tem certeza de__ que os responsáveis pelo Projeto agirão de ac:ordo com a_exigêl)tia da Lei. No
caso; só terão a·obrigação -de fazê~ lo Se for acatada a sugestão que
fiz.
>

•

•

Assim,- o- Sr. Relator não Toi claro ao alliiDaf que eles já es~
tariàm obrigados a seguir o que foi excepciOriado no caso do ProjetoSIVAM.
: ~
.
~
A sugestão que faço é--que-seja·ievacfo etn conta o qUe S-.
Ex" considera positivo para as obras civis e-para 0-iriilteriã.l perma~
nentc a ser adquirido.
O SR. MOISÉS ABRÁO- Sr. President~. peÇo a palavra
para discuti r.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. &•'temà
palavra para discutir.
_
_.
__ _
O SR. MOISÉS ABRÁO (PPR'-TO. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'"s e Srs. S_enadores,_serei bre~
ve. Também faço uso da palavra porque fui cifiiâo pelo Sr. Reiator
e pelo nobre Senador Eduardo Suplicy.
Quando do anúncio do encam.úlhament.o desta matéria ã
Casa, tive oportunidade de su_bir à tribuna e fazer um pronunciamr-nto. chamando esta Casa para um debate profundo sobre o assunt,). 1)i7ja ~uno meu discurso que tinha dúvidas- não quanto ã
nel'cssidlH.le da 1D1plantação do Prcijetõ SIVAM na Região Amazõnica.- quanto à prioridade. Eu perguntãva, na éJ>oca, se seria essa
a prioridade Jc íuvestimento naquela região; em uma região pobre,
onde faltam çs_tradas:. hospitais, escda.S-. -colil()bem disse o Relator,
ímplantar~se um Projeto da envergadura do SIVAM, _no valor de
US$1 bilhão e 300 niilhões!
Naquela opmtunidade, eu declarava que era necessário que
o Senado se aprofundasse nessa discussão. Hoje; tenho absoluta
tranqüilidadc para maniféstar--Ihlf sobre a matéria, porque, nesta
Casa. tivC' opornmidade de discutir incaus8:Ve}J:J:!ente o Projeto Sl·
VAM.
Estiveram na Comissão de Economia o&- Ministros da Marinha, da Aeronáutica, da Secretaria de Assuntos Es~tégicos. E lá,
durante horas e horas. expuseram a respeito da tecnologia, da ne~
cessidaJc. dos bendkios que este Projeto traria rião--s6 à Região
Amazônka mas também ao País.

Não vou discutir o aspecto legal nem o financeiro. NãO me
assusta o valor do projeto: 1 bilhão e 300 milhões de dólares, con~
forme citou· o'·nobre·:Senador EdUardo Suplicy. Não foi isSo que
me chamru ao debate e que me motivou a conhecei melhor o Pro-

jeto S!VAM.Um bilhão e ~tos milhões de dólares significa
um_Brasil_diferente,.um Brasil novo. .
.
___
.
.Nes~es anos todos em que permaneci nesta Casa,- por quatro
ou cipco anos, não tive a oportunidade, que hoje tenho, de ver o
Brasil tomar um empréstimo e eu es~ presente, pOdendo participar da sua autoriZação. Antes o Brasil não teria sequer acesso a
um credito dessa envergadura. Se tivéssemos implantando, na Re~
gião Amazônioa, o Projeto CINDACfA, com a sua sofiSticação,
talvez gastássemos 3 ÓU 4 bilhões de dólares.
Não me preocupa o fato de uma empresa americana implantar o projeto. Na \ierdade, ela apenas fará a implantação; o controle-. o software. será feito por empresa brasileira e pelas nossas
Forças Amiadas. Não será o SIVAM que evitará que o País seja
invadido, ou pela Amazônia, ou pelo Sul. Nem o CINDACTA
nedl'tiSN AM impedi:rni.m qualquer invasão; mas· pelo menos po,deremos saber Se o Pais está sendo ínvadido. Hoje, se a Amazônia

ror

invadida, nem sequer o saberemos, porque não temos qualquer
sistema de controle naquela região.
Por isso, Sr. Presidente, encaminho favoravelmente ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua em
discussão a matéria. (Pausa.)
• Não havendo mais_ quem _queira discutir, encerro a díscussão.
Em votação o projeto, ressalvadas as emendas.
Os Srs. Senadores que o "aprovam queiram ~anecer.sen

tados. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex" tem

a

palavrn.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como eu disse que ainda te·
nho dúvidas quanto ao projeto, sobre a sua prioridade em relação
ao extraordinário valor, voto contrariamente ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Será registrado o voto de_V_. Ex•.
Aprovado o projeto, com o voto contrário do- Senador
Eduardo Suplicy.
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a) valor: US$91,025,000.00;
b) tranches:

-

Os Srs. Senadores que as rejeitam queiram permanecer senI- US$85,000,000.00 (oitenta e ·cinco milhões de dólares
tados. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, solicitamos norte-americanos), para fmanciamento de 85% do custo de aquisi· sejam consignados os votos favo~veis çios Senadores Moisés ção dos bens e setviços de origem sueca a serem fornecidos pela
Abrão, do PPR-TO; José Paulo Biso!, do PSB-RS; Joaquim Beato, Ericsson Radar Eletronics AB;
ll- US$6,025,000.00 (seis milhões, vinte e cinco mil dólado PSDB-ES e Eduardo SupliSY, do PT-SP.
.
O SR. MOISÉS ABRAO (PPR-TO)- Sr. Presidente, meu res nortes-americanos), para frilanciamento da respectiva Comissão
de risco;
voto é contrário às emendas.
c) finalidade: fmandam.ento para aquisição de bens e seiVi·
O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodri~es)- Perfeitamente.
. Rejeitada:; as e~endas, com os votos favoráveis dos Sena-- ços para execução do Projeto de Sistema de Vigilância rui Ama~
nia-SJVAM;
dores J?Sé Paulo Biso!. Joaquim Beato e Eduardo Suplicy.
d) juros: 8,36% a.a., acrescidos de margeni de 1.5% -a.a.A Conússão Díretora para redação ftnal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa., para o Banco do Brasil, vencendo-se a primeira parcela seis meses
redação final oferec\da pela Comissão Diretora, que será lida pelo após o primeiro desembolso;
e) prazo de utilização: de J• de março de 1995 a 31 de deSr. J• Secretário.
zembro de 1999;
É lida a seguinte
tj amortização: vinte parcelas semestrais, iguais e consecu.
PARECER N• 324, DE 1994
_ tivas, vencendo-~ a primeíra três anos e meio após a vigência do_
(Da Comissão Dii'etora)
cqnttato;g) juros de mora: 1% a.a. acinia de ·taxa de juros contra. Redaç~o
do Projeto de Resolução n• 114,
tuais SObre os moD.tantes em atraso;
de.1994.
li) comissão de compromisso: 0,25%a.a. sobre o saldo não doA Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto semb01sado,pagáveissemes1Ialmenteapartirde30dejunhode 1995;
de Resolução n• 114, de 1994, que autoiíza a República Federativa
i) prêmio do seguro EKN: 7,085% sobre 0 - montante de
do Brasil a etJntratar operação de crédito externo no valor equiva- cada desembolso;
lente a até noventa e um milhões e vinte e cinco mil dólares nortej) comissão de gerenciamento: 0,10% flat sobre 0 valor toamericanos, destinados a fmancialnento de projeto do Sistema de tal do crédito, pagável no día da assinatura do contrato.
-Vigilância da Amazônia- SJVAM.
. Art. 3• Os contratos de fmancwneiito do Projeto SNAM
Sala de Reuniões da Comissão, ·zi de dezembro de 1994. -. s<imente poderão ser assinados após a formalização do competente
Chagas Rodrigues- Presiderrte, Nabor J6nior- Relator, Carlos contrato comercial entre CCSJVAM _Comissão-de Coordenação
.
-de Implantação do SJVAM e o Consórcio constituído pelas EmPatrocinlo, Lucldio Portella.
ANEXO AO PARECER N° 324; DE 1994
presas ESCA S.A. (empresa integradora brasileira) e a Raytheon
Company (empresa fornecedora estrangeira).
Redação final do Projeto de Resolução n• 114,
Art. 4• Os contratos de fmanciamento do Projeto SN AM,
de 1994.
no valor global de US$1,395,100,000.00 (um bilhão, trezentoS e
Faço saber que o SenadO Federal aprovou. e eu, Presiden- noventa e cinco milhões e cem dólares norte-americanos), a que se
te, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promul- refei:em às Mensagens n•s 353, 354,355,356 e 357, todas de 1994
· · -- -(Mensagens Presidenciais n•s 1.026, 1.027, 1.028, 1.029 e 1.030,
go a seguinte
de 18 de novembro de 1994, na origem), deverão garantir, quando
RESOLUÇÃOW . DE !994
assinado:
Autoriza a RepúbHca Federativa do Brasil a
I - à empresa intogradora brasileira - ESCA S.A., o valor
contratar com o ·Banco do Brasil S.A., Agência
de
US$250,100,000.00
(duzentos e cinqüenta milhões e oem mil
Grand Cayman, operação de crédito externo, no va·
lor equivalente a US$91,025,000.00, destinados ao fi., dólares norte-americanos), sendo US$111,330,000.00 (cento e
nanciamento parcial do Projeto do Sistema de onze milhões, trezentos e trinta mil dólares norte-americanos),
com contrato vinculado; US$80,000,000.00 (oitenta milhões de
Vigilância da Amazônia - SIVAM.
dólares norte--americanos), inserid_os no Contrato Vinculado à
O Senado Federal resolve:
-Raytheon Company e US$58,770,000.00 (cinqüenta e oito milhõArt. 1° É a República Fedent.tiva do Brasil autorizada, nos
es, setecentos e setenta mil dólares norte-americanos), referentes a
termos da Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal, restabele- equipamentos complementares e gerenciamento do Projeto SIcide pela Resolução n• 17, de 5 de junho de 1992, do Senado f'e- VAM;
dera!, a contratar com o Banco do Brasil S.A., Agência Granel
II- à Raytheon Company e suas suboontratadas, o valor de
Cayman, operação de crédito externo no valor equivalente a
$
US$91,025,000.00 (noventa e um milhões, vinte o cinco mil dóla- US 1,115,000.00 (um bilhão e cento e quinze milliõcs de dóli!I10s
norte-americanos), estando inserido neste valor os US$80,000.00
res norte-americanos).
Parágrafo úniCo. A operação de crédito ex temo autorizada- (oitenta milhões de dólares norte-americanos), destinados à empresa integradora brasileira- ESCA S.A.;
neste artigo destina-se a repasse de recursos obtidos por meio de
màs
obras
civis,
o
valor
de
US$110,000,000.00
(cento e
garantia de Export Kdretinamnden - EKN, agencia oficial sueca,
destinados ao fmancianiento parcial do Projeto do Sistema de Vi- dez milhões de dólares norte-amerícanos ).
gilância da Amazõnia- SJVAM
Art. SOA autorização concedida por esta Resolução deveri.
Art. 2° A operação de crédito autorizada se realiza.rá. sob as ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da
seguintes condições:
data de sua publicação.

rmai

o

--
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Art. 6° Esta Resoluç_ão entra em vigor na data de sua publicação.
- O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues}- Em discussão
··
a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Ein votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDE:NTE (Cbagas Rodrigues)- Passa-se, agora. à apreciação do Requerimento n° 1.093/94, lido no Expediente,
de urgência para:a Mensagem n° 354, de 1994.
Em votaÇão.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
__ _ _ __ . ·Aprovado o requerimento, passa-se à iiliediata apreciação
da matéifi. - ----Nos termos do art. 140, alíiiCa a, do Regúnento Interno,
designo o nobre Senador Gilberto Miranda para proferir"o parecer, em substituição à ComisSão çil}_ A;;s_u_ntos ECõD.ôinicos sobre
a Msg n° 354, de 1994 (Mensagem n° 1,(:>27, de 18-11-94. na
origem), do Senhor Presidente da República, solicitando ao Senado Federal. seja autorizi~ a con~ratação
op-etaçãO
cré-dito entre a República Federativa do Brasil e ã Raytbeon
Company no valor de até US$239,200,000.00, destinados a financiamento parciãl do projeto do Sistema
V(gilância da
Amazôni_a-SIYAM.
_____ _
_ __
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores,
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cios do desenvolvimento sustentável, princiPalmente sua biodiversidade.
Com o ProjetO_S_tvAM- pretende-se constituir uma infta-estrutura técnica, -dotada de uma rede integrada de telecomunicações,
de sensoriamente remoto, de imagens por satélites' e de sistemas
sensores baseados em terra e aeroemb~dos, controlada a partir
de ttês centros regionais (Manaus, Belém e Porto VeTho) e de um

centto de coordenação geral em Brasília.
O

SIV AM fundamenta:se na Exposiçãõ de Motivos Ioter-

_ministerial n° 194. de 21 de Setembio de 199Q,_apresenta.da ao Se-nhor Presidente da República pelos MinistrOs da Justiça. da
Aeronáutica e_ da Secretaria-de Assuntqs E_straiégicoS da Presidên-

cia da República que foi aprovada e publicada no Diário Oficial
da União, cabendo ainda a constituição de Grupo de Trabalho
com representantes do então Minjstéiio da E~omia. Fazenda e
Planejamento ( hoje, Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Coordena9ão da Presidência da República), conl o objetivo de dimensionar Os :ret:Ursos necesSários e identificar as posSíveis fontes
de fmandamento internas e externas pam implantação dos sistemas propostos.
A coordenação da_implantação do SIV AM é de responsabilidade da Secretaria de Assuntos Estratégicos da- Presidência
da República- SAE/PR e a responsabilidade por sua execução
é do Ministério da Aeronáutica, através da CCSIVAM - Comissão para a -coordenação do Projeto do S istei:ria de Vigilância da Amazônia. que teve _sua criação através de Decreto de
22-12-93.O processo de seleção da empresas fornecedoras e dos respectivos flil.ancianlentos foi objeto da Exposição de Motivos Interministerial · n° 071/93 e, com respaldo nas orientações ali
estabelecidas, foi editado, em seguida, o Decreto n° 892, de 12-893, que definiu a forina de seleção das propostas, para obtenção
L Relatório
dos 11menores preços e as melhores condições técnicas e de fmanPor intermédio da Mensagem n° 354, de 1994, (Mensagem ciamento".
n° 1.027, de 18-11-94, na origem), o Senhor Presidente da RepúConsta na Ala CCSIVAM no 006/94. relativa ao encerrablica. solicita ao Senado Federal autorização para contratação de mento do processo de_a_nálise_ das propostas técnica. comercial
operação de crédito externo (suppliers credit) junto a Raytheon e de financiamento, inclusive classificação fmal, cujO vencedor
Company, no valor de até US$239,200,000.00 ( iluzentos e trinta e foi o grupo liderado pela Raylheon Company. Participaram ainnove_ milliões e duzentos mil dólares noni-am8ricanos), destina- da do citado Grupo as seguintes empresas: Tasc, MDA, Experdos ao fmanciamento parCial do projeto do SiSte-ma de Vigilância soft, Uníversity of New Hampshire, Campbell Scientific,
da Amazônia-SIVAM.
Enterprise Eletronic Corp., Viz Meteorological Instruments,
A autorização do contrato .de fitl..aQÇ_iamento externo se
STS, Ericsson, Macksy, lviRC, Saaspace, ASD..., SAC, Audor,
insere na competência exclusiva do_Senado Federal, estabeleci- Daedalus, Watkins-Johnson,_TCI, Westin_ghouse e, ainda as seda no inciso v. do artigo 52 da ConstitUlçã<YFederal e regula- guintes empresas nacionais·: mM do Brasil, Infranav, EMmentada pela Resolução D 0 96/89, a qual "dispõe sobre limites BRAER e Tecnasa.
para as operações de crédito extemõ e- interno da União, de
O Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIsuas autarquias e demais entidades controladas pelo poder pú- VAM. inserido no âmbito maior do Projeto de Proteção da Amablico federal e estabelece limiles e condições para a concessão zônia - SIPA M, foi estiniado rio montante global de
de garantia da União em operações de crédito externo e inter- US$1,395,100,000.00. tendo como objetivo fwal contribuir para
no", restabelecida pela Resolução de 0 o 17, de 5 de junho de o controle brasileiro sobre a Amazônia e estabelecer meios tecno1992.
logicamente eficazes Para o controle e desenVolvimento das ativi0 Sistema de Vigilância da Amazônia - SIV AM é 0
dades de repressão ao narcotráfico e ao contrabando, vigilância e
instrumento de_ um novo e arrojado conceito de administra.: ---controle de fronteiras, controle da navegação fluvial, bem assim
ção pública integrada, que objetiva introduzir recursos de -do espaço e do tráfego aéreo, controle ambiental e proteção às teralta tecnologia a fim de reduzir custos operacionais e d_esbu- -ras indígenas. A execução de todo o projeto -deverá estendei--se
rocratizar ações empreendidas por diferentes órgãos e en1i-- "pelo prazo de 09 (nove) anos.
dadcs dos diversos Ministérios, beneficiando também órgãos
Quanto as condições de fmanciari::tento dã. proposta vencee entidades das ad_ministra~·()e.s estaduais e- municipais da re- dora, há que registrar-se que foi oferecido, pelo Grupo Raytbeon,
gião Amazônica.
-_ - --- -- --- finãnciã.I:neD.tó integral do projeto, ampando em cinco operações
É um sistenia multiusuárib+ de gestão est:rã.têgiCa, formando _de crédito extem~-, a saber:
um instrumento LJUe abre á Ama:tônia, çom segurnnça, ao conheci~ a) Banco do Brasil-Grand Caymaill
mento cL:t na\'ão brasileira, sem-perder seu controle e sem vedar o Eximbank.
dos
Estados
Unidos
da
América-Direct
acesso d1)S seus habitantes e dos ditames do progre~so aos _benefí- - Loan ........... -···-~---···:······-·--····-·--- US$1,288,255,370.00
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Segundo parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, cabe
registrar que hã margem nos limites de endividamento da União,
de que tratam os arts. 2°,3° e 4o da Resolução no 96/89 deste Senado Federal, restabelecida pela Resolução n' 17/92.
~
Quanto ao alcance das obrigações contratuais informa a SeC:J_-etaria do Tesouro N_acíonal_ que dentre as condições prévias ao
primeiro desembolso, cabe destacar a formalização do contrato comercial junto ao Consórcio Raytheon para o fornecimento de bens
e setviços e- a emissão de Not:a PromiSs-ória. pela República Federauva'do Brasil, comprobat6ria das obrigações (c!ãusula 6- Conditions Precedent, alíneas b) e.c) ).
.
· Qlbe registrar o JX>siciOnamento da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, em seu Parecer PGFN/COF/N' 1264/94, que
trata em seu item IV, do artigo 11 da Resolução n'96/89, deste Senado Fed_era): 0 O Senado Federal, em uso de atribuição dada pelo
-art:- 52, inciso -=vn d4 'ConstituiçãO" Federal, editou a Resolução
D. Operação Financeira
n~6.-em 15 de dezembro de 1989, em que dispõe sobre limites e
Trata-se de contrato de_fmanciamento externo. com as· se- condições para operações de crédito externo e interno da União
guintes características:
'·
-. _
-- -~_~Fyderai, estabelecendo em seu artigo 11 o segu_inte:
Devedor: Repúblíca Federativa do" Brasil;
É vedado à União e às suas autarquias assüinir
Natureza jurídica do contratante: pessoa jurídica de direito púcOmprolnissos direiamente com fornecedores, prestadoblico ex temo;
res de serviços ou empreiteiros de obras, mediante emisCredor: RaytheonCompany;
são ou _aval de promissórias. aCeite -de duplicatas ou
Natureza da operação: fmanciamento externo;
- outras operações similares.
Pedido: formulado pelo Exm' Sr. Secretáiio de Assuntos
A disposição acima transcrita parece ter por escopo a reguEstratégicos da Presidência da República;
lamentação de contratos comerciais, parn contratação de compra,
Moeda: dólar dos Estados U Iii dos da América;- obra ou seiViços, o que não é a hipótese sob_análise, em que há
Valor total: US$239.200.000.0U(du:re-;,tos e triÍlta e nove iíll!liõoperação fmanceira Onde, consequentemente, emissão de nota proes e duzentos mil dólares norte-americanos);
· ·
missória é condição regular do contrato.
Tronches: I- US$110,000,000.00 ( 'Currre!Ícy t:..oan Facility for
Em obra muito aplalldida sobre finanças intemácionaiS,
Support of Local Contenl)";
Philip Wood observou o seguinte a respeito do instituto da nota
II - US$129.200.000.00 \ ''l!nport Credit Facility to Suppromiss~:
port Foreign Content");
Finalidade: destinados ao fmanciariJ.eri{o de parte da cüsto do conNos Estados Unidos e nos pai seS de Direi tOe Rotrato comercial finnado junto ao ConsórCio Raytheon Sys- mano, no entanto, a prática de reCeber notas promissótems lnternational Company;
rias como evidência ao einpi'ésfimO é tãO efu'ái~da que
os mutuários sentem. instintivainenle, ·que-empréstimO
DL Condições Financeiras
sem nota promissóna· é legalmente defeituoso. (Law and
As condições fmanceirãs do contrato são as ·seguintes:
p_ratice oflntemational FÍiiailce. Pbilip Wood, Ed.Sweet
Valor: US$239,200-.000.00 (duzentos e trinta e nove milhões e duand Maxwe!l,l989_, pág. 244.)
-zentos mil dólares nort~-americanos);
--·--"
_
.
_
_
_
Juros: 9% a.a. ftxos, pagáveis -semeStralmente, vencendo-se a priA .~çao em anãlLSe nao se trata de operaçao comerctal,
- ----~--·-·-·---mas de fmane~am~nto dos f0111e~dores para a ~ompra de bens e
me ira parcela em 15 de junho de 1995;
Prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2003:; =- '
pagame~to de s~IÇOS e obras_ constantes ~o p~jC_to SIV A~. com
Amortização: 16 (dezesseis) parcelas semestrais, conseCJ.Iti_Yas. _
_concessao d~ dOis_ anos e me1o. de carênc~, ~o sen~o razoáy~l,
de acordo com o anexo_ ç do contrato. vencendo-se a pri·
por .conseguinte, dentro ~ prn:l~ rmancerra mternactonal. a nemeira 30 meses ap6s o· primeiro desembolso·
--- -- - gatzva em fornecer notas prom'-Jsonas.
Juros de mora: 1% a.a. fixos sobre os montantes ~m_atraso;
De toda sorte. o empecilho legal à operação existe na citada
-Resolução n° 96/89, podendo ser ultrapassado, todavia, por resoluçãO qtie venha a autorizar a operação; sendo. neste caso, de todo
IV. Condições Gerais
conveniente o pronunciamento daquela Casa sobre a questão, de
Segundo informações da Secretaria de Planeja~entq e Av.<l:modo a excetuar da norma regulamentadora a operação em exaliação da SEPLAN, (Ofícios n' 202. de 30-9,9~ e 258, de 21-10, me."
94. o projeto SIV AM encontra-se Paicialmenie- inClüiêlo--iiO Plano
V. Voto do Relator
Plurianual da União (Lei n' 8446, de 21-7-92), nos subprogramas
0021 - Administração Gera], O160- Vigilância Aérea da Fronteira
O processo e_ocontta-se adequadamente instruído, dele
Norte, 0163- Vigil,ância Naval da Fronteira Norte e 0166- Opeconstando além da Mensagem Presidencial. a Exposição de Moti:
rações Terrestres_
vos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Parecer da ProcuraDe acordo com a Secretaria de Orçamento Federal da Presi- -doria Geral da Fazenda Nacional, Parecer da Secretaria do
dência da República (SOF/SEPLAN/PR), ocnstam das propostas Tesouro Nacional, Carta do Banco Central do Brasil atestando o
~
orçamentarias para os exercícios de 1994 e 1995, no Pfojet6 '' Sis- credenciamento dã: operação.
tema de Proteção da A.mazônia-SIPAM", dotações para ingressoS
Tendo observado_. com absqluto rigor, todos os documentos
apreseritados a esta Relatoria para- o Projeto slVAM, eqtelldõ" sedas Fontes 148 e 149 e ainda recursos da Fonte 144, para pagarem necessário o cumprimento das seguintes exigênciã.S: ~mento de amortizaçãO, jurOs e outros encarg~s.
b) Banco do Brasil- Granel Cayman 2
Eximbank dos
Estados
Unidos - da AmCrica-Guaranlee.-...... _.....• - ....•---···..:.··-- ···-·-·-·-··· US$105,046,668.50
c) Banco do Brasil- Grand Cayman 3
SEK/ExportKreditnamnden- EKN ...........• - •.US$91 ,025,000.00
d) Raytheon Company-suppliers credit .......... US$239,200,000.00
e) Vendors Trust-suppliers credit ············--·---US$48,000,000.00
Total ···········--·---··-··---··-·--··-··US$1.771 ,527.038.50
É de se mencionar, a propósitO, -que o valor global do fmanciamento inclui diferencial de US$376,527,038.50 em relação ao
custo global do projeto. devido a fmandamento dos juros [lilterest), inclusive margens de administração- do Branco do Brasil
SA.-Grand Cayman, no caso das duJ>S.primeiras operações, bem
como das comissões de risco (exposure fees), no caso das três primeiras. todos com prazo de 05 (cinco) anos.
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a) Tendo em vista que o contrato comercial não tem urna
versão definitiva
WBS- Work Breakdow Strucrurc. quedescreve todas. as tarefas c quem ê o responsável pela sua_realização
dentro do Consórcio. que só -chegou--às mãos deste Relator. hoje às
13:pü h?~s. J?epms
de analisá-lo. e para evitar que o Projeto não
1
fosSe mutifado. tOIDou-se decisões. considerando já terem sido selecio~adas as d~~s·e~presas que desenvolverão o projeto.

e-o

b) Os <..:ontr.ttos de financ:iamcrilo -Sómente poderão sçr assinados após a forrnalizaç.lo do Contrato Comercial .enu:e_ ÇCSIV Arv1--Comissão de Coor.denação de Implantação do SIV AM c o
Consórcio constituído pelas empresas ESCA S.A. (empresa integraÇora brasileira) e Raytheon Company-\eiDpresa fornecedora estrangeira).
c) Os contratos de financiamento, no- Yalor Olobal de
US$1.395 ..100.000.00 ( hum bilhão, trezentos e noventa e cinco
milhões c cem. mil dólares norte--americanos), deverão garantir.
quando assinados:
_
[- à empresa ínlegr~dora_ brasileira- ESCA S_.A. o valor de

US$250.!00,000.00 (duzentôs ·.;·ciiique-nta milhões e cem mil dólares ilortc-americanos), sendo USSI 11.33D.OOO,OO (Cento e onze
milhões e trezentos e trinta mil dólares norte-americanos) como

Contrato viilculado: US$80.000.000.0\1 (oitenta ·milhões de dólares
norte-americanos). inseridos no Contrato Vinculado à ~ayth_eon e

US$58.770.00CLOO (cinquenta c oito milhôes e setecentos e setenta

Estando, pois. a operação de crédito objeto da Mensagem n°
3.54-de 1994 (Mensagem n° 1.027, de 18-11-94. na origem) do Senhor Presidente da República, de acordo com as nonnas qu·e regem o assunto e considerando a importância para o Pais dO Projeto
de Vigilância -da Amazônia - SN AM. após cumpridas as exigências formuladas. somos de parecer favOrável a sua autorizã.ção, nos
termos do seguinte:
·

.. PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 115, DE 1994
Autõrizã a RePública -Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito com a Raytbeon Company no valor de US$239,200,000.00, destinados a fi.
nanciamento parcial do projeto do Sistema de
Vigilância da Amazônia - SIV AM, objeto da Mensagem n° 354, ·de.. 1994, (Mensagem n° 1.027, de
18.11.94, na origem).
O_Senado Federal resolve:
Art. 1° É_ a República Federativa do Brasil autorizada, nos

de

termos daResol~ção 96/89, ~tabelecida pela Resolução 17.
5
de junho de 1992, do Senado Federal, a contratar com a Raytheon
Company, operação de crédito externo no

v~_lor

equivalente a

US$239,200,000.00. objeio da Mensagem no 354, de 1994 (Mensagem n° 1027. de 18.11.94, na origem), destinados ao financiamento parcial do projeto do Sistema de Vigilância da

mil dólares norte-americanos), referentes a equiPamentos cornple·
mentares e gercnciamcnto do Projeto S~AM_;
II-- à Raytheon Company e suas sub-contratadas o valor de

Art. 2° A operação de crédito ora autorizada se realizará sob
as seguintes condiçôes:
___
________ _

US$1.115.000.000.00 (hum bill1ão c cento e quinze ínilhões de

Valor: US$239.200.000.00 (duzeniós e triDia e nove milhões e

dólares

norte-americanos.). estando inserido neste

valor os

US$80.000.000;00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos).
destinados à empresa integradora brasileira- ESCA S.A.;

Amazônia-SIV AM

duzentos mil dólares norte-americanos);

Tranches: I- US$1 10,000.000.00 ("Cumimcy'Loon Facility fo;
Support of Local Content)' 1:

lll- às obras civis. o valor de US$110.000,000.00 (cento e

II- US$!29.200,000.00'("liiip()rt Credit Facility to Support

dez milhões de dólares norte-americanos).
d) A participaçáo -ôa empresa integragora)ra~ileira dcverã
ser nas segu_inte~ _atividadcs: gestã!J para integração. _garantia de
qualidade, operação assistida, gestãq_de _treinamento~ treinamento
ESCA. gestão de aSsistência técnica e aSsiS-tência técniCa ESCA.
engenharia de sistema e integração institucional, de_senvolvimentq,
implantação e integração dos-subsistema de tratamento e visualização de dados. upgrade do INPE. projeto. implantação e integração
do subsistema de telecornunlc.iÇõCS. projeto e integração do sulr
sistema de aquisição de dados, sistema logístico e suporte logístico
a implantação. gestão da configura'çào, projetas execUtivos. implantação e integração da ínff-a-estrutllra. Justificain-se estas exigênci8.~s. pelo caráter estratégico do
projeto e conseqüen-te necessidade iinperiosa de se manter o completo domínio da tecnologia e do sistema no País.

Foreign Contem r~;
Finalidade: des~inidos ao fJ.panciamentQ de parte do -custo do con- traiO~ comercial firmado junto ao Consórcio Raytheon Systems International Compan~ .
Juros: 9% a.a. ftxos, pagáveis semestralmente, vencendo-se a primeira parcela em IS de junho de 1995;

Prazo <!e utilização: até 31 de dezembro de 2003;
Amortização: 16 (ckzesseiS) parcelas semestrais, consecutivas,
de acordo como anexo C do_ contrato, vencendo-se a pri-

meira 30 meses após o primeiro desembolso;
Juros de mora: 1% a.a. fiXos sobre os montantes em atraso;
Art. 3° Os contratos de fmanciamento do projeto SNAM.
somente ;Poderão ser assinados, após a formalização do competente contrato comercial entre CCSIVAM-Comissão de -Coordenação
de hnplantação do SIVAMe o Consórcio constituído pelas empre- ·
sas ESCA S.A. (empresa integradora brasileira) e Raytheon ComEste imperativo é dramatizado quando levamos ém cônla. -o
pany (empresa fornecedora estrangell-a). ·· ·
pouco conhecimento que os brasileiros ainda têm das vastas extenArt. 4° Os contratos de fmanciamento do projeto SN AM.
sões e recursos naturais da nossa Amazônia, ínforfuações que.- de
no valor global de US$1,395,100.000.00 (liuin bilhão:· trezentos e
modo algum. devem ser monopolizadas por empresas e_governos
noventa e_ cinco milhões e cem mil dólares norte-americanos), a
estrangeiros.
que se referem as Mensagens n"' 353,354, 355, 356 e 357, todás
Daí a importância estratégica da pã.rticipação relevante e- de 1994 (Mensagens Presidenciais n"' 1026, 1027, 1028, '1()29 e
efetiva da empresa integradora brasileira- criteriosâmente selecioI 030, de 18-11-94, na origem), deverão garantir, quando assinanada dentre 16 importantes companhias de ã.Jta tecnologia do País
dos:
- que garanta ao 'Governo Brasileiro o··plello _conhecimento da
I - à empresa integradora brasileira- ESCA S.A. o valor de
amazônia e de todo o -seu poteiicial.
US$250,100,000.00 íduzelltos e cmquenta milhões cem mil dólares norte-àmericanos), sendo US$111.330,000.00 (cento e olize
Por último. mas não menos únportante, _o fatõ dC o financiamilhões e trezentos e trinta mil dólares norte-americanos), com
mento vir a ser contratado mediante taxas de juros usuahneQte pra.
ticadas no mercado internacional, impõe o aproveitamento dessa CÓntrato Vineulado; US$80,000.000.00 (oitenta milhões de dólaoportunidade para criação de empregos no Brasil, pois não implica res norte-americanos), inseridos no Contrato Vmculado à Raytheon Company e US$58,770,000.00 (cinquentá oito milhões e
nenhum favorecimento da comunidade fmanceira internacional.

e

e
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setecentos e setenta mil dólares norte~americanos), referentes a
PARECER N° 325, DE 1994
equipalll:entos complementares e gcre-nciamento do ProjCtCi SI(Da Comissão Diretora)
VAM
Redação final do Projeto de Resolução n• 115,
ll- à Raylheon Company e suas sub-contratadas o valor de
del994.
US$1.115.000.000,00 (hum bilhão e cento e quinze milhões de
A Comissão Diretora apresenta a redação. ftnal do Projeto
dólares norte-:americanos ), estando inserido neste valor os
US$80.000.000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos), de Resolução n° 115, de 1994. que autoriza a-República FederaÜva
do Bnsil a con_tra~ operação de crédito externo junto a Raytheon
destinados à empresa integradora brasile~a --ESCA S-_~-:
Comp~y. no valor de até duzentos e trinta e nove milhões e duIII- às obras civis. o valor de US$110,000.000.00 (cento e zentos mil dólares nOrte-americanos, destinados a fmanciamento
dez 'milhões de dólares norte-americanos).
_do projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia- Sll..VAM
.
Art. 5° A presente aUtorização deverá ser exercida no prazo
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de dezembro de 1994.de 540 (quinhentos e' qu'arenta) diás; contados da data de publica- Chagas Rodrigues- Presidente, Nabor Jú:D.ior- Relator, Carlos
ção ~esta ResoluÇão.
·
Patrocínio Luádio
Portella.
Art. 6° A presente Resolução entra em vigor na data de sua
ANEXO AO PARECER N-325, DE-1994
publicação ..
Redação final do Projeto de Resolução n• 115,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
de 1994.
conclui pel~ apresentação do Projeto de Res;olução n° 115, dé
Faço saber que o Senado Fe~ral aprovou. e eu, Presidente.
1994, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo junto à Rasteo Compãny: novalor de nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a
até US$239,200 milhões. destinados ao fmanciamenlo do Projeto seguinte
do Sistema de Vigilância da Amazônià- SIV AM
..
RESOLUÇÃO N", DE 1994
· Completjlda ~ insuução da matéria, passa-se à discusSão do _.
Autoriza a República Federativa do Brasil a conprojeto, em turno úniCo.·tratar operação de crédito ·com Raytheon Company. no
Consulto o nobre Senador· Eduardo Suplicy se mantém a
valor equivalente a US$239,200,000.00, destinada ao fiesta mensagem as emendas que, recentemente, na votação antenanciamento parcial do Projeto do Sistema de Vigilância
rior, foram rejeitadas.
da Amazônia- SIVAM
· O SR. MOISÉS ABRÃO - Sr. Presidente, peÇó-a palavra
O Senado Federal resolv~:
pela ordem.
Art. 1o É a República Federativa do~Brasil ãutorizada, nos
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
termos da Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal, a contra__
palavra a V. Ex•.
tar com a Raytheon Compa.J;ly, operação de crédito exterrio novaO SR. MOISÉS ABRÃO (PDCCTO. Pela ordem. Sem re- lor equivalente a US$239,200.000.00 {duzentos e nove milhões e
visão do orador.)- Sr. Presidente, as emendas foram apresentadas duzentos mil dólares norte-americanos), destinada ao fmanciamenao projeto anterior. Este é um novo projetõ;_ ao qual nei:lhi.nna to parcial do projeto do Sistema de Vigilância da Aniâzônia - SIemenda foi apresentada.
VAM
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Senador MoiArt. 2° A operação de crédito autorizada se realjzará. ~b as
sés Abrão, gostaria de esclarecer a_V_. Éxa que estou fazendo esta segJ..Iintes condições:
a) valor: US$239,200;000.00;
consulta porque o nobre Senador Eduardo Suplicy ofereceu as
mesmas emendas às cinco mensagens. V. Ex.• teria toda a razão se,
b) trancbes:
_
I- US$110,000,000.00-(cento e dez milhões de dólares norrealmente. essas emendas se referissem apenas ao projeto anterior.
Consulto o nobre Senador Eduardo Suplicy se mantém as te-americanos), "Currency Loan Facility for Support of Local
Content";
mesmas emendas também co:rp. relaçâo a esta mensagem.
n- US$129,200,000.00 (cento e vinte e nove milhões e duO SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para explicação
zentos mil dólares norte-americanos). '1tnport Credit'Facilily to
pessoal.) - Sr. Presidente, o propósito de manter as _emep.das per·
Support Foreign Content";
manece. Compreendo, todavia, o número de votos que, por decorc) finalidade: destinada ao fmãnciamento de parte do custo
rência da votação, teriam. Então, por prOcedimento de
do contrato comercial firmado junto ao Consórcio 'Raytheon Syssimplificação da votação, eu as retiro.
tems Internacional Company'':
O SR PRESIDENTE (C.bagas Rodrigues)- A Mesa agrad) juros: 9% a.a. fixos, pagáveis semestralmente, vencendo
11
dece a colaboração de V. Ex •
·a priineira parcela em 15 de junbo de 1995;
e) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2003;
Em discussão o projeto, em turno único. (Pal,lsa.)
.
. Oamortização: dezesseis parcelas semestrais consecutivaS,
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discuSsão.
de acordo com o AnexO C do Contrato, vencendo a primeira trinta
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcnnanecer sen- meses após o primeiro desembolso;
g) juros de mora: 1% a.a. fiXos sobre os montantes em
tados. (Pausa.)
atraso.
Aprovado.
Art. 3° Os contratos de financiamento do Projeto SIVAM
A matéria vai à ComiS.s_ão Dirctora para tedação final.
somente poderão ser as~J~dos após a fomializ3.ção do competente
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Sobre a mesa. contrato comercial enlre CCSIV AM- Comissão de Coordenação
redação final, oferecida pela Comissão Diretora, que será lida pelO de Implantação do SIV AM e o Consórcio oonstituído pelas Empresas ESCA S.A. (empresa integradora brasileira) e a Raytheon
Sr. 1o Secretário.
Company (empresa fornec~edora estrangeira).
É lida a seguinte
.
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Art. 4' Os contratos de financiamento do Projeto SIVAM.
no valor global de US$1,395.100,000.00'(u~mbilhão, trezentos e
noventa e cinco milhões e cem mil dólares norte-americanos), a
que se refe= as Mensagens n's 353,354, 355,-356 e 357, todas
de 1994 (Mensagens Presidenciais n's 1.026, 1.027, 1.028, 1.029 e
1.030, de 18 de novembro de 1994, na origem): deverão garanlfr,
quando as$iinados_:
I - à empresa integradora brasileira - ESCA S.A:, o valor
de US$250.100,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões e cem mil
dólares norte-americanos), sendo US$111,330,000.00 {cento e
onze milhões e- trezentos e tri.tita- mil -dófã:res nOrte-americanos).
com contrato vinculado; US$80.000,000.00 .(oitenta IÍlilhõesde
dólares norte--americanos), inseridos no contrato vinculado à Raytbeon Company e US$58,770,000.00 (cinqüenta e oito nillbões. setecentos e setenta mil dólares norte-americanos), referentes a
equipamentos cómplementares e gerenciamento do Projeto SIVAM;
II- à Raytheon Company e suas subcontratadas, o valor de
US$1,115,000,000:00 \um bilhão e-cento e quinZe milhões de d6lares norte-americanos), estando inserido neste valor os
US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos),
destinados à empresa integradora brasileira- ESCA s;A;
II- às obras civis, o valor de US$110,000.000.00 (ceiito edez milhões de dólares norte-americanos).
Art. 5° A autorização concedida por esta Resolução deverá
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da
data de sua publicação.
- Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
- --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues}"- Em discussão
a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
·
- · - -·
--- Os Srs. Senadõres que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues}- Passa-se, agora, à apreciação dn Requerimento n' 1.094194, lido no Expediente,
de urgência, para a Mensagem n° 355: de 1994.
--O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra a V. Exa.
O SR. EDUARDO SUPLIC:Y (PT.SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente. o harto. 336 dn Regimento lntemo diz o seguirite:
Art. 336-- A urgência"p<ideJ:á ser i:equerida:
a) quando se trate de matéria -:-que envolva perigo
para a segurança nacional ou de providência para atender a calamidade pública;
b) quando se pretenda a apreciação da matéria na
mesma sessão;
c) quando se pretenda a apreciação da matéria i1a
segunda sessão ordinária subseqüente à aprovação do requerimento;
d) quando se pretenda incluir em Ordem do_Dia
matéria pendente aepareCer. - -
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Durante a discussão desta matéria, ouvimos do Sr.-Relator e
de outros Srs. Senadores que usaram a palavra qlle o Projeto SIVAM ~o_trata, propriamente, da segurança.
Nós não estamos sendo ameaçados no que diz respeito à segurança nacional; não há perigo iminente de ocupação do tenitório
brasileiro e de violação do espaço aéreo~ também não se trata de
questão de calamidade.
Desta maneira, qual é o entendimento da Mesa com relação
ao perigo para a segurança nacional ou à calamidade pública iminente, que faz com- que es~ matéria tenha dC ser vOta~ e_m regime
de urgência?
- Parece-me seria o·caso da alínea a que estaria sendo levada
em conta pela Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esclareço a
V. Ex• que realmente se trata da alínea a.
Estamos no Senado da República, e há coisas que sentimos,
mas, por várias raiões, não devemos revelar. O simPles f3.tõ mencionado pelo nobre Relator das reuniões que teve, sucessivamente,
com ilustres representantes das Forças Armadas e o.entendimcnto
-de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, tomam claro que consideramos- este assunto Como sendo de segurança nacional. Para que assim seja considerado. não bá, necessariamente, que
haver uma ameaça, e uma ameaça imediata.
Esses são os eSclarecimentos que forneço a V. Ex a.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, respeito os
argumentos do Senhor Presidente da Reptíblica. Todavia, em que
pese até a palavra do Presidente Bill Clinton ao Presidente Itamar
Franco.·na·sem:aiia passada,
Wasbiilgtori. não veJo qualqller
ameaça para a segurança nacional. Eu também tive oportunidade
de conversar com os Minislros Mái'io Flores e Ulio Lôbo, tanto
privadamente quanto na Comissão de Assuntos Econômicos_. no
edifício especial da SAE, em Bmsília.
Procurei aprofundar-me sobre a natureza de todo o Projeto
SIVAM; ainda que, por mais que tenha me interessado e formula-do perguntas, continue com as indagações s_obre a prioridade de se
gastar uma quantia tão. volumosa. Mas respeito os argumentos de
V. Ex•, embora não concorde.

em

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa respeita as conSideraÇões de V. Ex•, mas se permite ainda poiiâeiar o
seguinte: em primeiro lugar, trata-se também de decisão de S. Ex•
o Sr. Presidente do Senado- sou um modesto Primeiro Vice-Presidente no exercício-; e, ainda. que _n6s,_por uma questão de çperência, já votamos duas proposições com os mesmos fundamentos.
Tratã-se, portanto, de matéria vencida, que, a essa altura, não pode
mais ser discutida.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
AproVã.do, com os votos contrários dos Srs. Senadores José
Paulo Biso! e Eduardo Suplicy.
__ ,Aproyado o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da matéria.
Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador Gilberto Miranda para proferir o parecer,
em substituição ã Comissão -de Assuntos Econômicos sobre: a
Mensagem n' 355, de 1994 (Mensagem n' 1.028, de 18.11.94, na
origem), do Senhor Presidente da República, solicitando ao Senado Federal, seja autorizada a República Federativa do Brasil a contratar com o Banco dn _Brasil S.A., agência Grand Ca)'inan,
·-operaÇão de crédito externo no valor equivalente a até
US$105,046,66850 , para repasses de recursos obtidos com garantia do Export-Import Bank os United States of America -
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ministerial n° 71/93 e, com respaldo nas orientações ali estabeleci~
das, foi editado, em segu-ida, o Decreto n° 892. de 12-8-93, que detiniu a forma de seleção das propostas, para obtenção dos
1
'menores preços e as melhores condições técnicas e dç financiamento". I. Relatório
Consta na Ata CCSIVAM n' 006194, relativa ao encerra- ·
Por intermédio da Mensagem n° 355, de 1994, (Mensagem mento do processo de anãlise das propostas técnica, comercial e de
n" 1.028. de _18-ll-94,na origem). o Senhor Presidente da Repú- fmanciam:efitb, inclusive classificação fmal, cujo vencedor foi -o
grupo liderado pela Raytheon Company. Participaram ainda do ciblica. solicita ao Senado Federal autorizaçãO para contrataçãO de
tado Grupo as seguintes empresas: Tasc, MDA, Expersof~ Univeroperação de crédito externo junto ao ~anco d_o__~l-asil s·A.• AgênM
c1a
Grand
Cayman, -no valor equivalente
de- - até sity of New Hampshire, Campbell Sc1enúfic, Enterprise Eletronic
US$105.046.668.50 (cento e· cincO milhões. quarenta e seis mil. Cmp., Viz Meteorological Instruments, STS, Ericssón, Macksy.
seiscentos c s_essenta e oito dólares n_orteMamerícarióS""tCi.tiqüenta MRC, Saaspace, ASIL, SAC, Audor, Daedalus, Watkins-Johnson,
1.:entavos), destinados a finanCfarriCnto parcial do projctõ do SisteM TC!, Westinghouse e, ainda as seguintes empresas nacioniis: IBM
do Brasil, Infranav, EMBRAER e Tecnasa.
ma Jc Vigilância da Amazônia-SIV AM
O Projeto _do Sisten~;~ de Vigilância da Amazônia - SIA autorização do contrilto de financiamento externo- se InseM
rc na competência exclusiva do -senado Federal, estabeledda~tlo VAM, inserido no ~bito maior do Projeto de Proteção da- Amlí.inciso V. do artigo 52 da Consti_t_~.iiÇão Federal e regulamentada zônla-- -- SIPAM, foi estimado no mOritante global de
pela Resolução n° 96189, a qual " dispõe sobre limites para as ope- - US$1,395,100,000.00, tendo como objetivo final contribuir para
rações de crédito externo e interno da União, de suas autarquias e o controle brasileiro sobre a Ama.zônia e estabelecer meiOs tecnodemais entidades c-ontrol~das pelo poder público federal e es-tabeM logicamente eficazes para o -controle e desenvolvimento das ativiIeee limites e condições para a concessão de garantia da União em dades de repressão -ao ilarcotráfico e ao contrabandQ, vigilância e
operações de crédito .externo e intemo", restabelecida pela ReSblu- contrOle de fronteiras, controle da navegação fluvial, ·bem assi:oi
do espaço e do tráfego aéreo, controle ambiental e proteção às ter<;ãoden" 17.de5dcjunhode 1992
O Sistema_ de Vigilância da Amazônia- SNAM é o instruM ras indígenas. A execução de todo q projeto deverá estender=-se
mento de um novo e arrojado conceito de adminiStraÇão pública pelo prazo de 09 (nove) anos,
Quanto as condições de fmanclamento da proposta venceintegrada, que objetiva introduzir recursos de alta tecnologia a ftm de reduzir custos operacionais e desburocratizar açõeS empreettdiM dora, há que registrar-se que foi oferecido, pelo Grupo Raytheon,
fman~iamerffi:> ~Uitegral do projeto, ampara<:Jo em cinco operações
das por diferentes órgãos e entidades dos diversos Ministérios_. beneficiando também órgãos e entidades das administrações de credito externo. Segundo o Parecer da ·secretaria do Tesouro
Naciona!STN/COREF/DIREF/293, de 9-11-94, "a participação de
cstadua.is e municipais da rcgíão Amazónica:
-- - -E um sistema multiusuário. de gestão estratégica, formando ageilte fmanceiro, -o Banco do Brasil S.A. , cabe destacar, já constava da referida proposta e, segundo informações adicionais- da
um instrumento que abre a Amazônia, com segurança, ao conheciM
CCSIVAM. foi necessária em virtude de exigência das agências de
mento da naçãó brasileira, sem perder seu controle e sem vedar o
acesso dos seus habitantes _e dos ditames do progresso aos benefíM fmanciamento e/ou garantidoras.'' Os recursos da operação, objeto
deste parecer, serão captados pelo Banco do Brasil SA. junto a
c-ios do desenvolvimento sustentáVef, princípalmente sUa biodiverM
uma instituição fmanceira no exterior com a garantia do Eximbank
sidadc. _
- ~Com o Projeto srv AM pretende~Se constituir uma iiifra-esM dos Estados Unidos da América. Propostas de Financiamento:
tmtura técnica, dotada de uma rede integrada de telecomutúcações,
de sensoriamente remoto. de imagens por satélites e de sistemas a) Banco do Brasil-Grand Ca}'man I
Eximbank dos Estados Unidos da América-Direct Loan
sensores baseados em terra c controlada a partir de_ três centros re.............~,~···-·-------- .................. - ..- -..US$1,288,255,370.00
gionais ( Manaus, Belém e Porto Velho) e de um centro de -cooroeM
nação geral em Brasília.
._
~
' _ b) Banco do Brasil- Grand Cayman 2
8ximbank
dos
Estados
Unidos
da
América-OuaianO SIV-ÃM fundamentaMse na Exposição de Motivos Inter:.
tee ............. -.--.. - ....- ..,-------·'~""~-'" US$1 05,046,668.50
ministerial n° 194, de 21 de Setembro de 1990, apresentada ao Se~
nhor Presidente da República pelos Ministros da JustiÇa. da c) Banco do Brasil- Grand Cayman 3
Aeronáutica e da _Secretaria de As.su_ntos Estratégicos da Presídên- SEK!ExportKreditnamnden- EKN ..........--...US$91,025,000.00
cia da República que foi aprovada e publicada.no DiáriÕ-OfiCiãl da d) Raytheon Company-suppliers credit ..... - .. US$239,200,000.00
União, cabendo ainda a constituição de Grupo de Traballio com e) Vendors Trust-suppliers credit ......._______ US$48,000,000.00
representantes do então Ministério da Economia, Fazenda e Plane- Total .. , ........ - -........_ ..__,__, ___ ,,,,, .... US$1 ,771,527,038.50
jamcnto (hoje, Secretaria de Planejamento, Orçame"ri.to e CoordeÉ.de se mencionar, a propósito, ~e o val~r global do finannação da Presidência da República), com o -ObjetivO de
ciamento inclui diferencial de US$376,527,038.50 em relação ao
dimensionar os recursos necessários _e id_entificar as possíVéis-fonM
custo global do projeto, devido a fmanciamento dos juros CinteM
tes de fmanciamento internas e externas para implantação dOs s1sM
rest), inclusive margens de administração do Branco do Brasil
temas propostos_._
- ---S.A.-Grand CaymaD., no caso das duas primeiras operações, bem
A coordenação .da implantãção do SIVAM é de reSponsabilidade da Secretaria de Assuntos :Estra__tégi_cos da Presidência da como das comissões de tiSCQ (exQOSure fees), no caso das três priRepública- SABPR e a responsabilid.ãde por sria execuÇão é do meiras, todos pelo prazo de 05 (cinco) anos.
Ministério da Aeronáutica, atravé~ da CCSN AM- Comissão para
D. Operação Financeira
a Coordenação do Projeto do Sistema de Vigilância da Amãzônia,
que teve sua criação através de DCcret6 de 22·12~93.- ~
!rataM se~- contrato de f~_anciamento externo. com as seM
O processo de seleção da empresas foriiecedoras e dos resM gumtes caractensllcJ.s:
pectivos financiamentos foi objeto da Exposição de Motivos In.terM
Devedor: República Federatíva- do Brasil_;
EXIJvlBANK. destinados a f_ihancl.a.mentci parCial do projeto do
Sistema de Vigilância da Amazônia- SIVAM.
.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM Para profenrparccer.) --Sr. Presidente. ~r"s e Srs. Senadores,

o
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Natureza jurídica do contratante: pessoa jurídica de direito público externo:
Credor: Banco do Brasil S.A .. agência Grand Cayman;
Natureza da operação: fmancianlento extt..'lllo;
Pedido: formulado pelo Exm0 Sr. Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da Repú bJica;
Moeda: dólar dos Estados Unidos da América;
Valor total: US$105~046~668.00 (ccflto e Cillç.<)-~ilhõe~~-q~~~nla
e seis mil, seiscentos c stsscnta c oito dólares norte-amencanos e cinqüenta centavos);
Tranchcs: I- US$84,621.030.00 para financiamento de a) 85%
do custo de aquisição dos bens e scrviçoSâe origem norteamericana e b) 100~ da rcspectiva_Comissão de Ri~;

II- US$20.425,6385_0 para financiamento de a) 100% dos
juros contratuais de toda a operação e b) 100% da respectiva Comissão .de Risco;
Finalidade: financiamento parct ãquisição de bens _e -s~IViÇos para
execução do Projeto do Sistema dç Vigilância da Amazônia-SNAM

Como condição de cada desembolso. destaca-se a validade

da garantia do Exrmbank. além disso. considerando que os valores
_ relativos à parcela não fmanciada (d0wn payment) do contrato de
fomec.imeritõ de bens e sezviços de origem norte-americana deverão ser financiados pelo crédito direto oferecído pela Raytheon.
cabe lembrar que a Secretaria do Tesouro Nacional entende deva
ficar a assínan~:ra condicionada ainda à prévia formalização daquele contrato. (Raytheon Credit Facility).
De acordo coin a cláusula 3.05 (Promissory NOte), a República Federativa _do Brasil deverá e~tir em favor do Banco do
Brasil S.A.- Grand Cayman, Nota Promissória-limitada ao saldo
devedor do principal e aos juros devidos até o periodo de respecti_Y9 çlesembolso.
-- --V. VOTO DO RELATOR

O processo encontra-se adequadamente instruído. dele
além da Mensagem Presidencial. a Exposição de MotJ·
vos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Parecer da Secretaria _do
Tesouro Nacional, Carta do Banco Central do Brasil atestando o
IIL CondiçÕt.'S Financeiras
_crn(jenciamento da operação.
As condições financeiras d~ contrato são as seguTntes:Tendo obs(rrvido. com.absoluto rigor. tcxios os documentos
Valor: US$1 05.046,668.50 (cento _e_ cinco milhões. q-uarenta e
apresentados a esta Relataria parã o Projeto SIV AM, entendo seseis mil. seiscentos e sessenta e oito dólares norte-americarem necessários o cumprimento das seguintes .exigências·.
nos e cinqüenta centavos);
_ ___
a) Tendo em vista que o contrato cOmercial não tem uma
Jnros: 9% a.a. acrescidos de margem de 1.5% a.a. para o 1;3anco
versão defmitiva _e oWBS- Work Bre:a.kdow Strucrure. quedesdo Brasil, pagáveis semesti-almente, Úiicíand.O:se 45 dias
creve todas as taréfas e quem é o respons~vel pela su_a realização
após o primeiro desembolso;dentro do Consórcio, que só chegou às mãos_deste Relator. hoje às
Prazo de utilização: até 3 I de dezembro de 2002:
13:00 horas. Depois de analisá-lo. e para evitar que o Projeto não
Amortização: 04- (quatro) parcelas semestrais, iguais e consecutifosse mutilado. tomou-se _decisões. considerando já terem sido sevas. iniciando-se Cin 15 de junho de 2003:
lecionadas as duas empresas que desenvolverão o projeto.
Juros de mora: 11,5% a.a-. SObre os montantes em alJ:l!so;
b) Os .contratos _de financiamento somente {X)derão ser assl·
nados após a formalização do contrato comercial entre CCSIComissão de compromiSso: 0.125% a.a. sobfcto saldo não dCVAM- Comissão de Coordenação de Implantação do S fV A M e o
sembolsado, pagáveis semestralmente a partird:e 15 de junho de 1995:
Consórcio constitUído pelas empresas ESCA S.A. (emproes? integradora brasileira) e Raytheon Company (empresa fOrnecedora esComissãO de risco: 6.71% sobre o montante de cada desembolso:
trangeira).
IV. Condições Gerais
c) Os contratos de financiamento. no valor Global dt:
Segundo informações da Secretaria de Planej;J.mento e A,v_aUS$1.395.!00.QQO,OO (hum bilhão, trezentos e noventa e cinco
liação da SEPLAN. (Oficios n' 202. de 30-9,94 e 258, de 21-10- milhões e cem mil dólares norte--americanos). deverão gatãhtir.
94, o projeto SIVAM enconu-a-se parcialmente incluído no Plano quando assmados:
Piurianuai da União (Lei n' 8.446. de 2I-7-92), nos subprogramas
I- à empresa integra4_m_:a brasileira -ESCA S.A. o valor de
0021- Administração Geral, 0160 'T Vigilância Aérea da_ Fronteira US$250.100,000.00 (duzentos e cinquenta milhões e cem mil dóNorte, 0163- Vigilância Naval da Fronteira Norte e 0166- Ope- lares norte-americanos), sendo US.$Jll330..CKJO,OO (cento e onze
rações Terrestres.
milhões e trezentos e trinta mil dólares norte-americanos) como
De acordo com a Secretaria de Orçamento Federal da Presi- Contrato vinculado, US$80.000.000_00 ( oitenta milhões de dóladência da República (SOF/SEPLAN/PR). constam das propostas res norte~ americanos), inseridos
Contrato vinculado à Ray_theon
orçamentarias para os exercícios de 1994 e 1995, no projetO'' SiS- e US$5.8.770..000.00 ( cinquenta e oito milhões e setecentos e setema de Proteção da Amazônia-SIPAM'', dotações para ingressos_ tenta mil dólares norte-americanos), referentes a equipamentos
das Fontes 148 e 149 e ainda recursos da Fonte 144, para pagacomplementares e gerenc~amento do Projeto SIVAM;
mento de amortização, juros e outros encargos.
fi- à Raytheon Company e suas sub-c_ontratadas o v~lor de
Segundo parecer da Secretaria do Tesouro Nacional,_ cabe US$1.115.000.000,00 (hum bilhão e- cento e quinze milhões de
registrar que há margem nos limites de endiv~_damento <ia União, dólares norte-americanos), estando inserido -neste valor os
de que tratam os arts. 2°,3~ 40:.da Resolução no 96/89 deSte" SenaUS$80.000.000,00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos),
do Federal, restabelecida pela Resolução n° 17/92.
_ _
destinados à empresa integradora brasileirn- ESCAS.A.;
Quanto ao alcance das Obrigações contrattiaklnforma a SeIII- às obras civis. o valor de US$I !0,000,000.00 (cento e
cretaria do Tesouro N~ciçmal que dentre as condições prévias ao dez milhões de dólares norte-americanos).
primeiro desembolso. cabe destacar a assinatura -de Nota Promisd) A participação da empresa integradora brasileira deverá
sória comprobatória das obrigações; a entrega de _listagem c:on1 a ser nas seguintes ativldades: gestão para integração. garantia de
descrição dos itens a serem fimlnc lados, a ent:i-ega de cópia de con- .qualidade, operação assistida, gestão de treinamento e treinamento
trato comercial assinado e a expedição de Certificado assegurando ESCA. gestão de assistê_ncia- técnica e- assis~ncia técnica ESCA,
que os equipamentos para supeiVisão aéreã e ~dai S~o sérão utili- engenharia de siStema e integração institucional, desenvolvimento,
zados com fms militares. __ _
implantação e integração dos subsistema de trntamento e visualiza<.~onstando
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·· çao de dadOs, upgrade do INPE, projeto, implantação e integração
I - US$84.621 ,030.00 para fmanciainento de a) 85% (lo
do subsistema de telecomunicaçõeS, projeto e integração do subcusto de aquisição dos bens e serviços de origem norte-americana
sistema de aquisição de dados, sistema logístico e suporte logístico e b) 1OOo/o da respectiva COmissão de Risco;
a implantação, gestão da configuração, projetas ex-ecutivos, imII - US$20.425,638.50 para flnanciamen!D de a) 100% dos
juros OOntianlais de toda a operação" e 15) TOO% da respectiva Co·
. plantação e integração da infra-estrutura.
Justificam-se estas exigêndas, em prirrieiro lUgar. pelo cará- missão de Risco;
tcr estratégico do projeto e conseqüente necessidade iÕ;rperiosa de Finalidade: financiamento-para aquisição de beris e serviços para
se manter o completo domínio da tecnologia e do sisf.erila no País.
execução do Projeto do Sisteriia de-vigilância da AmazôEste ímperativo é diamatizado quando levamos em con~ o
nia-SNAM
pouco conhecimento que os brasileiros ainda têm das vastas exten- Juros: 9% a.a. aCrescidos de ffiã.rgem Cle: 1 ,5~ ~.a. para o Banco
sões e reçursos __naturais da nossa Amazônia. infonnações que. de
do Brasil,_pag?,_yeis __semestralmeõte, iniciando-Se 45 dias
modo algum, devem ser monopolizadas por empresas e governos
ap5s o primeiro desembolso;
estrangeiros.
Prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2002;
Daí a importância estratégica da participãção- relevante e Amortização: 04{quatro) parcelas semestrais, iguais e consecuti·
vas, iniciando-se em 15 de junho de 2003;
efetiva da empresa integiadora brasileira :- criteriõSatnente selecionada dentre 16 importantes companhias de alta tecnoLogia -do-P.ã:ís Juros de mora: 11,5% a.a. Sobre oS montantes em atraso~
- que garanta ao Governo "Brasileiro o pleno conhecimento da Comissão ~e compromisso: 0,125% a.a. sobre o saldo não de-seinbolsado, pagáveis semestralmente a partir de 15 de ju·
amazônia e de tcxlo o seu potencial.
_ _
_
nho de 1995; ~Por último, rrias não menos importante. o fato de o_financiamento vir a ser contratado mediante taxas de juros usualmente pra- Comissão de risco: 6,71% sobre O riiontarite de cada desembolso;
ticadas no mercado internacional. irriPõe o apróveitamcntõ dessa
- Art. 3° Os ooiittatóS de fmanciamento do projeto SIV AM,
oportunidade para criação de empregos no Brasil, pois naá-lln:()licã somente poderão ser assinados. após a for:malização do competennenhum favorecimento da conrunidade fmanceini interD3.CiOrial.
te contrato comercial entre CCSIVAM-Comis~ão _de_ Coord_enação
Estando, pois, a operação de crédito objeto da_ M~nsagem n° de Implantação do SIVAM e o Consórcio constituído pelas empre354, de 1994 (Mensagem n• 1.027. de 18-11-94, na origem) do Se- sas ESCA S.A. (empresa integradora brasileira) e Raytheon Company (empresa fornecedora estrangeira).
~
nhor Presidente da República, de acordo com as normas que regem o assunto e considerando a importância para o País do Projeto
-- Art. 4° Os contratos de ftP-anCi~ento do projeto SIV AM.
de Vigilância da Amazônia - SN AM._ após cumpridas_ as exigênnó valor global de US$1.395,100.000.00 (hum billião,trezentos e
cias fonnuladas. somos de parecer favorável a sua autOriZa.Çâõ. nos -- noventa _e cinco milhões e cem mil dólares norte-americanos), a
que Se ref_erein as Mensagens noS _353, 354, 355, 356 e 357, tOOas
termos do seguinte:
de 1994 (Mensagens Presidenciais n"' 1.026. 1.027. 1.028, 1.029
PROJETO DE RESOLUÇÃO W I 16. DE 1994
e 1.030, de 18-11-94. na õiigém). deverão garantir. quando assinados:
- - Autoriza a República Ft.'<lcrativa do Brasil a
I- à empresa integradora brasileira- ESCA S.A. o valor de
contratar com o Banco do Brasil S.A., agência Grand
US$250.100.000.00 (duzentos e cinquenl!l milhões e cem mil dóCayman, operação de crédito externo no valor equilares norte-americanos). sendo US$lll,330,(X)().00 (cento e onze
valente a até US$105,046,668.50 , para repasses de
milhões e trezentos e trinta mil dólares norte-americanos). com
recursos obtidos com garantia do Export-Import Contrato Vinculado; US$80,000.000.00 (oitenta milhões de dólaBank or United States or America - EXIMBANK,
res norte-americanos), inseridos no Contrato Vinculado à Raytdestinados a financiamento parcial do projeto do Sisheon Company e US$58,770.000.00 (cinquenta e oito milliões e
tema de Vigilância da Amazônia - SIV AM., objeto
setecentos e selenta mil dólares norte-americanos), referenles a
da Mensagem n° 355, de 1994, (Mensagem n° 1.028,
equipamentos complementares e_ gerenciamento do Projeto Slde 18.11.94, na origem).VAM.
ll- â Raytheon Company e suas sub-contrataQ.as o valor de
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada, nÕs US$1.115.000.000,00 (hum bilhão e CjlnlQ e qu~inZe lnilliões de
termos da Resolução D 0 96/89. restabelecida pela Resolução 17, de dólares norte-americanos), estando inserido neste valor os
5 de junho de 1992. do Senado Federal. a contratar com o Banco US$80.000.000,00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos),
destinados à empresa integradora brasileira- ESCA S.A.;
do Brasil S.A., agência Grand Cayrnan, operação de crédito exter·
III- às obras civis, o valor de US$1 10.000.000.00 (cento e
no no valor equivalente a US$105,046,668.50. (cento e cmco fui'
lhões, quarenta c seis mil, seiscentos e scssenla e ojto dólares dez milhões de dólares norte-americanos).
- Art. SO A presente autorização deverá ser exercida no prazo
norte-americanos e cinquenta centavos)objeto da Mensagem n°
de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data de publica355. de 1994 (Mensagem n° 1-028, de 18-11-94, na origem).
Parágrafo único. A operação de créd_ito__~xtemo autorizada ção desia Resolução.
Art. 6° A presente Resolução entra em vigor na data de sua
neste artigo, destina-se a repasse de recursos obtidos com garantiãdo Export-lmport Bank of United States of America - EXIM- publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer
BANK., destinados ao financiamento parcial do projeto do Sistema
conclui pela apresentação do ProjetO- de~esolução n° 116. de
de Vigilância da Amazônia-SIV AM.
1994, que autoriza- a· República Federativa do Brasil a contratar
Art. 2° A operação dé crédito ora autoriza.da_se realizará sob
operaçã-o de crédito externo no - valor equivalente a até
as seguintes condições:
US$105.046.668,50 (cento ê dnéó milhões, quarenta e seis mil,
Valor: US$105,046,668.00 (cento _e cinCõ _rililhões, qUaiCilta e
seiscentos e sessenta e _oito dólares e_ cinqüenta centavos de dólares
!'eis mil, seiscentos e sessenta e oito dólares norte-americanorte-americãnos), destin3.9os a financiamento do Proj~lo dO-Sistenos e cinqüenta centavos);
ma de Vigilância da_Amazônia- SN ~M.
Tranchcs:
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Completada a instrução da mateiía, p~ssa-se à discussão do
_.b) tranches:
_
projclo, em turno único. (Pausa.)
I- US$&4.621,030,00 (oitenta e quatro IDiihões, seiScenNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
tos e vinte e um mil e trinta dól~s norte-americanos), para fiEm votação.
__
__nanci3.11!ento de _85% do_ custo de aquisição dos bens e serviços
Os Srs. senadores que o aprovarD queiíãril peiTD.ãnecer Se.D.-- de origem norte-americana e de 100% da respectiva comissão
tados. (Pausa.)
de risco;
-- Aprovado.
. . . .. . _
_
ll- US$20,425,638.50 (vinte milhões, quatrocentos e vinte
Serão registrados Os votos contrãrioS dÕs senadores JoSé e _cinco mil, seiscentos e trinta e oito dólares norte-americanos e

Paulo Biso! e Eduardo Suplicy.

_ ___ __

A matéria vai à Comissão Diretora para redação tt.n31.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
redação final oferecida pela Comissão Diretora. que será lida pelo
Sr. 1° Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N' 326, DE 1994
(Da ConiisS~o Diretoi-a) -

cinqüenta centavos). para fmãD.claíDento _de 100% dos juros con--

i.fatuais de toda a operação e de 100% da respectiva comissão de
risco; .
. ..
_
c) finalidade: financiamento
aquisição de bens e serviços para execução do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazõnia- SIVAM;
d) juros: 9% a .a•• acrescido de margem de 1,5% a.a. para o
Banco do Brasil, pagáveis semestralmente, iniciando-Se qUarenta. e

pam

cinco dias após o primeiro _desembolso;

-

_____ _

Redação final do Projeto de Resolução n' 116,
e) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2002;
de 1994
t) amortização: quatro parcelas_ semestrais. iguais e córise:
A Comissão Direióra- apresenta a redação fmal do Projeto cutivas, iniCiando-se eiil I5-dejunho de 2003;
de Resolução no 116. de 1994, que autoriza a República Federativa
g) jUros de- mora: 11,5% a.a. sobre os montantes em
do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equiva- atraso;
h) comissão de compromisso: 0,125% a.a. sobre o saldo
lente a até cento e cinco milhões, quarenta e seis mil, seiscentos e
sessenta e oito dólares e cinqüenta centavos de dólares norte-ame- não desembolsado, pagáveis semestralmente a partir de 15 de juricanos, destinados a fmanciamento do projeto do Sistema de Vigi- nho de 1995;
Iãnclaâa:- Ãmazôiiia _ SN AM.
i) comissão de risco: 6, 71% sobre o montante de cada deSala de Reuniões da Comissão, 21 de dezembro de 1994.- sembolso.
Chagas Rodrigues, Presidente- Nabor Júnior, Relator, Carlos--Art. 3°-0s-·cont.ritos de fmancianieliiO do Projeto sivÁM:
Patrocínio - Lucidio PorteJla
somente poderão ser assinados após a formalização do competente
contrato comercial entre CCSNAM - Comissão de Coordenação
de Implantação do SIVAM e o Consórcio constiruído pelas empreRedação final do Projeto de Resolução o' 116, sas ESCA S.A. (empresa integradora brasileira) e a Raytbeop
Company (empresa fornecedora estrangei.Ia).
de 1994.
Art. 4° Os oontxatos de fmanciamentÕ do PrOjeto SNAM.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e ~eu, ~~idente,
no
valor
global de US$1,395.100,000.00 (um bilhão, trezentos e
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento líiteffio. promulgo a
noventa e cinco m:ilbões e_ cem mil dólares norte-americanos), a
seguinte
que se referem as Mensagens n's 353,354,355,356 e357, todas
RESOLUÇÃO N' , DE !994
de 1994 (Mensagens Presidenciais n°s T.02ó, 1.027, Lozs·. !.029 e
!.030, de 18 de novembro de !994. na origem}, deveriio garantir,
Autoriza a República Federativa do Brasil a
quando
assinados:
contratar com o Banco do Brasil S.A., Agência
I - à Empresa integradora brasileira - ESCA S .A., o valor
Grand Cayman, operação de crédito externo, no valor equivalente a até US$105,046,668.50, para repas· de US$250.!00,000.00 (duzentos e cfuqüenta milhões e cem mil
se de recursos obtidbs com garantia do dólares norte-americanos), sendo US$111,330,000,00 (centO e
onze milhões, trezentos e trinta mil dólares norte-americanos),
Export-lmport Bank of United States of America EXIMBANK, destinada ao financiamento parcial do com contrato vinculado; US$80.000,000.00 (oitenta milhões de
Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia - SI· dólares norte-americanos), ínseridos no contrato vincuhdo à -Raytheon Company e US$-58,770,000,00 (cmqüenta e oito inilhões, seVAM.
tecentos e selenta mil dólares norte-americanos), referentes a
O Senado Federal resolve:
equipamentos complementares e gerenciamento do Projeto SIArt. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada, nos VAM;
termos da Resolução n° 96, de 1989, do Senado Federal, a contraTI- à Raytheon Company e suas subcoJ?.tratada~. o valor de
tar com o Banco do Brasil S.A .• Agência Grand Cayman, operação
US$l.ll5,000,000.00.(um
bilhão, cento e qiJinze milliões de dóla·
de crédito externo no valor equivalente a US$!05,046,668.50
(c_ento e cinco milhões, quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e res norte-americanos), estando inserido. neste. valor os
US$80.000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos),
oito dólares norte-americanos e cinqüehta centavos).
Parágrafo único. A operação de Crédito ex temo autorizada destinados à empresa integradora brasileira- ESCA S.A~
lli- às obras civis. o valcir de l,JS$110,000,000.00 (cento e
neste artigo destina-se a repasse de recursos obtidos com garan_!ia
do Export·lmport Bank of United States of America - EXIM- dez milhões de dólares norte-americanos).
BANK, destinados ao fmanciamento parcial do Projeto_do Sistema
Art. 5° A autorização concedida por esta resolução deverá
de Vigilância da Amazônia- SIVAM.
·
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da
Art. 2° A operação de crédito autorizada se realizará sob as data de sua publicação.
seguintes condições;
Art. 6° Es14 i-esolução entra em vigor na data_ de sua publicação.
a) valor: US$105,046,668.00;
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão
a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disçussâo.
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sensores baseados em terra e aeroembarcados. controlada a partir
de três centros regionais (Manaus. Beléni e Porto Velho) e de um
Ceiitro de coordenação geral em Bmsília.
Em Votação.
o srVAM fuD.dameD.ta-se ·na Exposição de Motivos InterOs Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen- ministerial D0 194. de 21 de setembro de 1990. apresentada ao Setados. (Pausa.)
nbor Presidente da República pelos Ministros da Justiça, da
Aprovada.
Aeronáutica e da Secretaria de Assuntos EstratégicoS da PresidênA matéria vai à promulgação.
cia da República que foi aprovada e publicada no Diário Oficial
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Passa-se. ago- da União. cabendo ainda a constituição de Grupo de Trabalho
ra, à apreciação -do Requerimento n° 1.095/94. lido no Expediente. conl reprisenliuites do então Ministério da Economia, Fazenda e
de urgência para a Mensagem 0° 356. de 1994.
Planejamento (hoje, Secretaria de Planejamento, Orçamerii.o e Em votação o requerimento.
Coordenação da Presidência da República), com o o'bjetivo de- di- _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- me_nsionar os recursos necessários e identificar as poSsíveis fón.tes
tados. (Pausa.)
de fmanciameilto internas e externas pa..rn. implantação dos sisteAprovado.
mas ptopostos.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciãçã0-da -matériã.
- A cOordenação da implantação do SIVAM é de responsabiNos termos do art. 140, alínea ª,_do Regimento Interno. de- lidade da Secretaria de Assuntos Estratégicos -da PreSidência da
signo o nobre Senador Gilberto Miranda para proferir O-parece-r. República- SAEJPR e a responsabilidade por sua execução é do
em substituição _à___ Corriíssão de AssUntos .EconÔU}ÍCO§ -sqbre a Ministério da Aeronáutica, através da CCSIV AM- Comissão para
Mensagem n° 356. de 1994 (Mensagem n° !.029, de !8-l!-94._na a Coordei>ação do Projeto doSislifma de Vigilância da Amazônia.
origem), do Senhor PreSíde_nte da República. soliCitandO_ ao Sena- qUe teve sua-Ciiação através 'de Decieto de" 22.12.93.
do Federal, seja autorizada a contratação de operação de crédito
O processo de seleção da empresas fornecedoras e dos_ _resentre a República Federativa do Brasil e a SIVAM_ Vender Trost. pecfivbs finanCiamentos foi objeto da Exposição de Motivos Interno valor de até US$48.000,000.00 destinada a fmanc!amento-par- ministerial n° 071/93 e, com respaldo nas orientações ali
cialdoprojetodoSistemadeVigilânciadaAmazõniã- SiVANt~ - eStábeleCidas, foi editado, em seguida, o Decreto no 892, de
O SR. GIL)JERTO MIRANDA (PMDB-A-M Para emitir !2.08.93. que defnüu a forma de seleção das propostas. para ohparecer.)- Sr. Presidente. sn. e Srs. Senadores,
tenção dos 11menores preços e as melhores condições técnicas-e de
fmanciamento 11•
I - Relatório
Consta na Ata CCSIVAM n° 006/94. relativa ao encerraPor intermédio da Mensagem n° 356. de 1994, (Mensagem mento do processo de análise das propostas iécnica, comercial e de
no 1.029, de !8.1 1.94, na origem), o Senhor Presidente da Repú- financiamento, inclusive classificação flnal. cujo,vencedor foi o
blica, solicita ao Senado Federal autorização para contratação de grupo liderado pela Raytbeon Company. Participaram ainda do cioperação de crédito externo (suppliers crcdit) junto a SIVAM tado Grupo as seguintes empresas: Tasc,lVIDA, EXpersoft., UniverVender Trust (Consórcio de follJ~dorcs estrangeiros agenciados sity of New Hampshire, Campbell Scientific, Enterprise Eletronic
pela Raytheon Company). no valor de até US$4&,000,000.00 ( Cotp.. Viz Meteorological lnstruments. STS, Ericsson. Macksy,
quarenta e oito milhões de dólares norte-amcricaiios), _destinados MRC. Saaspace. ASll.., SAC, Audor. Daedalus. Watkins-Johnson,
ao fmancia.nlenfo parcial do projeto -do Sistema de Vigilância da TCL Westinghouse e, ainda as seguintes empresas nacionais: IBM
do Brasil. Infranav, EMBRAER e Tecnasa.
Amazõnia-SIVAM
O Projeto do Sistema de Vigi!ãocia da Amazônia - SlA autorização do contrato de financiamento externo se insere na competência exclusiva do Senado Federal, estabelecida no VAM inserido no âmbito maior do Projeto de Proteção da AmaSIPAM. foi estimado no montante global de
inciso V, do artigo 52 da Co_nstituição Federal e regulamentada zônia
pela Resolução n° 96/89, a qual " dispõe sobre limites para as ope- US$1,395.100,000.00, tendO como objetivo fmal contribuir para
rações de crédito externo e intemo.da União. de suas autarquias e o conLIOle brasileiro sobre a Amazônia e estabelecer meios tecnodemais entidades controladas pelo poder público federal e estabe- logicimente eficazes para o controle e desenvolvimento das ativilece limites e condições para a concessão de garantia da União em dades de repressão ao ilarcot:pífico e ao contrabando, vigilância e
operações de crédito externo e interno". rest_abelecida pela Resolu- controle de fronteiras, controle da navegação fluvial, bem assim
do espaço e do tráfego aéreo, controle ambiental e- proteção às terçãoden017.de5dejunbodel992 ..
__
O SiStema de Vigilância da Amazônia- SIVA}A-eo iD.Stiu~ ras indígenas. A execução de todo o projeto deverá estender-se
menta de um novo e arrojado conceito de a~I!rinistração pública pelo prazo de 09 (nove) anos.
- - -Quanto as condições de financiamento da proposta venceintegrada. que objetiva introduzir recursos de -afta u!cilOlogia a flDl_
de reduzir custos operacionais e desburocratizar açoos-·empreendi- dora, bá que registrar-se que foi oferecido, pelo Grupo Raytbeon,
fmanciamentD integral do projeto, amparado em cinco operações
das por diferentes órgãos e entidades dos diversos l'vfil::tistérios, beneficíando também órgãos e entidades das administrações de crédito externo, a saber:
a) Banco do Brasii-Grand Ca,yman I
estaduais e municipais da região Amazônica.
É um sistema multiusuário, de gestão estratégica, fofri:lando Eximbank dos Estados Unidos da América~Direct Loan
um instrumento que abre a Amazônia, com segurança, ao co_nb_eci_- _ ······-·--·-·-······-···-···-··--·-···-·-····--US$1,288.255.370.00
.
mento da nação 'brasileira, sem perder seu controle e sem Vedar O b) Banco do Brasil- Grand Cayman 2
Unidos da América-Guaranacesso dos seus habitantes e dos ditames do progresso a:os benefí- Eximbank dos Estados
cios do d~senvolvimento sustentável, principalmente su_a biodiver- tee............. ---·-··--··---·-·-·-----··- US$ Í05,046,668.50
c) Banco do Brasil- Grand Cayman 3
sidade.
_
_
Com o Projeto SN AM pretende-se constituir Umã infra-es- SEK!ExportKreditnamnden- EKN.................. US$91,025.000.00
trutura técnica, dotada de uma rede integrada de tele_comunicaç6es, d) Raytbeon Company-suppliers credit .......... US$239,200,000.00
de sensoriamente remoto, de 4rJagens por satélites c de sistemas e) Vendors Trust-suppliers credit ··-·······--····-US$4&,000,000.00

=
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Total--------------------------------------------US$1,771,527,038.50 trata em seu item IV, do artigo II da Resolução n° 96189, deste Senado Federal:" O Senado Federal. em uso de atrib!Jição_ dada pelo
É de se mencionar. a propósito, que o valor global do finan~
ciarnento inclui diferencial de US$376.,527.038.50 em relação ao - art. 52. jnciso VTI da Constituição Federal, editou a Resolução
custo global do projeto. devido a financiamento dos juros (inte- n'96, em 15 de dezembro de 1989. em que dispõe sobre l"unites e
rcst), inclusive margens de administração do Branco do Brasll condições para operações de crédito externo e interno da União
S.A.-Grand Cayman. no ta!ió das duas primeiras operações, bem Federal. estabelec_endo em seu artigo 11 o seguinte:
como das comissões de risco (cxposure fees), no caso das três priÉ vedado à União e às suas autarquias aSsunrir
meiras. todos com prazo de 05 (cinco) anos.
compromissos diretamente com fornecedores. prestJ.do~
IL OPERAÇÃO t'INANclÚRA
res de seryiços ou empreiteirOs de obras. mediante emis~
são ou aval de promiSsórias.- a~it~ de duplicatas ou
Trata-se de contrato de fmanciamento externo, cOm as seoutras operações siiriifares.
guintes Características:
-Devedor: República Federativa do Brasil;
A disposição acirn:ã. tiai:tscrita parecê
pOr escoi:xJ-á rc!;uNatureza Jurídica do Contratante: pessoa jutidica de direito _pú_lamentação de contratos comerciais, para contratação de compra.
blico externo:
-- - Obra ou serv-Iços. o que não é a hipótese sob análise. em que há
Credor: SIVAM VcndorTrus~
--operação fmanceira onde. consequentemente, erriissão-de nota pro·
Natureza Da Operação: financiamento externo;
missória ê condição regular do contrato.
Pedido: formulado pelo Exm0 Sr. Secretário de AssuntoS EstratéEm obra muito aplaudida sobre fmanças internacionais. gicos da Presidência da República;
Philip Wood observou o seguinte a respeito do instituto da nota
Moeda; dólar dos Estados Uilldos da América;
---promissória.
Valor Total: US$48,000,000.00 (quarenta e oito mílhÕes de dólares norte-americanos);
- Nos Estados Unidos e nos países de Direitõ RoFinalidade: destinados ao fmanciamento de parte do custo do conmano. no entanto, a prática de receber notas promissótrato comercial firmado jun'Lo ao Consórcio Raytlwon Sys~
-rias como evidência do empréstimo é tão enraizada que
tems Intemational Cornpa~y;
-os muruários sentem. instintivamente, que empréstimo
sem nota Promissória é legalmente defeituoso. (La w aJ?,d
III. CONDIÇÕES FINANCEIRAS
Pratice of Intemational Finance, Philip Wood. Ed. Swcet
As_condições fmanceiras do contrato sllo as_-seguintes:
and Maxweii.I989. pág. 244.)
Valor: US$48,000,000.00 (quarenta c oito milhõeS dC dÓ laTes norA
operação
em análise não se trata de operação comerc~al.
te-americanos); __
_ .. . . -· ...... ~-~-~ ___
.
-mas de finãnciamento dos fornecedOres para a-compra de bens e
juros: 9% a.a. fixo·s·. pã.gãveiS semestralmente, _yencendo-s~ a·pri_ pagamento de serviços e obras constantes do projeto SIVAM. com
meira parcela em 15 de junho de 1995; .
concessão de dois_ anos e meio de carência, não sendo razoável,
Prazo de utilização: até_31 de dczernbiÕ de 2003; __-_. ·"por conseguinte, dentro da prática fmanceira internacional~- anegã~
Amortização: urna parcela (bullct) vencível dez anos a partir do
fiva em fornecer notas promissórias.
primei.'"'O deserr..bolso~
~-De toda sorte, o empecilho legal à operação existe na citãda
Juros_ de mora: 10% a.a. fixos sobre os montantes em atraso;
Resolução n° 96/89. podendo ser ultrapassado. todavia, por resoluIV. CONDIÇÕES GERAIS
çãO que venha a autorizar a operação; sendo, neste caso. de todo
Segundo informaçc3es da SecrCt<lri3. de Planejamento e A va~ _ .conveniente o pronunciamento daquela Casa sobre a questão. de
liação da SEPLAN, (Ofícios n° :202, de3b-9-94 c 258, de 21-10- modo a excetuar da norma regulamentadora a operação em exa94. o projeto SIVAM enconua-se parcialmefl:te il_!cluído no Plano me."
Plurianual da União (Lei n° s:446. de 21-7,92), nossubprograi)laS
As demais obrigações- constarites do contrato de empréstimo
0021 -Administração Geral, O!60 ~ Vigilância Aérea da Fronteira são, no entender da Secretaria do Tesouro-Nacional, passíveis de
Norte, 0163- Vigilância Naval da Fronteira Norte e 0166- Ope- serem cumpridas pelos órgãos envolvidos na operação e apresen•
rações Terrestres.
tani-se confOime os compromissOs em geral assumidos pela RepúDe acordo com a sec:retaria de Orçamento Federal d~_ Presiblica Federativa do Brasil em contratos da mesma espécie.
dência da República (SOF/SEPLANIPR). con5tam das propostas
V. VOTO DO RELATOR
orçamentarias para os exercícios de 1994 e 1995. no pro~to "Sistema de Proteção da Amazônia-SIPAM", dotações para ingressos
O processo encontra-se adequadamente instruído, dele
constando além da Mensagem Presidencial, a Exposição de Motidas Fontes !48 e 149 e ainda recursos da Fonte 144, para pagavos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. Parecer da Procuramento de amortização, juros e outros encargos.
Segundo parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, cabe cloria Gerai da Fazenda Nacional, Parecer da Secretaria do
registrar que há margem nos limiteS- de endividanicnto da União. Tesouro Nacional, Carta do Banco Central do Brasil atestando o
de que tratam os arts. 2°, 3° e 4° da ResoluçãO n° 96/89 deste" Sena- crcdenciamento da operação.
Tendo observado, com absoluto rigor, todos os documentos
do Federal, restabelecida pela Resolução n° 17/92. _________ _
Quanto -aO ãJCance das obiigações contraOJais -iriforina a Seapre-Sentados ~ esta Relataria para o Projeto ~ A.M._ entendo._ se_::
cretaria do Tesouro Nacional que dentre as condições prévias ao rem 'necessários o cUnlprimento das seguintes exig€nciM:
a) Tendo em vista que o contrato comercial não tem uma
primeiro desembolso (initial drawdown), cabe destacar a formalização do contrato Comercial junto ao Consórcfo Rayt.h-eóil
versão" definitiva e o WBS- Work Breakdow Strucrure, quedesfornecimento de bens c serviços e a emissão de ~~a Prornis~~ria, c-reve todas as tarefas e quem é o responsável pela sua realização
pela República Federativa do -Brasil, comprobatória _<!_a_~ 9brigaçõ_es dentro do Consórcio. que só chegou às mãos deste Relator, hoje àS
(cláusula 6- Conditions PrecCdent. alineãs b e e).
~
13h. Depois de analisá-lo, e para evitar que o Projeto não fosse
Cabe registrar O]Jósicion·ameÕ.to çla Procuradoria Geral da mutilado, tomou-se decisões, considerando já terem sido sc!ecioFazenda Nacional, em seu Parecer PGFN/COF/N°- 1262/94. (juc nadas as duas empresas que desenvolverão o projeto.
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h) Os contratos de financiamento somente poderão ser assi~
nados após a formalização do contrato comercial ·entre CCSIVAM-Comissão de Coordenação de Implantação do SIV AM e o
Consórcio constituído pelas empresas ESCA S.A. (empresa integradora brasileira) e Raythcon Company (empresa fornecedora- estrangeira).

c) Os contratos de financiamento, no valor globãl de
US$1.395.100.000.00 ( hum bilhão, trezentos e noventa e cinco
milhões e cem mil dólares notte-americanos). deverão gànmtir,
quand() assinados:
I- à empresa integradora brasileira- ESCA S.A~ o valor de
US$250.100,000.00 (duzentos c cinquenta milhõese Cém mil dólares norte-americanos). seil.dÕ US$111.330.000.00 (cento ê ·onze
milhões c trezentos c trinta mil dólares norte~americanos). como
Contrato vinrulado, US$80.000.000.b0 (oitenta milhões de dó larcs norte-americanos), inseridoS: rio ContratO vinculadO à Ra:Yth-eonc US$58.770.000.00 (cinquenta e oito milhões e s~tecentos e se~
tcnla mil dólares nmte-americanQs). rCfere~tes -~- e(Jllipameiitos
complementares e gercnciante(lto d~) Pr..Jjeto SIVAM:
-li -à Raytheon Company e sua-s sub-contrátadas o Valor d~
USS 1.!15.000.000.00 ( hum bilhão e cent<J e quinze' milltões de
dólares norte-amerícanos), est<incfo- iriSenao·--neste valor os
US$80.000.000.00 (oitenta milpões -de -dólares norte-americ~os),
destinados à empresa integradorà bnis!leira- ESC!\. S.A.;
·
!11- às obras c;íviS. o valor de US$1 IO,OOO,OOO.OO (cento c
dez milhões de dólares norte-americanos).
d) A participação da empre~; integradora braSileira deverá_
SL'l. nas seguintes atividades: gestão para integração, garantii dC
~tualic.ladc, operação assistida. gestão de tre-inamento C úeinãriiento
l~CA. gestão de assistência técnica ê- assistência técníca ESCA,
engenharia de sü.tcnla e -integração i.óstittici0õ.a1, desenvolVimento,
1mplantação c integração Jos subsistema de tratamento e Vi~3.HZa\'ào de dados, upgradc do lNPE, projeto, implantação e integraÇãOli<~ :wbsistcma de tclecomunica~,-"Õci. projeto e integração do subsistema de aquish;ão de dados. siStema logístico e suporfu logístico
a implillltação, gestão da (.;onfiguração, prüjetos eXecUtiVO&,- irnplantao;;·ào c intcgiãção- da infra-CStiuturã.
Justificam-se _estas exigências, pelo caráter estratégico do
projeto e cons_eqüente necessidade imperiosa de se m~er ~ .~mpleto domínio da tecnologia e do sistema no País.
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PROJETO Df RESOLUÇÃO N" 117. DE 1994

~

Autoriza a República Fedmtiva do Brasil a
contratar operação de crédito externo com a SIVAM
Vendor Trust, no valor de US$48,000,000.00 destinada a financiamento parcial do projeto do Sistema
de Vigilância da Amazônia - SIVAM, objeto da
Mensagem o 0 356, de 1994, (Mensagem n° 1.029, de
18-11-94, na origem),

~O Senado Federal resolve:

- Art..l o

É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução n° 96!89, restabelecida pela Resolução n° 17, de 5
de junho de 1992, do Senado Federnl, aeontrntarcom a SIVAM Ven.
dor Trust, operação de crédito externo no Valor de US$48,(X)(),OOQ.OO
(quarenta e oito milhões de dólares norte-americanos), objetoda MenM
sagem n""356, de 1994 (Mensagem n° 1.029, de 18-11-94, naorigein). Pa:i-ãgrafo único.- A opetação de c:rea.ito externo- ~utofizada
-neste ãtúgõ, destina-se ao_fmanciatnento parcial do projeto do SisM
Tema de Vigilância da Amazônia-SIVAM
Ait. 2° A opera.Ç'ão de crédito ora autorizada se realizará sob
·as seguintes condições;
Valor: US$48,000,000.00 (quarenta e óitcfmilhões de dólares norte-americanos)~-

- Fiiuilidade: destinados ao" fmancial!lento-de ~e do custo do contrato comercial firmado junto ao Consórcio Raytheon Systems International Company:
-Juros: 9% a.a. fixos, pagãveis semestralmente. vencendo-se a primeira parcela em 15 de junho de 1995;
Prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2003;
Amortização: uma parcela (bullet) vencível dez anos a partir do
- primeiro desembolso;
Juros de mora: lO% a.a. fixos sobre os lilOiltantes em atraso;
Art. 3o Os CQD.tratos de_:_ rm~ciamento do projetõ SIV AM.
sofrfefite poderãO ser assínados, após a formalização do competente contrato c:omet:eial entre CCSIV AM-Comissão de Coordenação
de hnplantação do SIVAM é o Cons6rCiO coristituído pelas empresas ESCA SA. (empresa integradora brasileira) e Raytheon Company {empresa fornecedora estrangeira).
Art. 4° Os contratos de f"'manciamento do projeto SIVAM.
Este imperativo é dramatizado quando levamos em conta o
no valor global de US$!,395,100,000.00 (hum biThão, trezentos e
pouco conbecimento que os brasileiro.s ain9-a_!êm das vastas extennoventa e cinco milhões e cem mtl dólares norte-americanos), a
sões e recursos naturais da nr.>ssa A_riJ.azônia, informaçõeS que, de que se referem as Mensagens W 353, 354, 355,356 e 3S1. t~~
modo algum. devem ser monopoliZadas por- empresas e -.,.n.vemos
d e 1994
(M-ensagens n..v..
· · N"' 1.026, 1027
"'"
.
nost·d enCI3.1S
.
, 1028
.
, 1029
.
estrangeiros.
e 1.000: de 18-llM94, na origem), deverão garantir, quando assinaM
Daí a importância estratégica da pãrticipação relevã.nte e- dos:
efetiva da empresa integradora brasileira- criteriosamente selecio-1 -à empresa integradora brasileira_ ESCA S.A. o valor de
nada dentre !6 [mportantes companhias de alta tecnologia do País US$2SO.iOO,OOO.OO (cinzentos e cinquenta milhões e oem mil dólares
- que garanta ao Governo Brasileiro o pleno conhecimento da norte-americanos), sendo US$111330,(X)()~OO (cento e onze milbões e,:
amazõnla e de todo o seu potencial.
trezentos e trinta -mil dólares norte-americanos), com Contrato VincuPor último. mas não menos importante. o fato de o fi.nancüi.-ladO; u·s$80.000,000.00 (oitenta mífu&..s de dólares norte-americamcnto vir a ser contratado mediante taxas de juros usualmente pranos), inseridos no Contrato Vinculado à Raytheon Company e
ticadas no mercado internacional, impõe o aproveitamento desSa US$58,770,CXXI.OO (cinquerita e oito _roilhPes e setecentos e se~nta
oportunidade para criação de empregos no Brasil. pois não implica mil dólares norte-american-os). referentes a equipamentos complencnhum favorecimento da comunidade_ finançeira internaCiOnal.
mentares e gerenciamentQ do Projeto SIV AM.
__
Estando, pols, a operação de crédito objeto da Mensagem n°
ll - à Raythoon Company e suas sub-contratadas o va,lor ~
.156. de 1994 (Mcnsagemn• 1.029, de 18/11194. na origem) do SeUS$!.115.000.000,00 (httm biThão e cento e quinZe milhões de dólares
nbor Presidente da Rep!lb1icã.-. d_c acordo com as .normas que renorte-ainericanos). estando inserido neste valOr os-US$-80.<J:X:).(X:Xl,OO
gem o assunto e considerando a importância para o País dO ProJCto (Õltenta milhões de dólares norte-americanos). destinados à empresã indc Vigil5.ncia da Amazônia- SNAM,após cumpridas as exigêh· tegradorabrnsileira-ESCASA.;
cias formuladas, somos de parecer favorável?- sua autorização. nos
lll- às obras civis, o valor de US$110,000,000.00 (cento e
tcmms Jo seguinte:
-- --- __ deZ niilh_Qes de dólares nort_e-america.nos).
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Art. :>"A presente autorização deverá ser exercida no prazo
de 540 (quinhentos e quarenta) dias. contados da data de publica·
ção desta Resolução.
-An. 6° A presente ros_olução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (C.llagas Rodrigues) - O parecer conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° !17194, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
junto à SIVAM-Vendors Trust no valor de até US$48,000.000.00
milhões de dólares norte-americanos. destinados a fmanciamcnto do
Projeto do Sistema de Vigilâneia da Amazôni3 - SIVAM.
Completada a instruçàt) da malé~. passa-se à discussão do
projeto, em turno único.
_
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
_
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a
palavra.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Piesidentc, srs c Srs. Senadores,
parece-me que este é_ o penúltlruá proJeto da sériC. Acredito .ser
oportuna a observação que vou fazer aqui, a título_ de disc~ssão
das matérias anteriores, desta e da última inãtéria-q-ue falta servotada.
A questão do mérito já foi rissaltada pelo e~~nte Relator,
a quem parabenizo. e pelos oradores que apoiaram o relatório. V.
Exl. como Presidente, Senador Chagas Rodrigues, dirigindo os trabalhos. já deu explicações acerca da importância da votação..
A tese levantada. de que não há nenhuma ameaÇil externa
que justifique a aplicação _de- cerca de 1 bilhão e meio
dólares_no Sistema SIV AMISIPAM. não subsiste diante de certos fatos
que é preciso registrar aqui. resumidamente, para que os Anais da
Casa não fiquem a indicar t.JUe dois ou três Senadores estavam
atentissimos a esta matéria e os demais votaram no rufar dos tambores ou a toque de caixa. Não é bem assim. A maioria acompanhou este Projcto_com toda_ a atenção. As discUssões havidas nas
comissões foram intensas. sohejalliente detalhadas._ 6"-.relatório foi
extenso. foi tão cheio de detalhes que tomou tempo suficiente para
todos os esclarecimentos.
Agora, a cobertura. a proteção. a vigilância, o controle aéreo. a segurança de mais da metade do tenitório naCional é obriga-ção do País como um todo. mesmo que não haja. em sentido
estrito. neste momento. uma- ameaça ex temi. QUando falo em
ameaça em sentido estrito. rcfiro~me ui:n Estado vizinho ou longínquo. fronteiriço ou não, que -ameace invadir o nosso tenitório.
Isso. evidentemente, no moincnto, não há. enquanto Estado ou enquanto forças regulares estrangeiras.
O que houve há cinco dias na Amazônia? Pergunto isso só
para lembrar aqueles que estão achando que não há nenhum problema, que não há nenhuma ameaça à segurança. no sentido lato
da palavra. O que houve há cinco dias? Um avião regular, que
voava de um ponto do tenitório brasileiro na Amazônia para outro
ponto, foi seqüesirado, foi IeV3.dO pãia -país estrangeiro. Se se diz
que foi por forças de terroristas do Sendero Luminoso ou por qualquer outra força ou, então, pelo narcotráfico; Dão impOrta. E,_ então, isso não é ameaça ao tenltório do País? A ameaça, no sentido
lato. é aquela que virá de qualquer parte, não apenas de forças regulares de país es~ngeiro.
_ _
_
Assim, é nesse sentido que se inserem esSes l'ecufsos que
estão aqui para serem votadÕs pelo Senado. Precisamos dizer isso
bem claramente para não se dizer depois que alguns votaram uma
matéria sem saber o que estavam votando e que. pot isso, disseram
sim, enquanto outros, atentos, estudiosos, defensores_ do Erário:
das prioridad_es naciona-iS. votal-am c-olltm. Ora, cada um tem a sua
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posição, de acordo com o seu mandato. a sua responsabilidade pública e a sua consciência. Não estOI,! aqui censurando nenhum Colega: apenas estou dizendo, nesta discussão. que estou consciente
do que estou votando. Esse programa é necessário.
Quando do Orçamento de 1993. do qual fui Relator. procurei destinar todos os recursos pedidos pelos Ministérios da área.
porque achei sempre da maior importância esse sistema que inte-gra mais da metade do tenitório bmsii~iro à ligação, ã protf\·ão, à
vigilância que todo o País tem responsabilidade de dar não apenas
a uma parte, mas a todo o território nacional. Aqui se citou que o
tráfego aéreo cobre, percentualmente nessa região, 7%: que fosse
de 1%. _m~ _ess~l% de ~~sag_eit:os que voariam sobre a AmazôIiia nlerOCem a mesma assistência, o mesmo apoio. o mesmo Sistema de segurança dos mais de 90%- restintes. _qu€: trafegam por
outra parte do Pais.
Era essa a minha discussão, Sr. Presidente. Por isso acho
que o RelatórÍo do Senador Gilberto Miranda merece acolhida:
_?paio e votação favorável O País merece isso.
__
- O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Sr. Presidente. peço a palavra pam discutir.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V.Ex'tem a
palavra para discutir.
_ O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB-RS. Para discutir. Sem
revisão do orador,)- Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar a V.
Exa se _essa questão da segurança nacional foi deCidida peJa Comissão de Relações Exteriores, porqUe. se -não -entendo maL Cssa
questão só pode ser declarada por ·essa Comissão e eu gostaria de,
com essa pcrgu~ua. explicar a razão pela qual acompanhei o voto
do eminente Senador Eduardo Suplicy. Isso até me lembra, se me
pennítirem uma observação para aliviar um pouco a tensão. um
pequeno diã!ogo do livro Através do Espelho de Lewis Carrol.
quando Humpty-Dumpty, aquele personagem que é o símbolo da
força verbal diz: 1 'Eu. quando emprego uma palavra. dou a essa pa~
lavra o justo sentido que quero lhe dar. Nem mais. nem menos".
.Ao que Ali lhe respondeu: "O problema é saber se se pcxie dar a
:Uma palavra o sentido que ela não tem 11 • E o Humpty-Dumpty logo
- aCrescentou: 11 Não. A questão não é essa. A questão é saber quem
é o amo e quem é o senhor".
Entendo que para que lima- queStãO seja ConsidCrada de se,
gurança nacional tem que ser decidida pela comissão competeiitc.
E essa decisão não foi fC:ita e, DeSte Plenário, vaiamos como se se
tratasse _q.e__ uma questão de segurança nacional. Esse equívoco é
um equívoco normativo, é um equívoco legal e é, conseqiientemellte, do ponto de vista jlnidico, um fundamEmto alé de nulidade
do procedimento que estamos realizando.
Essa é a pergunta que formulo a V. Exa porque a eme'lda
apresentada pelo nobre Senador Eduardo Suplicy. relativamente às
atividades civis envolvidas no processo. não se tratava de uma
emenda vinculada ao problema de segurança nacional. mas à questão da urgência: toda ela foi fundamentada com base na idéia de
que se trata de um tema que envolve segurança nacional. E. neste
caso, o pressupõsto legal e normativo não foi atendido porque o
órgão competente para decidir essa questão não foi ouvido a respeito.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esclareço a
V. Ex• que as proposições podem Sádlstribllídas a várias comlssões e, às vezes, são distribuídas a uma comissão. Havendo requerimento, a mesma proposição vai também distribuída a outra
comissão.
Como se trata de matéria de urgência, de acordo com o pe,
dido inclusive dos líderes, esta matéria fOi dístribuída à Comissão
de Assuntt;>S Econômicos._pelo fato de, por motivos óbvios, a com-

Dezembro de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Quinta-feira 22 9617

potencia ser, pelo menos predominantemente, da Comissão de AsO SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presidente, não se trata
suntos Econômicos.
· -=da questão da matéria, mas da questão da urgêncía. Estamos discu~
Mas aqui se trata apenas do requerimento. É o requerinierito lindo uma preliminar. Estou discutindo a votação da urgência, e
que está sendp aprovado. E, quanto ao parecer dado, veja V. Ex• não a votação do projeto. E a votação da urgência não poderia ter
que bem mais importante nesta matéria submetida a regime de ur~
gência é o próprio Plenário, porque o Plenário aqui está constiruido de Parlamen~res que _in_~gram as diferentes Comissões.
inclusive a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

acontecido _sem um parecer da Comiss_ão de Relações Exteriores e

O SR. JOSÉ PAULO BISO L - Mas o pressuposto, Sr.
Presidente. da decisão do Plenário é o de que preexista um parecer

pletamente desnecessário. A lei está determinando isso.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Realmente as
considerações de V. Ex• são rigorosamente lógicas.jã que V. Ex•é

Defes-a Nacional. Isto é ex legis. ou seja. segundo o Regimento e
independe. conseqüentemente, de qualquer requerimento. É a lei
que estã mandando. O requerimento seria um excesso~- algo com-

emitido pela Comissão de Relações Exterjo~s e Defesa _Nacional.
a teor do Art. 103, inciso V. do Regimento Interno. ----- - --- uiD. eJiiliíêrite professor de lógica.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Ar!. 336. - - - - - Porem. na forma- regimental, requerimento de urgencia não
que trata da urgência diz:
Art. 336. A urgência poderá ser requerida:
a) quando se_trate de matéria que envolva perigo
para a segurança nacional ou de providência para atender a calamidade pública;
b) ( ... )
c) quando se pretenda a apreciação da matéria na
segunda sessão ordinária subseqüente à aprovação do requcrimento;
-

d) ( ...)
Mas, neste requerimento, a urgência pode serproJ)Osta <linda pela Mesa, pela maioria dos membros do Senado ou lídel"t!S que
representem esse número. E o requerimento_ de urgência não é sub~
metido a nenhuma comissãó"téc:nica-::.
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Sr. Presidente. V. Ex .. está
angularizando equivocadamente, data veoia. O que acontece ·é

que. especificamente, em se tratando de problema de espaço aéreo
- e, agora, estou empregando as duas palavras que estão no texto
legal-- é indispensável um parecer da Comissão de Relações Exte~
riores e Defesa Nacional. Este projeto é especificamente um-projeto cujo assunto é 0 do espaço aéreo da Amazônia. QUer __dizer,
antes de declarar 0 regime de urgência -era prec~150 tet colhido parecer da comissão, isto é, se o Regimento é realmente a nonnação do
Senado. Nem sempre acontece isto, é claro 1

O SR. ALFREDO CAMPOS - Sr. !'residente, peço a palavra pela ordem.

regra especial. a regra geral não incide, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_- Confesso a V.
Ex.. que no RegiJ:n~nto não conheço nenhuma referêncía específicaa espaço aéreo, nem a-outro tipo de espãço.
· -O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Mas estou índicando a V.
EX.. o Art. 103, inciso V. ohde está consignada a expressão espaço
aéreo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Cole-

ga, nessa altura, esta matéiiã é Vencida;_~stamos ~preciando o peM
núltimo item.
V. Ex• fez bem. Ficãm as sUas respeitáveis considerações.
Se SM Ex•, o Presidente da Casa. aqUi estiVesse, talvez desse a V.
Ex" outros esclarecimentos~ mas nessa altura- só nos compete dar
prosseguimento. E o Plenário é s(ibe~C!_ para decidir e suprir
quaisquer lacunas porventura existentes.
-

-----o SR. JOSÉ PAULO BISO L- De acordo com V. Ex•.
desde que fique registrado que os Senadores Eduardo Suplicy e
José Paulo Bisol votaram contra a urgência, com fundamento no

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a
palavra.

é submetido a nenhuma comissão. E, fmalmente, S. Ex•, o Presidente dO Senado, determinou que esta matéria -não fosse à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e, dado o seu caráter
eminentemente econômico:fmanceiro, víCsse apenas .. ;-' - --,O SR. JOSÉ PAULO_BISOL- Sr. Presidtmte. V. Ex" está
argumentando com a regra geraL Quando hã urna regra especial,
essa regra ab-roga, no caso. a regra geral.
V. Ex• está defendendo como se decide uma urgência.
Acontece que a lei prevê. para urgências relativas a questões de espaÇo aêreo,=-uma forma diferente da regra geral. Quando há uma

~

·

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)_ Sr. Presidente, penso que está havendo uma confusão no plenário. Não existe, pelo que estou sabendo, neM
nhum requerimento à Mesa pedindo que esta matéria vã à Comissão de RelaçOOs Exteriores c Defesa Nacional. Se houver este
requerimento, V. Ex• deve colocá Mio imediatamente em votação e,
se a maioria do Plenário quiser, este assunlO irá à Comi.s~ão de Relações Exteriores c Defesa Nacional e, como Presidente da Comis:são, imediatamentç irei nozp.ear o Relator da matéria. E até- querõ
dizer que se, por acaso, meus Pares entenderem que este projeto
deve ir à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, irei
indicar como Relator o próprio Senador Gilberto Miranda, que
também é membro de referida comissão.
Devemos colocar este requerimento, se é q~e ~xiste, em v o-'"
tação. Não havendo este requerimento, a matéria está em urgência,
e não há o que discu_tir, porque, estando a matéria em urgência, sai
obrigatoriamente da comiss;io com ou sem parecer. Se é para levar
de novo esta matéria à Comissão,_ou pCla primeira vez, hã que se
votar um requerimento. Se este requerimento existe, devemos
votá-lo imediatamente; caso contrário, vamos à Votação.

art. 103. inciso V. texto legal esse que não Toi atendido pelos de·
mais Senadores do plenário. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Não quero
cõntinuar. V. Ex• também foi um eminente magistrado, mas querme- parecer que este inciso V não trata rigor9samente da espécie.
porque aqui não se trata de parecer sobre força,s Armadas; trata-se
de parecer sobre empréstimo para os objetivos aqui mencionados.
Em discussão o projé(Q, em turno únko~ -(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro ã discussão.
-Em VOtação~Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecei" senM
tados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação fmal.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a-mesa.
redação fmal que será lida pelo Sr. 1• Secretário.
É lida a seguinte
PARECERN"327,DE 1994
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução- n• 117,
de 1994.
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A ComisSão Diretora ãpresenta a_ redação fmal do Projeto
de Resolução D0 117, de 1994. que autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito junto a SIVAM Vender
Trust. no valor de até quarenta e oito milhões de dólares norteamericanos, destinados a financiamento do projeto do Sistelna: de
Vigilância da Amazônia - SIV AM.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de dezembro de 1994.Chagas Rodrigues, Presidente- Nabor Júnior, Relator- Carlos

com contrato vinculado; US$80,000,000.00 · (OiteDtâ niliiiões de
dólares norte-americanos). inseridoS-no coiltrato vincuiado à Raytheon Company e US$58,770,000:00 (cinqüenta e oito milhões, se-·
tecentos e setenta mil dólares norte-americanos), referentes a
equipamentos complementares e gerenciamento do Projeto SIVAM:
ll- à Raytheon Company e snas subcontratadas, o valor de
US$1,115,000,000.00 (um bilhão, cento quinze -milhões de dólares

Patrocínio- Lucídio Portella.

norte-americanos), estando inserido neste valor os US$80,000,tXXJ.OO
(oitenta milliões de dólares norte-americanos), destinados à empresa

ANEXO AO PARECER N°327. DE 1994
Redação final do Projeto de Resolução n° 117,
de 1994.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente,
nos termos do arL 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo_ a
seguinte
RESOLUÇÃO N" . DE 1994
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo com 8 SIVAM Vendor Trust, no valor equivalente a US$48,000,000.00,
destinada ao financiamento pardal do Projeto deSistema de VIgilância daAmazônia-SIVAM.

e

integradora brasileira- ESCA S.A.:
- .
Ill- às obras civis, o valor de US$110,000,000.00 (cento e
dez milhões de dólares norte-americanos).

Art. 5° A autorização coneedidlt por esta Resolução deverá
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da
clata de suapublicação.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-'
cação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):_ Em discussão
a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão~
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
O SeiiadoFeâeral resolve:
- A matéria vai à proi:mllgação.
Art. 1° É a República Federativa do Brasil âutorizada, nos
termos da Resolução n° 96, de 1989, do Senado Federal, a contraO SR. PRESII)ENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se, agotar com a SIVAM Vendor Trust. operação de crédito externo, no ra. à apreciação do Requerimento D_0 1.096/94,lido no Expediente,
valor de US$48,000,000.00 (quãrei:tta oito mílhôes de dólares de urgênciã-pãl:a a-Mensagem n° 357, de 1994.
norte~americanOs).
-- Em votaçãO o requerimento.
-Parágrafo único: A operação de crédito externo autorizada
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a paneste artigo destina-se ao financiaÍnerito parcial do PrOjeto dO- SiS-- lavra pela ordem.
tema de Vigilância da Amazónia- SIV AM.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex', nobre
Art. 2° A operação de crédito_ autorizada se realizará sob as Senador Eduardo Suplicy, tem a palavra na fonna regimentaL
.
- ..
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem
seguintes condiçõi:s:
a) valor: US$48,000,000.00_;_
revisão do orador.) --Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, li com
b) linafidade: destinada ao fmanciamento de paíte do-custo-· atenção o art. 48 do Regimento Interno, que fala das atribuiç&s do
do contrato comercial firmado junto ao Consórcio Raytheon Sys- Presidente do Senado Federal. Gos~a de assinalar que. nos 35
tems International Company;
·
·- itens relativos às atribuições do Presidente do Senado Federal e,
c) juros: 9% a.a. ftxos, pagáveis semestralmente, ·vencendo portanto, da Mesa- hoje, V. Exa, que é o Primeiro Vire-Presidente
a primeira parcela em 15 dejUrihO de 1995;
--do Senado, está substituindo o Presidente nas suas faltas ou imped) prazo de utilização: atê 3! de dezembro de 2003;
dimentos, conforme o art. 52. letra..; do Regimento Interno-, não
e) amortização: uma pareei~ ~ullet) venciVêi_ dez aDos a está incluído aquele _que permitiria aO _Pi'e_sidente dedãraf como
partir do primeiro desembolso;
matéria de segurànÇa-naciOnai Úm itêiii Como o que estamos votanf) juros de mora: 10% a.a. fixoS "sobre- os montantes
do neste momento.
arraso.
Talvez. em eventual fun.n:a reforma do Regimento Interno,
Art. 3° Os contratos de fmanciamento do Projeto_ SNAM possamos dar essa atribuição ao Presidente do Senado. Mas, hoje,
somente poderão ser assinados após a formalização do competente tal atribuição não existe.. Conforme o artigo citado pelo Senador
contrato comercial entre CCSIVAM - Comissão de Coordenação José Paulo Biso!, a atribuição de examinar matérias relativas à de·
de Implantação do SIVAM e o Consórcio constítuído pelaS Emfesa nacional e ao espaço aéreo brasileiro é da Comissão de Relapresas ESCA S.A. (empresa integradora brasileira) e a Raytbeon çêíes Exteriores e Defesa Nacional.
Company (empresa fornecedora estrangêira).
- ·--Gõstaria de assínalar isso para- que tenbanlos -Claro ~e tai;Art. 4° Os contratos de financiãiiiento do Piojeto SIVAM, vez devêssemos até aperfeiÇoar o Regíinento Interno. Ma_s hoje o
no valor global de US1,395,100,000.00 (um bilhão,liezentos e no- entendimento que tenho é o de que, conforme jã havia reiterado o
venta e cinco milhões e cem mil dólares norte-americanos), a que Senador José Paulo Bísol, ã niitêrii não está vencida, segundo os
se referem as Mensagens noS 353, 354, 355, 336 e 357, todas de termos ~o Regimento ln_~g:to. embora V. Ex_• possa considerá-la
1994 (Mensagens.Presidenciais n"' 1.026, 1.027, i.628, 1.029 e como tal.
1.030, de !8 de novembro de 1994. na origem), deverii:o garantir.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem
razão. S. Ex•, o Presidente do Senado, não poderia decidir. Entrequando assinados:
I - à empresa integradora brasileira- ESCA S.A .. o valor tárito, o· requeri.I:D.ento foi feítO pelos Srs. Líden!s, submetido ao
de US$250,100,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões e cem mil Plenário, que o aprovou.
- Em Voia.ção o reque_rimento.
dólares norte-americanos), sendo US$111,330,000.00 (cento eonze milhõeS~ trezentos e trinta mil dólaies norte-americanos).

e
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O SR. JOSE SARNEY -Sr. Presidente, peço a palavra
Sabemos perfeitamente que a concepção do Estado-Nação
para encamlnhar a votação.
de Thomas Wilson mostrava a primeira tentativa mundial de uma
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V_ Ex' tem a

aglutinação em tomo de uma assembléia que pudesse resolver os
problemas da humanidade. Hoje. observamos que a concepção do
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP. Para encaminhar a Estado-Nação está criando na Europa. com a queda do Muro de
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, St's e Srs. SenaBerlim, problemas de guerras muito grandes. a exemplo. a que esáores, quero ser muito breve, mas gostaria de secundar as palavras
tamos presenciando na Bósnia-Herzegovina. Agora temos.também
do Senador Mansueto de Lavor quando aqui disse que não era de çsSa possibilidade relacionada pelo Secretário de Defesa Americapoucos Senadores a impressão de que estávamos di§_G_Utindo um
no. anunciada no seu_ depoimento no Senado, cm relação à Amaassunto da maior importância para o País.
zÇmia.
Se temos neste País um assunto de segurança nacional muiOra, o que aconteceu? Fui o-priineiro. como ex-Presidente
to atual e da maior importância para o futuro do Brasil, é certada República, a escrever artigo VeiCtllado na imprensa brasileira
mente esse assunto que estamos votando nesta noite. Todos aqui sobre os perigos a que estávamos expostos. Se nós imediatamente
estão conscientes desse fato, uma vez que, depois da queda do não tomássemos uma ação efetiva do PaíS em relação à soberania
Muro de Berlim, vimos afastada a possibilidade de confrontação da Amazônia, seríá:tfioS surpreendidos por outros países também
entre dois blocos e certamente, em decorrência disso, da guerra interessados em manter essa vigilância.
.
O que ocorreU é- que realmente acordos militares foram feinuclear. Os problemas que passaram a preocupar o fuOJro da humanidade. como o da sua sobrevivência. foram relativos aos con- tos com países da nossa fronteira- não quero descer a detalhes flitos regionais.
mas ebo-ses acordos foram feitOs. Acóidos que importavam também
No que se refere ao Brãsil, mais da metade do território na- cm cercar o País com_ uma rede de radares, alguns já instalados. E
cional, a Amazônia. encontra-se. até hoje, absolutamente desproteo Brasil. com uma área profundamente desguarnecida e aberta e
gido em matéria de uma efetiva presença da soberania do País na
se_m tomar nenhuma prov:idência a esse respeito.
Eiitão questões menores, neste momento, aqui no Senado da
região. Quer dizer; a nossa soberania naquela região tem sido. até
hoje. exercida sob o ponto de vista histórico.
República. como a discussão sobre Regimento ... Agora a intervenSe não tivemios, imediatamente, condições de estabelecer ção do Senador Mansueto de Lavor foi mUito ímportante para
um controle efetivo de toda a_r~gião, não só no que se refere -ao es: mostrar que estamos peifeit.â.meilte conSCientes do _que fazemos.
· paço aéreo, mas também à vigilância de nossas fronteiras e_ à con<)o que votamos. Estamos aqui defendendo a soberania nacional,
jugação de um projeto dessa natureza com outro de segurança discutindo um problema de_ segurança nacional. Talvez o mais im~
ambiental. uma vez que os olhos do mundo hoje estão localizados portante. o maior desafio do_ Brasil neste século em tennos de sena Amazônia, Serã imposSíVel ao Brasil ficar com aquela parte do
gurança nacional: a presença efetiva de sua soberania no lerrit6rio
nosso tenit6rio sem problemas. Faço essa afmnação, porque quanda Amazônia.
É este_ projeto bem maior do que aquele da defesa do espado Presidente da República tivemos oportunidade de viver a priço aéreo. da vigilância aérea. da colocação de radares, da seguranmeira evidência desse fato.
Poucos meses depois de ter assumido a Prcsidêildã~_dâ Re-_ ça da "ãVIação? Naõ. Mas urii prójetó-bem concebido. um projeto
pública. uma colu_na de guerrilheiros- do M-19, de n1ais de 200 bo~ __bras.il~o. em t}ue prOCuremos tainbém vincular_ esse projeto de
natureza militar, de natureza de organização da nossa aviação de
mens, ocupava a cidade de São Gabriel da Cachoeira, e não
tínhamos nenhuma condição de evitar. naquela área, que as nossas protcção de_ vôo na Amazõriia a um projeto também de proteção
fronteiriis fossem: invadidas e que problemas dos países limítrofes ambiental, um proJetO que· será um banco de_ dados sobre a Amanão afetassem o nosso terrilório. Tivemos de deslocar tropas de zônia. sobre o que a AmaZÔnia representa.
A AmaZônia também hoje, em relação ao mundo, é um dos
outras partes para uma ação militar, que se realizou. então, em SãO
pontos mais importantes. O maior problema da humanidade no séGabriel da Cachoeira.
Por outro lado, com o combate cada vez_mais d.ecisívo- dO- ~UIO XXI relaciona-se com a água. N~ Europa só se pensa e se disnarcotráfico; tã.mbém tivemos a vulnerabilidade de a Amazônia ser cute meio- "ambierile, destacando as dlftculdades de o homem ter
invadida por aqueles que estavam sendo combatidos na Colômbia, __ acesso ã água para a sua sobrevivência, dos problemas -da sobrevina Venezuela e no Peru, ou seja, a pOssibilidade de também se ins- vência da humanidade. E temos, na Amazõnia. 12% de toda a
talarem nas fronteíras e dentro de nosso tenitório grandes ações no água doce acumulada na face da Terrã..
que se refere à-indústria de produção de drogas c a sua comercialiPois bem. Sr. PreSidente- perdoe-me a Casa. porque esta já
zação.
_ _
.
é. uma bóra bem tarde para que se pudesse discu_tir esses problemas
c se tivéssemos oportunidade baverlamos de disCuti-los muito
Naquela época, tivemos de criai o Projeto Calha Nort~._em_:
preendimento de presença militar nas nossas fronteiros, de defe~a _ mais -. maS aventurei-Die a dizer essas palavras como ex-Presida soberania nacional e de melhoria das condições d~ v_!da das podente da República e como Senador para enfatizar qUe~éstamos abpulações daquela região. Seria então ui:n projeto ·de J.Ç30-social - solutamerite cOnscientes da transcendência desses problemas. É até
conjugado com objctivos de -exercícioS-efetívt.iS da segurãn_ça narfdículo que nos_ Anais desta Casa, no fuOJ.ro, se prorure pesquísar
cional.
-.- -~,para s.e_discutir se essa questão era ou_ não um problema de seguComo ex-Presidente da República, c afastado do trato das rança nacional. Daqui a cem anos serã até ridículo que se pegue os
questões de segurança nacional, verifiquei, através de leituras, que Anais do Congresso Nacional com um projeto dessa natureza, o
estávamos diante de um perigo muito maior: aquele criado, como primeiro e pequeno passo que se dá nesse sentido, que se venh_a
já disse. com o funda guerra fria, o dos conflitos regionaís.
. -discutir no Senado se é ou não um problema de segurança nacional
um Projeto de sobei-an:\a desté :País. O Secretário de Defesa dos Es.tados Unidos, quando- iDterrogado pelo Senado para assumir o seu cargo, teve a oportunidade
O Sr. Eduardo Suplicy -Permite-me V. Ex• um aparte?
de dizer que o mundo i iii-ãh-avessai um periodo de conflitos localizados. Nomeou uma lista de _regiões do mundo inteiro com pers··O SR. JOSÉ SARNEY- Não sei se numa discussão final é
pectivas de conflito. Dessalista_constava a Amazônia.
pennitido conceder apartes?
palavra.
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O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-se. A tradição da Cilsa teiro- seja ·tratado pelos próprios brasileiros quando Q mundo quetem pennitido.
ria tratá-lo.
O SR. JOSÉ SARNEY- Sendo permkido. com muito inDefendi muito isso. Indo mais aléÍn, porque fui o piinie"iio -ã
teresse ouvirei V. Ex a.
fazê-lo depois que deixei a Presidência da República, nos artigos
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Rigorosamen- que escrevi sobre os perigos que rondavam o exercício da nossa
te. não é possível conceder apartes pois S. Ex• está encaminhando soberania dentro da Amazônia nesse tempo. Não precisamos que
a votação. Mas V. Ex"', Senador Eduardo Suplicy, pode oferecer ninguém venha tratar aqui dos problemas da Amazônia. que monte
um ligeiro aparte, por economia processual, já que o orador penni· rede de radares em nossa região cercando o Brasil pan manter a
vigilância sobre a Amazônia, sobre a deslruição da floresta. sobre
tiu.
O Sr. Eduardo Suplicy -Primeiramente, quero dizer que
considero uma bonra ter oportunidade de aqui dialogar com o· exPresidente e Senador José Samey sobre te_ma de tanta _relevância.
É muito importante que V. Ex 11 tenha resolvidO Se pronunCiar sobre
uma matéria sobre a qual tem conhecimento, experiência, e aC,Ui
sempre podemos aprender com seu testemunho.

O SR. JOSÉ SARNE V- Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy -~ Gostaria de transmitir a V~
Ex• que considero problema de segurança nacional. por exettJ.plo, a
situação de sessenta milhões de pessoas que boje estão em condição de indigência ou de pobreza, segundo o IPEA .. E quando resolvemos aqui autorizar um gasto da ordem -de um bilhão e
quatrocentos milhões de dólares que, ao longo do tempo de fmanciamento, segundo o próprio relatório relativo ao Projeto SIVAM,
na verdade conesponderâ a dois bilhões e oitocento~ milhões de
dólares, sinto-me na resPonsabilidade de indagar se não há outra
coisa mais- importante para a população -brasileira do que este Projeto. Sei que seu propósito é importante, mas o volUme de dispêndio é imenso. Se tivermos de gastar um tanto de recurso em
segurança para detenninado fim, relativamente à Amazônia, gostaria de saber como assegurar a cada um dos habitantes da~egfão da
Amazônia, bem como de outros lugares, rendimentos suficientes
para se alimentar. Então, é nessa perspiCtívã ·que 3.qoi coloquei se
realmente teríamos urgência: de examinar esta matéria ou outra semelhante, pois, no·meu entender, existem outros·assuntos de maior
interesse-para a segurança da Nação brasileira.

os recursos hídricos ali colocados e manter a vigilância também
sobre como ela pode ser utiliza~ para todas essas aventuras que
estamos vendo e que vimos dentro da nossa região, como a guerri~
lha. o n~cotráfico:. o banditismo. a violência orgaóizada.
Estamos mantendo uma tradição no Brasil. que se propõe a
dizer aos outros p&íses. }ieocupadoS com_ ÕS problemas da Amazô..
nia: temos condições de manter a vigilância dentro de nossas ~n
teirns e vamos ter um projeio nosso de vigilância da Amazônia:
Não admitimos que outros países queiram interferi:f no ·r.eiritóriO
amazônico, mesmo que a título de acordos militares com países da
região, muito mais fracos. Colocamo-nos fmnemente nessa posição.
Acho que o Governo brasileiro agiu muíto bem quando colocou o problema nesses termos, assumindo a responsabilidade de
um projeto dessa natureza. Isto é da tradição brasileira. Se o mundo_ tem a Amazônia preservada até boje, deve isso ao povo brasileiro, porque, pela primeira vez no mundo, houve uma região que
se recusou a ser devastada, e esta região fofã Ama.iônia. no Século
passado.

Foram os brasileiros que assím o fizeiãm. eríàiam-se cOmpanhias colonizadoras no mundo inteiro. CriOu-se uma companhia
chamada Amazon River Coxporation para devastar a Amazônia,
como devastou a África· e a Ásia. E nós brasileiros não_aceitamos
isso. O navio que vinhã. com o primeiiõ--g:n:;Po-dessa companhia
foi impedido de entrar no RiO Aniai.on3.s, porque a população de
Belém do Pará assim o fez. Eritão, é o povo brasileiro que tem
O SR. JOSÉ SARNEY - Muito obrigado a V. Ex'. Penso amor pela nanueza, que; tem a vocação da defesa da sua terra. a
que não temos espaço para Uiscutir-a:S Illodif!Cas=õ~jl9_~~i:J.cei~q -de vocação. sobretudo, da defesa da Amazônia que fez c.om que reasoberania e _de segurança nacional devido à velocidade com _g!-le - gíssemos e pudéssemos hoje_ ter a IU?iot floresta úmida do mt.m.do
esse conceito vem sendo mOdificado riO Inundo~- tão presénte em
qUase que intacta, graças a essa determinação_do povo brasileiro.
tantos desafios, como- os que atuã.lrrienle estamos enfieD.tando.
Sempre dizia àqueles que vinham criticar o problema em te·
Certamente, uma questãO grave de 60 milhões de pessoas, com um
lação à Amazônia: se os -senhores podem vir aqui se _preocupar
problema social grave, sério, imediato, também passa a ser um
com a Amazônia foi porque os brasileiros defenderam a Amã.zônia
problema de segurança naci9nal. ·
para que hoje o mundo ainda a tivesse na condição em que ela
Não tenho dúvida alguma em dizer que boje já se discute_ a está.
extensão do conceito de segurança nacional, como também se disPortanto, seguindo essa tradição, que é uma -tradição_ que
cute a modificação -dO-conceito estrito de Soberania, que boje" atinvem do passado- a história do Brasil é riquíssima-, Césã.r Fe~i
ge uma concepção Q.iferente da que era compreendida
ra dos Rels em um de seus liVros mostra o quanto defendemos a
antigamente. Esse conceito tem se modificado com grande velociAmazônia. O povo esquecido daquela região, mas d.e_tentot de um
dade, sobretudo porque boje temos que pensar que esta. humanidaconceito de brasilidade muito profundo, foi capaz de manter aquede, cada vez mais unida pelos seus problemas, tem que enfrentar
la região na situação em que ela està até hOje para o nosso País e
os desafios de sobrevivência, principalmente os que se referem ao
perante o mundo.
meio ambiente, que se referem· à escassez dos recursos· naturais,
Esse projeto é a continuidade dessa tradição brasileira de
que se referem ao uso de tecnologías como um bem coletivo de
nós nos responsabili..zarm.os pela integridade da Amazônia e não
toda humanidade.
cedermos essa responsabilidade por omissão, por falta de visão,
Neste projeto, estamos aproveitando justãrn.ente_ o fim_ d.!tpara que outros países tentem a aventura de invadir a nossa sobeguerra fiia e mantendo uma_ tradição brasileira. Estâmos- disCUtinrania e assim arcarem com responsabilidades que não são deles,
do. no Senado. um empréstimo que será feito aO Brasil em deroito
são nossas. do Brasil e dos brasileiros. Temos muito orgulho de ter
anos, s_em a contrapartida deste País de um tostão. Empréstimo tofeito isso no passado e de o estarmOs faZendo no presente.
- tal com uma carência de oito anos. Estamos aproveitando estes noEsse projeto, portanto, mantém essa tradição e tem essa imvos tempos em que, como há uma necessidade mundlal de que o
portância extraordinária~ FOi niu"ít.O boii:t o- Seriador -MansuCio de
problema da Amazôriia - qUe é visto OOnl Os 61Iios do mundo in-
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Lavor ter dito isso para que t6dos n6s tivéssemos a consciência,
aqui dentro, do que estamos fazendo e do que estamos votando.
Esse é um projeto da maior importância. O Brasil. ll!"Ças.
como disse, a essa mudança da situação mundial. pode ter acesso a
créditos no mundo inteiro, em virtude do que a Amazônia representa para o mundo, e não despender uma contrapartida de um tostão nesse empréstimo - um tostão sequer -; com prazo de oito
anos de carência, montado e operado por brasileiroS com todas essas seguranças que, tenho certeza, estão no projeto.
Quando ~le chegou aqui, essas medidas já fínham sido tomacias pelas nossas Forças Armadas, sempre atuantes, a fim de defender a Amazônia e marcar a presenÇa brasileira nacjuela região.
Estamos conscientes do que elas representam c têm representado
para o País. especíalrilentc mi.qUela região. Portanto, esse não é somente um projeto que tenha um aspecto militar e de segurança nacional. Embora não _o Conhecendo_ com a profundidade que
conhece o Relator, mas dele tenho uma visão global. posso dizerque ele trata também da segurança ambiental da Amazônia, o desafio do nosso fururo.
Essas eram as considerações que gostaria de tecer perante o
Senado. manifestando que não estou aqui sem saber a responsabilidade e a importânCia: do que estamos votando.
Muito obrigado._

0 SR- PimSIDENTE (Chagas Rodrigues)- -Em vo-taÇão:
O SR. JOSÉ PAULO BISO L_ Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
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tia do Export and Import Bank ofThe United States of America - Eximbank, destinados a fmanciainenio parcial do Projelo do
Sistema de Yigilância daAmazôrua:... SIVAM
--- 0 SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM Para proferir parecer.)- Sr. &esidente, sn. e Srs. Senadores,

L Relato rio
Por ~teTIDédio da MenSagem_ no 357, cte 1"994, (Mensagem
n• 1.030, de lll-11.94, na origem), o Senhor Presidente da República. solicita ao Senado Federal autorização para contratação de
operação de crédito externo juD.to -ao BancO do Brasil S.A .. Agência
Grand
Cayman,
no
valor equivalente
de_ até
US$1.288,255,370.00 (bum bilhão, duzentos e oitenta e oito milbões, duzentos e cinqüenta e cinco mil e trezentos e setenta dólares norte-americanos e cinqúenta centavos), destinados a
fmanciamentO -parcial do projeto do Sistema de Vigilá:ncia da Ainazõ..
nia--SNAM.
A autoriZação do contrato de fmanciamento externo se iil.sere na competência exclusiva do Senado Federal, estabelecida no
inciso V, do artigo 52 da ConstituiÇãO Federal e regulamentada
0
pela Resolução D 96/89, a qual dispõe sobre limites para as ope~
rações de crédito externo e interno da União, de suas autarquias e
demais entidades controladas pelo poder público federal e estabeIeee limites e condições para a concessão de garantia da União em
opera-ções de crédito externo e interno. restabelecida pela Resolu_ção de n• 17, de 5 de_ junho de 1992
O Sistema de Vigilância da Amazônia- SIVAM é o instru- mento de um novo e arrojado conceito de administtação pública
integrada. que objetiva introduzir recursos de àlta tecnologia a flm
de rednzir custos operacionais e desburocratizar ações empreendidas por diferentes órgãos e entidades dos diversos Ministérios, beneficiando também órgãos e entidad_es das administraçõesestaduais e municipais da região Amazônica.
É um Sistema multiusuário. de gestão estratégica, formando
um instrumento que abre a Am.azônia; com. Segilririça, ao·conbecimento da nação brasileira, sem perder seu controle e sem vedar 0
acesso dos seus habitantes e dos ditames do progresso aos benefícios do desenvolvimento sustentável, prinCipalmente sua bicxliversidade.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_- Tem V. Exa a:
palavra.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB-RS. Para ericaliúnhar
a votação. Sem revisão do -orador.)- Sr. Presidente, pedi a palavra
apenac;, para dizer que não estou contra o projeto, pOrque- v-otei a
favor. Apenas quis salientar que a urgência foi v.otada em de!:>acordo com a nOima existente. Se fosse o caso de um esclarecimento e
de acabar com essa ambiguidade, gostaria de afrrmar logo que assinaria: em baixo dos pronunciamentos dos eminentes Senadores
Mansueto de Lavor e José Samey ·
A questão da segurança nacional é atópica - essa afumaÇãõ
estou fazendo- é at6pica, é fora de lugar. não há espaço neste momento para discutirmos essa questão. por uma razão muito- Sím-Com o Projeto SIVAM pretende-se constituir uma infra-espies, posso estar enganado e V. Exa poderá esclarecer se estou
trutura técnica, dotada de uma rede integrada de telecomunicaÇões,
enganado: n~ sequer o requerim~nto de urgência_ fala em segude sensoriamenlo remotQ, de ir;na_gens por satélites e de sistemas
rança nacional.
sensores baseados em terra e controlada a partir de três centros reO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A alinea a, ci- gionais ( ManauS, Belém e Porto Velho) e
Uin -centro de coorde-::tada no requerimento, refere-se, necessariamente, à segurança nanação geral em Brasília.
cionaL
O SNAM fundamenta-se na Exposição de Motivos InterFicam registradas as palavras de V. Ex ...
ministerial
0° 194, de 21 de Setembro de 1990, apresentada ao SeEm votação o requerimento de urgêncía.
nhor Presidente da República pelos Ministros da Justiça, da
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senAeronáut;ica e da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presídêntados. (Pausa.)
_cia da República que foi aprovada e publicada no Diário Oficial da
Aprovado.
Aprovado o requerimento. passa-se à imediata apreclação - União, cabendo ainda a constituiçãO de "Chupo de Trabalho com
rep_!esentantes do então Ministério da Economia. Faze:oda e Planeda matéria.
Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, de- jamento ( hoje, Secretaria de Planejamento, OrçamentO_ e Coorde-- _
signo o nobre Senador Gilberto Miranda para proferir o parecer nação da Presidência da República), com o objetivo de
dimensionar os recursos necessáriOs e identificar as possíveis fonem substituiÇão ~à Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a
0
Mensagem n° 357, de 1994 (Mensagem D 1.030, âe IS-11-94, na tes de fmanciamento internas e externas para implantação dos sisorigem), do Senhor Presidente da República, solicitando ao Sena- - temas propostos.
do Federal seja autoriZada a República Federativa do Brasil a conA coordenação da implantação do SN AM é de responsabi~tar com o Banco do Brasil S.A. - Agência Grand Cayman,
lidade da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
operação de _crédito externo no valor eqUivalente a até
República- SAE/PR e a responsabilidade p:>r sua execução é do
U$1.288.255370.00 para: repasse de recursos obtidos com garan- Ministério da Aeronáutica, através da CCSN AM- Comissão pata
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a Coordenação do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia. como das comissõeS_ de risco (exposure fees). no caso das três priquc teve sua criação através de Dcc..Teto de 22.12.ct3.
-- meirãs! todos pelo prazo de 05 (ciilco) anos.n. Operação Finauceira
O pmccsso de seleção da empresas fornecedoras e dos respec-
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tivos fmancí3rnentoS- foi óbjeto da Exposição de Motivos Interministerial n• 07l/93 e. com respaldo l1llS orientações ali estabelecidas, foi
editado, em SC,b'Uida, o Decreto n° 892. de 12-08::_93, que defmiu a
forma de scleção das propostas, para obtenção âos menores preços e as melhores condições técnicas e de fmanciamento .

Trata-se de contrato de fmanCiamento externo, com aS seguintes caracteristicas:
Devedor: República Federativa do Brasil~
.
Natu~za jurídica do contratante: pessoa juridica de direito públicO exieriiO: - -- ~-Credor: Banco do Brasil S.A .. agência Grand Cayman;
Natureza da operação: fmanciamento eXterno;
Pedido: formulado pelo Exm• Sr. Secretãrio de Assuntos
·
Estratégicos da Presidência da República;
Moeda: dólar dos Estados Unidos da América;
Valor total: US$1,288,255,370.00 (hum bilhão duzentos e
oitenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos
e setenta dólares norte-americanos);
Tranches: I- US$846,210,300.00 para fmanciairieoto de a)
85%-do cuSto de -aquíSição dos bens e serviços de origem norteamericana e b) 100% da respectiva ComisSão de Risco;
D- US$160589.550.00 paraTmaodamento-de a) 100% do
custo de ãquisição de bens e serviços de origenl ila.Cíonafnecessários ao contrato, limitados ao __correspondente a 15/85 do custo de
aquisição dos bens e s_erviços norte-americirios (local content) e b)
100% da respectiva ComisSãO- de Risco;
DI - US$281,446,520.00 para fmanciaio!mto de a) 100%
dos ]tiros contratuais de tóda a operação e b) 100% da tespectiva
Comissão de Risco;
Finalidade: fmanciamento para aquisiçio de bens e serviços para execução do Projeto do Sistell)a de Vigjlincia da A!IIli2Ôoia-SNAM.

Consta na Ata CCSIYAM n° 006/94. relativa ao ·encerramento do processo de a,ná_lise das propostas técnica, comercial e de
financiamento. inclusive classificação fulal, cujo v-enCedor foi o
grupo liderado pela Raytheon Ülmpany. Participaram ainda do citado Grupo as seguintes empreSas: -Tasc, MOA. ExpersofL University of New Hampshire, Campbell Scientific. En_terprise Eletronic
Corp., Vi?: Mcteorological Instruments, STS, Ericsson, Macksy.
MRC, Saaspacc. ASJL, SAC, Audor, DaecWus, Watkins-Johnson,
TCI. Wcsting.house e, ainda as scgulllles empresas llãcionais: IBM
do Brasil.lnfra.nav. EMBRAER e Tecnasa.
O Projeto do Sisteritã de Vigilância da Amazônia - SIV A M. inserido no âmbito maior do Projeto Ç.e Pro~ção da ÃrMzônia -- -SIPAM. foi estimado no montante global de
US$1.395.100.000.00. tendo como objetivo final contribuir para
o controle hrasileirú- sobre a Amazônia: e estabeleCer meios tecnologicamente efica~es parã O contnJle e desenvolvunento das atividadcs de repressão ao narcotráJi.<.:o e aocontrabando, ~i_gilância e
, ·contrOle de fronteiras. c.:onU;l'le da navegação fluvial, bem assim
do espaço c do tráfego aéroo, controle ambiental e proteção às terras indígenas. A execução de tQdo_ o projeto deverá estender-se
pelo prazo de 09 (nove) anos.
Quanto as-condições de financiamento~da propOSta ·vencedora. há que registrar-se que foi oferecido. pelo Grupo Raytheon,
UL Condições Financeiras
financiamento integral do projeto. amparado em cinco opécições
As condições fmanceiras do contrato são as seguintes:
de crédito ex temo._ Segundo o Parecer da Secretaria do Tesouto --Valor: US$I,288.255,370.00 (hum biThão, duzentos e oiNacional STN/COREF/DIREF/294, de 9-11-94, a participação de tenta e oito milhões, duzentos e_ cinquenta e cinco mil e trezentos e
agente finam:ciro, o Banco do Brasil S.A., cabe destacar. já conssetenta dólares norte-americanos);
tava da refcrlda proposta e, .segundo informações adicionais da
juros: 6,92% a.a. acresCidos de margem de 1.5% ã.a. a tituCCSIVAM. foi necessária em vittude de exigência das agências de lo de comissão para o Banco do Brasil, pagáveis semestralmente,
financiamento e/ou garantidoras. Os recursos da operação, objeto ~com inicio 45 (quarenta e cinco) dias após o primeiro desembolso;
deste parecer. serão captados pelo Banco do Brasil S.A. junto ·a
Prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2002;
uma instituição fmãil.Ceira no exterior com a garantia do Exirnbank
Amortização: 20 (vinte) parcelas semestrais, i"guais -e condos Estados UniQos da América.
secutivas.-iniciando.:.se em 15 de junho de 2003;
Juros de mora: 8,92% a.a. sobre os montaptes em atraso;
Comissão de compromisso: 0,5% a.:a. sObre o saldo não
Propostas de Financiamento:desembolsado, pagáveis semes!J:ab:neole a partir de 15 de junho de
a) Banco do Brasil-Grand Cayman lEximbank do.s.S.stados Uni1995;
dos da América-Direct Loan ....................... U5;$1,288,255,370.00_
ComisSio dé risco: ~ 71 o/o sobre o montante -ôe cida desembolso;· b) Banco do Brasil - Grand Cayman 2 Eximbank dos Estados
Unidos da América-Guarantee ........................US$105,046,66850IV. Condições gerais
Segundo informações da Secretaria de Planejamemo e Avaliac) Banc:o do Brasil- Grand Cayman 3
ção da SEPLAN, (Offcios n° 202, de 30-9-94 e 258, de 21-10-94, o
projeto SN AM encontra-se parcialmente incluído no Plano PluSEK/ExportKreditnarnnden- EKN ................. US$91.025,000.00
rianual da União (Lei 8.446, de 21-7-92), nos subprogramas 0021
d) Raytheon Company-supplicrs mdit ......... US$239,200;000.00
-Administração Geral, 0160 ~Vigilância Aérea da Fronteira Norte, 0163- Vigilância Naval da Fronteira Norte e 0166- Operaçõe) Vendors Trust-suppliers credit.. ................... US$48,000,000.00
'
- - - - es Terrestres.
Total US$1,771,527 ,038.50
De acordo com a Secretaria de Orçamento Federal da Presidência da República (SOF/SEPLAN/PR), constam das propostas
~~ de se mencionar, a propósito, que o valor global do fmanciamcnto inclui diferencial de US$376,527,038.50 em relaçãO -ao- Orçament:ãrias para os exercícios de 1994 e _1_995, no projeto Sistema de Proteção da Amazônia-SIPAM , dotações para ingressos
c..:usto global do projelo. devido a fmariciamerito aos jutos (mterest), inclusive margens de administração_ do Branco- do Brasil das Fontes 148 e 149 e ainda recursos da Fonte 144, para paga·SA.-Grand Cayman, no <.:aso das duas primeiras operações. bem - niento de amortiiação,juros e OUfróS encai'gos.-
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Segundo parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, cabe
registrar que há margem nos limiteS de endividamento da União.
de que tratam os arts. 2°.36 e 4° da Resolução n°.96/89 deste Sena~
do Federal, restabelecida pela Resolução D0 17/92.
Quanto ao alcance das obrigações contratuais info:fulà. a Secretaria do Tesouro Nacional que dentre as condições prévias ao
primeirO 'desembolso, cabe destacar a assinarura de Nota Promissória -comprobatória das obrigações; a entrega de listagem com a

descrição dos itens a serem financiados, a entrega de cópia de contrato comercial assinado e a expedição de Certificado assegurando
que os equipamentos para supervisão aéJ;;ea e radar são serão utili- -~
zados com fms militares.
Além disso, considerando que os valores relativOs à parcela
não fmanciada (down payment) do contrato de fomeciiiiento -de

bens e serviços de origem norte-americana deverão ser-fmanciados
pelo crédito direto oferecido pela Raytheon. entende a Secretaria
do Tesouro- Nacional deva ficar a assinãtura coiidicíoD.ada ainda à
prévia formalização daquele contrato (Ray1heon Credit Facility).
De acordo com a cláusula 3.05 (Promissory Note). a República Federativa do BraSil deverá emitir em favor do Banco do
Brasil S.A.- Grand Cayman, Nota Promissória- fimita4a ao_saldo
devedor do principal e aos juros devidos até o periodo de respectivo desembolso.
V- Voto do Relator
O processo encOntra-se adequadamente ínstruído, dele
constando alé111 ~ Mell~gem !;'rçsidencial,_a E/<posiç~o ·9e Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Parecer da Secretaria do
Tesouro Nacional, Carta do Banco Central do Brasil atestando o
credenciamento da operação.
Tendo observado, com absoluto rigor, todos os documentos
apresentados a esta Relataria para o Projeto SIV AM entendo serem necessãrios o cumprimento das seguintes exigênciaS:
a) Tendo em vista que o contrato comerdãl não tem uma
versão defmitiv a e o WBS - Work Breakdow S tructnre, que descreve todas as tarefas e quem é o responsável pela sua realização
dentro do Consórcio, que só chegou às mãõs deste Relator, hoje às
13:00 horas. Depois de analisá-lo, e para evitar que o Projeto não
fosse mutilado, tomou-se decisões, considerando já terem sido selecionadas as duas empresas que desenvolverão o projeto. b) Os contratos de financiamento someri.te pOderão ser assinados após a formalização do contrato comercial entre CCSIVAM-Com.issão de Coordenação de Implantação do __ SIVAM e o
Consórcio constituido pelas empresas ESCA S.A. (empresa integradora brasileira) e Raytbeon Company (empresa fornecedora estrangeira).
-__ - - ,
c) Os contratos de frnanciahiento, -no'·-valor Global de
US$1-395.100.000,00 ( hum bilhão, trezentos e noventa e cinco
milhões e cem mil dólares norte-americanos), deverão garantir,
quando assinados:

I- à empresa íntegradora brasileira- ESCA S.A. o valor de
US$250,100,000.00 (duzentos e cinquenta milhões e cem mil dólares norte-americanos), sendo US$111330.000,00 (cento e onze
milhões e trezentos e trinta mil dólares norte-americanos) como
Contrato vinculaqo, US$80.000.000.00 (oitenta milhões de dólares
norte-americanos), inseridos no Contrato vinculado à Raytbeon e
US$58,770,000.00 (cinquenta e oito milhõeS e setecentos e setenta mil dólares norte-americanos), referentes a equipameiitos complementares e gerenciamento do Projeto SIV AM;
ll-- à Raytheon Conlpany e suas subcontratadas o valor-de
US$1-115.000.000,00 (hum bilhão e cento e quinze milhões de
dólares norte-americanos). estando inserido neste valor os
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US$80,000,000.00 (oitenta milhões -de dólares norte-americanos).
destinaclos à empresa integradora brasileira- ESCA S.A.~
m- às obras civis, O valor de US$110,000.000.00 (cento c
dez milhões de dólares norte-americanOs).
d) A participação da empresa integradora brasileira deverá
set-has seguintes ativídades: gestão para fu.tegraçàO. garantia· de
qualidade, operação assistida, gestão de treinamento e tteinãJllimto
ESCA, gestãO de asSistência téCnica e assistênCia técnica ESCA.
engenharia de sistema e integração instituciórui.l, desenvolvimento.
implantação e futegração dos subsistema de tratamento e visualização de dados, upgiade do INPE. projeto, implantação e integração
~-do subsistema de telecomunicações, projeto e íntCgração do subsistema de aquisição de dados, sistema logístico e suporte logístico
a implantação. gestão_ da configuração, pmjetoS ~:>:.::cUtiVOs. implantação e íntegração da infra-estrutura.
Justificam-se estas· ex-igênciaS. pelo caráter estratégico do
projeto e conseqüente necessid~de impcric;)d rlc se m::mtt•r o ccmlpleto donúnio da tecnologia e do sistema no País_.
Este impeiatívo é drarnatíZado quando levam0s cm <'Onta o
pouco conhecimento que os brasileiros ainda têm das vastas extensões e recursosp.aturais da nossa Amazônia, infomtaçõcs quL·. de
modo algum, devem ser monopolizadas por r-mprcs-as e gm'(:mos
-. estrangeiros.
Daí a "ir:Dportância- eStratégica da partidpaçâo felcvante e
efetiva da empresa integradora brasileira -criteriosamente se ledonada dentre 16 importantes companhias de alta tecnologia do País
- que garanta ao Governo Brasileiro o pleno conhedmento da
amazônia e de todo o seu potencial.
Por último, mas não menos importante, o fato dr- o finandamento vir a ser contrataÇo mediante taxas _de_jums u.!.ualmentc pratica.das no mercado internacional. impõe o aproveitamento dessn
oportunidade para criação de empregos no Brasíl, p0i~ não im-plic-a
nenhum favorecimento da comunidade financeira intcrriltdónal.
Estando, pOiS~- a operação de crédito ohjctt1 da Mensag..:m n°
357. de 1994 (Mensagem n' 1-03.0., de 18-11-94. na origem) do Senhor Presidente da República, de acordo com as nonnas que regem o assunto e considerando a importância para o País do Projl'to
de Vigilância da Amazônia - SIV AM. após cumpridas as exigências-formuladas, somos de parecer favoráVel a Sua autOrizaçãO. nOs
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 118, DE 1994
Autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo com o Banco
do Brasil SA.J agência GTand Cayman, no valor de
US$1,288,255,370.00 para repasse de recursos do Export-Imp_~_r!- ~~k of United states_ of america EXIl\fBANK, destinada a financiamento parcial do

projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia- SIVAM, objeto da Mensagem n° 357, de 1994, (Mensagem n' 1030,de 18-11-94, na origem).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a Repúblicã Federativa do Brasil autorizada, nos
tennos da Resolução 96/89, restabelecida pela Resolução n° I 7, de
5 de junho de 1992, do Senado Federal, a contratar- cOin o Banco
do Brasil S.A., agência Grand Cayman, operação de c..Tédito externo no valor de US$1,288,255370.00 (hum bilhão, duzentos c oitenta e oito milhões. duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e
-setenta dólares norte-americanos), objeto da Mensagem 0° 357, de
1994 (Mensagem n' 1-030; de 18-11-94. na origem).
_Parágrafo único. A operação de crédito externo autorizada
neste artigo, destina-se ao repasse de recursos do Export-lmport
Bank of United States of America- EXIMBANK, para financia-
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mente parcial do projeto do Sislema de Vigilância da AmazôniaArt.-5° A presente autOrização deverá. ser exercida no prazo
SNAM.
·
de 540 (quinhen!Ds e quarenta) dias. contados da data de publicaArt. 2° A operação de crédito ora autorizada se realizará sob___ ção desta Resolução.
as seguintes condições:
_
Art. 6° A presente Resolução entra em vlgór ilã data de sua
Valor: US$1,288,255.370.00 (hum bilhão duzen(Qs e oiten·
publicação.
ta e oito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e
_O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O_ parecer
setenta dólares norte-americanos);
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 118194, que
Tranches: I- US$846,2! 0,300.00 para rmáriciamento de a) autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de
85% do cu_sto_de aquisição do_s bens_e serviços de origem norte- crédito junto ao Banco do Brasil S.A., Agência Grand Çayman, no
valor de até US$1.288.255.370,00, destinados a fwanciamen!D do
americana e b) 100% da respectiva Comissão de Riseo;
II- US$160,589,550.00 para fmanciainen!D de a) 100% do Pmje!D do Sistema de Vigilãncia da Amazônia- SN AM.
custo de aquisição de bens e serviços de origem nacional necessá-Completada a instrução da matéria, passa. se à sua imediata
rios ao contrato. limitados_ ao _correspondente a 15/85 do custo de apreciação.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
aquisição dos _bens e serviços norte-americanos (local content) e b)
100% da respectiva Comissão de Risco;
- ----:;:-.
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discuss~o.
III- US$281.446,520.00.para financíamc!ltn de a) 100%
Em votação.
dos juros contratuais de to_da a operação e b) 100% da respectiva
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcnnanecer senComissão de Risco;
---tados. (Pausa.)
Finalidade: financiamento para aquisição de bens e serviAprovado.
ços para ex_ecução do Projeto do Sislema de Vigilância da AmazôA matéria vai à Comissão Dire:tora para redação fmal.
nia- SN AM.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
Juros: 6,92% a.a. acrescidos de ll!,aigem de 1,5% a.a. a_títu~dação .fm.alque será lida pelo Sr. {0 Secretário.
É lida a -seguinte
lo de comissão para o Banco do Brasil, pagáVei-s semesttalmente,
com inicio 45 (quarenla e cirico) dias após o primeiro desembolso;
Prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2002;
PARECERN•328, DE 1994
Amortização: 20(vinte) -parcelas semesttais, iguais e canse(Da ComissãO Diretora)
cutivas. iniciando-se em 15 de junho de 2003;
Redação- rmal do Projeto de -Re50lução n° 118,
Juros de mora: 8.92%-a.a. sobre os montantes_ em atraso;
1994.
Comissão de compromisso: 0,5% a.a. -sObre o saldo não
A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto
desembolsado, pagáveis semestralmente a partir de 15 de junho de
de Resolução n° 118, de 1994, que autoriza a República Federativa
1995;
do Brasil a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil
Comissão de risco: 6, 71% sobre o montante de cada deS.A., agêndã Grande Cayman,. no valor de até um bilhão, duzensembolso;
Art. 3° Os contratos de fl,nançiamento _d_o .projeto SNAM. tos e oitenla e oito milhões. duzentos e cinqüenta e cinCc)mil, tresomente poderão ser assinados, após a fonnalização do competen- zentos e setenta dólares norte-americanos, destinados a
te contrato _comercial entre CCSlVAM-Comissão_de Coordenação fmanciamento do projeto do SiStema de VigilânciS:-da AmazôniaSNAM
de Implantação do SIVAMe o Consórcio constituído pelas empreSala de Reuniões da Comissão, 21 de dezembro de 1994.sas ESCA S.A. (empresa integradora br.:~.sileira) e Raytheon ComChagas Rodrigues, Presidente- Nabor Júnior, Relator- Carlos
pany (empresa fornecedora estrangeira).
Art. 4° Os contiatoS de financiamento do projeto SIV AM, Patrocínio- Lucídio Portclla.
no valor global de US$1,395, l 00,000.00 (hum bilhão, trezentos e
ANEXO AO PARECER N"328, DE 1994
noventa e cinco milhões e cem mil dólares norte~americanos), a
Redação fmal do Proj elo de Resolução n• 118,
que se referem as Mensagens n"'. 353, 3.54. 355, 356 e 357. todas
de 1994.
de 1994 (Mensagens Presidenciais n"'. 1.026. 1.027, 1.028. 1.029
e 1.030, de 18-11-94, na origem), deverão garantir, quando assinaFaço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente,
dos:
-nos
teimO:S: do art. 48. item 28, do Regimento Interno, promulgo a
I - à empresa int~gradora brasileira ~-ESCA S.,ô. o valor 9e seguinte
US$250,100,000.00 (du~UtQs e cinquenta milhões e cem mil dólares norte-americanos), sendo US$lll,330,000.0Q (cen!D e onze
RESOLUÇÃO N" , DE 1994
milhões e trezentos e trinta mil dólares nortewamericanos), com
Autoriza a República Federativa do Brasil a
Contrato Vinculado; US$80,000,000.00 (óitentll rillThões de dóla·
contratar operação de crédito externo com o Banco
res norte-americanos), inseridos_ no Contrato Vinculado à Raytdo- Brasil S.A., Agência Grand Cayman, no valor
henn Company e US$58,770.000.00 (cinquenta -e oito milhões e
equivalente a US$1,288;255,370.00, para rqiasse de
setecentos e setenta mil_õ_ólares norte-ameiiçaõos), referentes a
··reeúr5os ·do Export-Import Bank of United ·states of
equipamentos complementares e gerenciarilento do Projeto SIAmetica - EXIMBANK, destinada ao financiamento
VAM.
parcial do Projeto do Sistema de Vigilância da AmaII- à Raytheon Company c suas sub-contratadas o valor de
zônia - SIV AM.
US$1.115.000.000.00.( hum bill1ão c cento <é quinze milhões de
dólares norte-americanos), estando inserid_o neste valor os
O Senado Federal resolye:
__ _
US$80~000.000,00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos),
Art. 1o É a República Federativa do Brasil autorizada, nÕs
destinados à empresa integradora brasileira- ESCA_S.A.;
termos da Res-ilução n° 96, de 1989, do Senado Federal, com o
JH- às obras civis, o v-alor de US$110,000,000.00 ( ceiüo e
Banco do_ Brasil S.A .. Agência Grand Cayma!l, op~r:1ção de crédidez milhões d~ dólares norte-amerir.:anos).
to externo. no valor equivalente a US$1,288,255,370.00 (um bio
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lhão, duzentos e oitenta e o"ito milhões, duzentos e cinqüenta e cin~
co mil, trezentos c setenta dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito externo _autorizada

neste artigo destina-se a repasse de recursos do Export-Import
Bank of United States of America - EXIMBANK, para financiamento pardal do Projeto de Sistema de Vigilância da Amazônia SNAM.
Art. 2° A operação de crédito autorizada se fealiiará sob as
seguintes condições:
a) valor: US$1.288.255.370.00;b) tranchcs:
I- US$846.210.300.00 (oitocentos e_qtfarenta e seis milhõ-

es, duzentos e dez mil e trezentos dó_lares norte-americanos), para
financiamento de 85% do custo de aquisiç-ão dos bens e serviços
de origem norte-americana c de 100% da respectiva comissão de
risco:
II - US$160.589.550.00 (cento c sessenta milhões. quinhentos e oitenta e nove mil. quinhentos c cinqüenta dólares norteamencanos), para financiamento de LOO% dQcusto de aquisição
de bens c serviços de origem nacional necessários ao contrato, limitados ao correspondente a 15/85 do custo de aquiSição dos bens
e sCivi~,;·os norte-americanos (local content) e de 100% da respectiva comlssão de risco:
lll- US$281.446.520.00 (duzento• e oitenta e um milhões.
quatrocentos e quarenta c seis mil, quinhentos e vinte dólares norte-americanos), para tinanCianiento de 100% dos juros contraruais
de toda a operação e de 100% da respectiv~ comissão de risco;
c) finalidade: fmancianlÚllO para aquisíçãb de bens e serviços para execu~·ão do Projeto do_)?istema de Vigilância da Am~zô
nia-SIVAM;
d) juros: 6,92% a.a._. acrescidos de margem de 1,5% a .a. a
título Je <.:omissão para o Banco do Brasil, pagáveis semestralmente. t'om início quarenta c cinco dias após o primeiro desembolso~
c) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2002;
f) amortização: vinte parCelas semestrais, iguais C consecutivas, iniciando cm 15 d_ejunho de 2003;
g) juros de mura: 8,92% a.a. sobre os montantes em atraso;
h) comissão de compromisso: 0.5% a.a.. sobre o saldo não
des_embolsado. pagáveis semesttabnente a partir de 15 de junho de
1995;i) comissão de risco: 6, 71 'fp sobre o montante de cada de~
sembulso.
A1t. 3° O.s contratos Je financiamento do Projeto SIVAM
somente poderão ser assinados ap6s a formalização do competente
contrato comercial entre CCSIV AM- Comissão de Coordenação
de lrnpbnta\'ào tlll SIV /\M c(> Consórcio constituído pelas empresa.'> [:.,.!)CA S.A._ (empresa integradora brasileira) e a Raytheon
Con1pany {cmprl'sa forneçcd(Jra estrangeira).
Art. 4° Os eontratos de financiamento do Projeto SIVAM,
no valor global de US$1,395.100,000.00 (um bílhão, trezentos e
noventa c cinco milhões c cem mil dólares norte-americanos), a
que se referem a:-; Mensagens n"'s 353, 354, 355, 356 e 357, todas
de 1994. (Mensagens Presidenciais n"s 1.026. 1.027. 1.028.~1.029
e 1.030, de 18 de novembro de 1994, na origem), deverão garantir,
quando assinados.:

I - à empresa integradora brasileira - ESCA S.A., o valor
de US$250,100,000.00 (Ju:t.entos e cinqüenta mTihões e cem mil
dólares norte-americanos), sendo _US$111,330,000.00 (cento C
onze milhões. trezentos c trinta mil dólares norte-americanos),
com l'ontrato vineulado: US$80,000,000.00 (oitenta milhões de
dólarr.!s norte~americanos), inseridos no contrato_vinculado à Rayt-
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heon Cónipany e US$58.770.000.00 (cinqücnta oitO íiiilliões e
setecenros e setenta mil dólares norte-americanos), referente a
_equipamentos complementares e gercnciamenlo do Projeto SIVAM;
ll - à Raytheon Company c suas subcontratadas, o valor de
US$I.I 15.000.000.00 (um bilhão. cento e qilinze milhões de dólares norte-americanos), estando inserido__ neste valor os
US$80.000.000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos).
destiriados à empresa integradora brasileira- ESCA S.A.:
ITI- às Óbras civiS, o valor-de US$110.000.000.00 (cento e
dez milhões de dólares norte-americanos);
Art. 5° A autorização concedida por esta Resolução deverá
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da
data de sua publicação.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em discussão·
a redação frnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discl!ssão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promutgat;ão.
O SR. PRESIDENTE {Chagas Rodrigues) - Comunico
aos_ Srs. Senadores que só hã mais um projeto de resolução, se for
possível mais 5 mínutos, poderíamos encerrar.
Conforme indicações encaminhadas à Mesa. o Presidente
designa os Senadores Pedro Teixeira, Jacques Silva, Mauro Benevides. Fernando Bezerra. Pedro Simon. Valmir Carnpelo e Ney
Maranhão para integrarem a ConúsSão- de Relações Exteriores e
Defesa Nacional em vagas existentes.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado o
periodo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa,

~querirnento

que será lido pelo Sr. 1° Secre-

tário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 1.097, DE 1994
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia. a funde que a matéila COnstante
do item n° 3 seja submetida ao Plenário em 1° lugar.
Sala das Sess_ões, 21 de dezembro de 1994.- Senador Lucídio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Será feita a
inversão solicitada
Item 3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 93. DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172. I. do Regimento Interno)

D!! iníciativa da Comissão Diretora, que dispõe
sobre a estrutura básica da Subsecretaria de Administra-_
ção de Pessoal e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o
nobre Senador Mauro Benevides para proferir parecer sobre a matéria, cm substituição à Comissão ·de Constituição, Justiça- C Cída-
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dania sobre o Projeto de Resolução n' 93, de 1994, que "dispõe sobre a estrutura básica da Subsecrewi.a de Administração de Pessoal e dá outras providências"
O SR. MAURO BENEVJDES (PMDB- CE. Para proferir
.parecer.) --Sr. Presidente, sz--s e Srs. Senadoies.1 - Relatório

É submetido à anâlise__desta.Casa o Projeto q.e Resolução n°
93. de 1994, que 11dispõe sobre a estrutura bãsica da Subsecretaria
de Administração de Pessoal e dá outras providências". de autoria
da Comissão Diretoril.
O Projeto de Resolução em comento altera a estrutura básica da Subsecretaria de Administração de Pessoal desta Casa, para,

segundo a respectiva justificação, melhor adequá-la ao processo de
modernização por que passa a-quela unidad_e administrativa.
Conforme esclarece a ComiS:são Díretora, a alteração proposta implicará aumento de 0,058% na folha di pagamentos do
Senado Federal.

9 Projeto não-recebeu emendas.
E o relatório.
II - Voto do Relator
Os requisitos Toimâ.is de constitucionalidade e regimentalidade são atendidos· pelo Projeto de Resolução no 93, de 1994. tendo em vista que a matéria deve ser disciplinada em Resolução do
Senado Federal (Constituição Federal, art. 52, Xlll), de iniciatíva
privativ.a da. Comissão Oiretora (Rei!mento Interno, ar!- 98 ..10).
O Projeto atende também aos requisitos de juridicidade e
boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, trata-se. indubita_velmente,_ de-proposição
extremamente louvável, no sentido do aprimoramento da organização administrativa desta Casa, na medida em que toma a atual
estrutura da Subsecretaria de Administração de Pessoal mais compatível com as necessidades operacionais daquele órgão.
Merece registro, ainda. que as alterações propostas implicarão aumento de despesas extremamente reduzido, especialmente se
comparado com os resultados que propici3.rão na melhoria dos serviços de administração de pessoal no Senado Federal.
Assim. à vista do exposto. somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Resolução n' 93, de 1994. como apresentado pela Comissão Oiretora.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
conclui favoravelmente à matéria.
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 queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação fmB.l.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Sobre mesa,
redação fmal que, nos tennos do art 32Õ. dQ RegllpCiito lntemo,
se não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1o Secretário.
É lida a seguinte

a

PARECER N' 329, DE 1994
, (Da ConüSsão Diretora) _ - ·

Dezembro de 1994

Sala de Reunwes diComissão, 21 de dezembro de 1994.Chagas Rodrigues, Presidente, Nabor Júnior, Relator - -Carlos
Patrocínio- Lucldio Portella.
ANEXO AO PARECER N' 329, DE 1994
Redação rmal do Projeto de ResoluÇão n' 93, de 1994.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Tnle:rilo, promulgoa seguinte
RESOLUÇÃO N' DE 1994
Dispõe sobre a estrotura básica da Subsecreta-

ria de Administração de Pessoa) e dá outras
dências.

provi~

O Senado Federal resolve:
Art. 1o A Subsecretaria de Administração de Pessoal passa a
ter a seguinte estru_mra básica:

I- Gabinete;
ll- Seção de Apoio Administrativo;
lli -Serviço de Apoio Técnico;
IV - Serviço de Administração de Cargos e Funções; V -.SeiViço de Aposentadorias e Pensões;
VI- Serviço de Pagamento de Pessoal~
Vll - Serviço de Documentação e Arquivo;
Vlll- Serviço de Direitos e Deveres.
Art. 2' À Subsecretaria de Administração· de Pessoal compete coordenar, orientar, controlar e executar a política de peSsoal
adotada para o Sena.do Federal.
Art. 3° Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação do titular e executar outras
a ti.vidades correlatas.
Art. 4° À Seção de Apoio Administrativo compete receber.
controlar e distribuir o material e o expediente da Subsecretaria;
executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas à competência do órgão; proceder ao controle interno do pessoal; e executar outras atividades correlatas.
Art. 5° Ao Setviço de Apoio Técnico compete prestar assessoramento técniC6 à Subsecretaria de Administração de Pessoal;
coordenar as atividades de acompanhamento e amalização da le·gislação referente a pessoal, e as de divulgação de atos e fatos relacionados- com a Administração de Pessoal; e executar outras
ati.vidades eottelatas.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Apoio Técnico:

1- Seção de Divulgação;

ll- SeçãO de Legislação e Jurisprudência.
Art. · 6:' À Seção de Divulgação compete editar o Boletim
Administrà.tivo do Pessoal; preparar e encaminhar à publicação •
nos órgãos de divulgação, as matérias relativas a pessoal; e executar outras atiVidades correlatas.
Art. 7' À Seção de Legislação e Jurisprudência compete
acompanhar, selecionar, coletar, consolidar e manter em arqUivo-

Redação final do Projeto de Resolução n° 93,
de 1994.

atualizado as normas administrativas; pesqUisar a legislação e normas de interesse da Subsecretaria de. Administração de Pessoal; c
executar outras atividades correta_las.

A Comissão- Diretora apresenta a redação fma1 do Projelo
de Resolução n' 93, de 1994, que dispõe sobre a estrutura básica
da Subsecretaria de Administração de Pessoal e dá outras proVIdências.
----

Art. 8' Ao Serviço de Administração de Cargos e Funções
compete promover estudos vi$ançlo adequar a estrutura de catE OS c
funções às necessidades ínstituCiOiiaiS- do Senado Federal; coordenar as atividades de adrpissão, movimentação. d6sliganiento e pro-
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grcssão funcional do servidot: e executar outras ati v idades correiaguarda de documentos funcionais~ coordenar as atividades de matas.
-ou tenção _e ablalização de informações no Cadastro Funcional;
Parágrafo único. São órgãos -do Serviço de Administração orientar e supervisionar a eliminaÇão periódica de documentos do
de Cargos e Funções:
arquivo; e executar outras atividades correlatas.
I - Seção de Controle de Cargos e Funções:
___ Parágrafo único. São órgãás do Sezviço de D~mentaçã~ e
Arquivo:
D- Seção de Admissão e Controle de Lotação.
Art. 9° À Seção de Controle de Cargos e Funções compete
I- Seção de Arquivo de DOcumentos;
administrar o Quadro de Pessoal e manter arualizado _o- Plano de
11 - Seção de Controle e Manutenção de Registres Cad<1sCarreiras; promover a av-aliação de cles'empenho dos servidores; e
trais.
executar outras atividades correlatas.
Art. 18. À Seção de ArquivO de Documentos compele orgaArt. 10. À Seção de Admissão e ControJe de LotaçãO conlpete executar as atividades de admissão e desligamento, cadastra- nizar e arquivar documentos nas pastas funcioDais; estabelecer crimente e movinientação de pessoal; promover a avaliação de áreas térios ·para manutenção de documentos eiD. -~rquivo temporário e
arquivo morto; eferuar- o registro de arquiVamerlto e desarquívaperigosas e insaJubres: e executar outras atividades correlatas.
ArtA 11. Ao Serviço de Aposentadorias e Pensões -cOmpete mento de documentos: providenciar a averbação de tempo de sc>rcoordenar as atividades de concessão. atualização e -revisão de viço: expedir declarações e certidões relativa~ aos dado"
aposentadorias e pensões; coordenar as atividades de manutenção cadastrais; e executar outras atividades condatas.
do cadastro de aposentados e pensionistas; e executar outraS ativiÃrt. 19. À Seção de Controle e M_aoutenção de Rcgisnos
dades correlatas.
Cadastrais competC conferir os reSístros dos dados cadastral~ e
Parágrafo único. São órgãOs do Serviço de Apo~nt:ãdori~~ curriculares realizados pelos órgãos pertin~ntes, promovcndl' 1
e Pensões:
-·
coireção de everituais Íalha·s: riiãnter atualizados os código~ Ja~ 1.1
belas do Histórico Funcional~ su,gerir alterações no Sistema de ( :,~
I- Seção de Concessão de Aposentadorias e Pensões;
daslro Funcionai; e executar ou lias l!ifefas correlatas.
II- Seção de tvlanutenção de Aposentadorias e Pensões.
An. 20. Ao SerViÇO de Direitos e Deveies compete coordeArt. 12. À Seção de ConcessãO de Aposentadorias e Pensões compete p~parar os processOs de aP?s~_tadorias _e pensões; J;Iar as atividades de controle de freqüência ·do pessoal; gerir os
calcular proventos e periSOes: instfuii os processos· de revisão de programas de beJÍeÍiciOS sociais; propor· a implantação ~de novos
- benefícios; promover a atualização da legislação relativa aos beneaposentadorias; apostilar; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 13. À Seção de Manutenção de Aposentadorias e Pen- ficies sociais; superviSionar a prest-ãção de contas relativas aos besões compete manter atualizado o cadastro de_ apo!:entados e pen· nefícios: e executar outras atividades correlatassionistas; elaborar mapa de tempo de serviço e -~fetuar as
averbações p6s-ajxisentaà0ria; subsidiar a instrução dos processos
de aposentadoria, de revisão e de pensão; e executar outras atividades correlatas.
•
Art. 14. -Ao Serviço de Pagamento de Pessoal compete
coordenar as atividades de elaboração das folhas de _pagamento de
pessoal ativo. aposentado e pensionista; pÍ'ojetar as despesas decorrentes das folhas de pagamento para fins orçamentãrios~ verificar a disponibilidade orçamentária e fmanceira para efetivação de
pagamentos; e executar outras tarefas correlatas.
Parágrafo único. São órgãos dO SerViço de Pagamento de
Pessoal:

I- Seção de Pagamento de Pes.soal Ativo;
JI - Seção de Pagamentp-de Aposentados e Pensionistas.
Art. l~.À Se~ ae Pagamento de Pessoal Ativo cOmpete
elaborar a folha"Ctê pagamento do pessoal ativo; manter atualizãdas
as tabelas de vencimentos e descontos; expedir declaração de rendimentos: atualizar o Sistema de Processamento de Pagamento de
Pessoal Ativo~ cadastrar e controlar as pensões judiciais e ç_Qnsig·
natários; e executar outras atividades correlatas.

Art. 16. À Seção de Pagamento de Aposentados e Pensionistas compete elaborar a folha de pagamento do pessoal aposentado e pensionista~ manter atualizadas as tabelas de vencimentos e
descontos; expedir declaração de rendimentos; arualizar o Sistema
de Processamento de Pagamento de Pessoal Aposentado e Pensionista; cadastrar e controlar as pensões judiciais e consignatários~ e
executar outras atividades correlatas.
Art. 17. Ao SeiViço de Documentação e Arquivo Compete
gerenciar o Sistema de Processamento de Dados que dá suporte ao
Cadastro Funcional; controlar o acesso a informações no Cadastro
Funcional; coordenar as atiVidades de supervisão, organização e

Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Direitos. c JJcvc
res:

I - Seção de Controle de Freqüên.Cia;-_
1l- Seção de Benefícios Sociais.
Art. 21. À Seção de Controle de Frequência compete m:m
ter o controle de freqüência do pessoal; propor a abertura de processo de abandono de cargo ou emprego de acordo com a
legislação em vigor; instruir os processos relativos a licenças. e
afastamentos legais. efetuand.o os registros pertinentes~ informar
ao Serviço de Pagamento de Pessoal sobre os descontos a serem
efetuados, deconentes da ausênCia do pessoal; registrar as altera~
ções funcionais naS carteiras de trabalho, quando for o caso; e e-xecutar outras tareJas correlatas.
Art. 22 À Seção de Benefícios SóCiais corDpete controlar a
concessão de benefícios sociais; màb.teôdõ atllali:Zados os valon>:::
prestar contas dos beneficies concedidos; registrar depcndcn''''·
para fms de imposto de renda, salário-família c assistência médit':J;
instruir os processos para pagamento do auXílio natalidade c au;.;i.
lio funeral; ínformar ao Senriço de Pagamento de Pessoal sobre os
descontos de participação do S:exvidorrelativos aos benefícios concedidos; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 23. A Subsecretaria de Admlnistração de Pessoal passa
a contar com as funções comissionadas relacionadas no Anexo
desta Resolução.

Art. 24. Ao Assistenle TécnicO de Pessoal incunlbe o assessoramento técnico nos assuntos administratívos da competência do
seu órgão de lotação. e desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

--

-

Art. 26. Revo,gam-se as disposições cm contrário.
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Quantidade

no

,de 1994

Denominacão

Símbolo

01

Di.ritor de Subsecretaria

FC-08

06

Chefe de Pessoa_l

FCCO'J

13

Assistente Técnico de Pessoal

~--

-

-

.

FC-06

--

13

Cbefe de Secão

02

Secretária de Gabinete

FC-05

25

Assistente de Controle_ de -!nf~!JD-~0

FC 04

03

Contínuo

FC-O!

-

FC-05

'

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) 7 O parecer vai
à publicação.
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

tário.

É lido e aprovado~o seguinte
REQUERIMENTO N° 1.098, DE 1994
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação fmal do Projeto de Resolução n' 93, de 1994, que dispõe sobre
a estrutura básica da Subsecretaria de Adminisliaçã.o de Pessoal e
dá outras providências.

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994.- Senador Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciaçãO da redação finaL
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queham permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Iteml

-lPROJETO DELE! DA CÂMARA W 13, DE 1991COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
!3,de 1991 -Complementar(n° 223/90- Complementar. na Casa
de origem), que regulamenta o § do lUt- I 7 I da Constituição Federa!, dispondo iobre a edição e o processo legislativo das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal. e dá
outras providências. tendo
Pareceres, sob n"s 49_ e 88, de I 991, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pronuncia·
0
mento: favorável ao Projeto, com as Emendas de D S 1 a 4- CCJ,
que apresenta; 2° pronunciamento: contrário às Emendas de n% 5
a 17. de Plenário.
---- ---A Presidência constata que não hã quorum <:JUalificado para
a votação da matéria. Em conseqüência, fica a m:esma cõm sua votação adiada.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)~ A Presidência
retira da pauta as demais matérias, nos tennos dq ari. 175, e., do
Regimento Interno.

zo

São os seguintes os itens retira?os:
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ANEXO- FUNÇÕES COMISSIONADAS
(Art. 23 da Resolução

m

PROJETÓ DE LEI DA CÂMARA r<0 l25. DE 1991 COMPLEMENTAR
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos _do
art. I 72. I. do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
125, del991 --Complementar (n° 60/89-Complementar, na Casa
de origem). que disciplina os limites das despesas com o funciona·
lismo público, na forma do art. 169 da Constiluição Federal, lendo
- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à ComissãO de Assuntos Econômicos, Relator: Sena-dor Meira Filho.l 0
pronunciamento: favorável ao Projeto;
p["()nunciamento: favoráyel à emenda de Plenário, de autoria do Senador Mauricio

zo

corre>:

··

·

-

(Dependendg de parecer s_obre as emendas apresentadas perante a COmissão, de autoria do Senador Guilherme Palmeha)

-4-MENSAGEM No 314, DE I 994
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Discussão. em turno único, do Parecer D0 237, de 1994. da
ComissãO de CoD.Stltuição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n° 314, de 1994 (n° 899/94. na origem), de 24 de outubro do corrente ano, pela qual o Senbor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha doSenhor VALDIR RIOHETTO. para exercer _o cargo de Minisrro Togado do Tri.OOnal Superior
do Trabalho.
·

-5MENSAGEM W 349, DE 1994
EsCOLHA DE AUTORIDADE
Discussão, em tumo IÍilico, do Parecer n° 236, de 1994, da
ComisSão de COnstituição? Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n° 349, de 1994 (n° 99I!94, na origem), de I I de junho do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submeté à deliberação do Senado a escolha do Senhor EDSON RODRIGUESCHAVES para exercer o cargo de ConSelheiro do Consellio
Administrativo de Defesa Econômica.

-6MENSAGEM N" 372, DE 1994
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Discussão, em turno único, do Parecer D0 311. de 1994, da
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a_ Mensagem n° 372, de
1994 (n° 1.093/94 , na origem), de I 0 de dezembro do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor EDGARD LINCOLN DE
PROENÇA ROSA, para ocupar um dos cargos de Conselheiro
Adminislrativo de Defesa Econõmica.
_ _
7
MENSAGEM N" 376. DE 1994
ESCOLHA DE AUTORIDADE
DisCuSsão, em funi6únl00, do Parecer nõ"'289, de 1994, da
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensag~ 0 o'376, de
1994 (n° 1.125/94, na origem), de 8 de dezembro do corrente ano,
-pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor PÉRSIO ARIDA para exercer o
cargo de Presidente do Banco Central do Brasil.

-8MENSAGEM N° 102, DE 1994
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÃTICA
DiScussão, em turno único; do Parecer da Comissão de Re·
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° l 02, de_
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1994 (n' 135/94 , na origem}, de 21 de fevereiro do corrente ano.
pela qual o Senhor Presidente da República su bm.ete à deliberação
do Senado o nome do Senhor RONALD LESL1E MORAES
SMALL, Múllstro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
para, cumulativamente com a função de Embaixa9-or do Brasil junto à Comunidãde-da Austrália, eXerCer a função de Embaixadoi do
Brasil junto à Nova Zelândia.

-9--MENSAGEM N' 178. !)E !994 ~
ESCOLHA DE CHEFE DE MLSSÃO DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, dO Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa_ Na_cional sobre a M~nsagem D0 178, de
I 994 (n' 325/94 • na origeinj, de 26 de abril corrente ano. pela
qual o Senhor Presidente da Repiiblica submete ã deliberação do
Senado o nome do Senhor BERNARDO DE AZEVEDO BRITO.
Mlnistro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função -de Embaíxador do Brasil junto ã República da Finlândia, exercer a função de Embãixador do Brasil junto
à República da Estônia
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GE SALT ARELLI JÚNIOR. Ministro de Segunda Classe. da Carreiia de Diplomata. para exercer a funçãõ-de Embaixador do Brasil
junto ã República do Senegal.
-14MENSAGEM N' 264, DE 1994
ESCOLHA DE CHEFE DE MLSSÃO DiPLOMÁTICÁ
Disrussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rew
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 264, de
1994 (n' 552/94, na origem}, de 15 de julho do corrente ano. pela
qual o Senhor Presidente da ~epública submete à dejiberação do
Senado o ncme do Senbor JoAO AUGUSTO DE MEDICIS, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata. para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à
República Popular da China. exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à Mongólia.

-ISMENSAGEM N' 274, DE 1994
ESCOLHA DE CHEFE DE MLSSÃO Dll'LoMÁTICA
Discussão, em turno úniCo, do Parecer da Comissã-o de
-lOlações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 274. de
MENSAGEM N' 192, DE 1994
_
!994 (n' 603/94, na origem), de 3 de agosto do corrente ano, pela
ESCOLHA DE CHEFE DE MLSSÃO Dll'LOMÂTICA
qual o Senhor Presidente da República submete ã deliberação do
DisCussão, ei:n iurô.õ
dO Pã.recer da COmisSão de Re- - Senado o nome do Senhor PAULO MONTEIRO LIMA, Ministro
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a M(;llS3.&em n° 192, de de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativa1994 (n' 375/94 ' na origem), de 23 de maio do corrente ano. pela
mente com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
qual o Senhor Presidente da República submete, à deliberação do
Tailândia. exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao ReiSenado o nome do Senbor BERNARDO PERICAS NErO, Minisno do Cambo_ia-

&e..

·umco,

tro de Primeíra

Classe da Cárrefta de DiplomaLJ., para, cumulativa-

mente com a função de Embaixador d6 Brasil }uD.tO- aO Reiflo da
Bélgica, exercer a função de Embaixador do Brasil juntO ao Grão
Ducado de Luxemburgo.
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MENSAGEMN'278,DE 1994
ESCOLHA DE CHEF'E OE MISSÃO DIPLOMÁTICA o
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rew
-liJações
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 278, de
MENSAGEM N' 218. DE 1994
~
-i 994 (n° 643/94, na origem): através da qual o Piesidente da ReESCOLHA OE CHEFE DE MLSSÃO Dll'LOMÁTICA
Discussão, éin turnO úiirc:O: do Parecer da Comissão -de Re- piiblica submete à deliberação do- Senado o nome da Senhora
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 218, de_ VERA PEDROSA MARTINS DE ALMEIDA, Ministra de Pri0
!994 (n' 422/94 , na origem), de 3 de juiiho dO corrente ano, pela meirn Classe, da Carreira de Diploinata, para exercer a função de
Embaixadora do Brasil junto ao Reino dos Palses Baixos.
qual o Senhor Presidente da Repiiblica submete à deliberação do
Senado nome do Senhora THEREZA MARIA MACHADO
17
QUINIELLA, Ministra de Primeira-Classe da Carreira de DiploMENSAGEM N' 299, DE 1994
mata, para, cumulativamente com a função de Embaixadora do
ESCOLHA DE CHEFE DE MLSSÃO Dll'LOMÁTICA
Brasil junto à República da Áustria, exercer a função de EID.baixaDiscussão. em 'fuino Unico. do Parecer da Conlissão de Redora do Brasil junto ã República da Eslovêrria.
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' Z99, de
1994 (n' 727/94 , na origem), de 6 de setembro do corrente ano,
-12pela qual o Seiilior Presidente da República submete à deliberação
MENSAGEM N' 225, DE 1994
do Senado o nome do Senhor RONALD LESL1E MORAB5
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃÔ Dll'LÜMÂ.'TICA
DiScuSSào, em turno único, do Parecer da Comissão de Re- SMALL, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
lações Exteriores e Defesa Nacional sobie a Mensa8;ein D0 225, de- para, cumul3.tivamente com a·função -de Embaixador do Brasiljunw
to à Comunidade da Austrãlia, exercer o cargo de Embaixador do
1994 (n' 447/94, na origem), através da qual o Presidente daReBrasil junto a Papua Nova Guiné.
pública submete à deliberação do Senado a escolha do nome do
Senhor JOÃO TABAJARA DE OLIVEffi.A, Ministro de Primeira
-ISClasse, da Can-eira de Diplomata, para exercer a função de_ EmbaiMENSAGEM N' 300, DE 1994
xador do Brasiijunto,à República de Ci0gapUia.-- ESCOLHA DE CHEFE DE MLSSÃO Dll'LOMÁTICA
-13Discussf_ >., em turno único, do Parecer da ComiSsão de ReMENSAGEM N'251, DE 1994
laÇÕ:es ExteriO -s-e Defesa Nacional $Obre a Mensagem _D 0 300, de
ESCOLHA DE CHEFE DE MLSSÃO DIPLOMÁTICA
1994 (n° 728/ t , na origem), de 6 de setembro -do coiTcnte ano,
pela qual os~ 110! Presidente da República su',mctc à dL·libr.ração
Discussão, em turno único, do Parecer da- COD:ilssão de Rew
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Meiisfi.gem n° 257, de do Senado o 1 'lle do Senhor CARLOS EDUARDO DE AHUN1994 (n° 527/94, na origem), através da qual o Presidente da Rew SECA ALVE.S DE SOUZA, Ministro de Primeira Cla.<>sc d<J í;arpública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JORw
reira d~ Diplomata, para, cumulativamente _com a_ fU}Ição Vi.!
ENTRAífBOCÓPlA!RETRANCN74 E 75n6

~
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Embaixador do Brasil junto à Confederação Suíça, exercer a fun\'âo de Embaixador do Brasil junto ao Princip~9 de Liechtenstein.

-19MENSAGEM No 302, DE 1994
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
Discussão. 1m1 turno único. do Parecer da Comissão de Relações Ex.teriores c Defesa Nacional sobre a Meilsª-_gem n° 302, de
1994 (n<> 804194 . na origem). de 29 de seLein.brO do corrente ano,
pela 4ual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado o nome do Senhor LUIZ FELIPE DE LA TORRE BENITEZ TEIXEIRA SOARES. Ministro de Primeini Cfusse ela Carreira de Díplomata, para. cumulativamente com a função de
Embaixador do Brasil junto ao ~eino da Suécia. exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República da Letônia.

-20MENSAGEM W310, DE 1994
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DlPLOMÃTICA
Discussão. em tUrno único. do Parecer da Comissão de Rela~ócs Exteriores e D~fc.sa Nacional sobre a Mfmsãieni D0 310, de
1~94 (n° 891194. na origem). através da qual o Presidente da Re1)ública submct~..~·à deliberação do Senado o nome Cio Senhor SÉR' ii<> DAMASCENQ YlliiRA, Ministro de Primeira Classe, ela
I. ·.uTeira de Diplomata. para exercer a função de Erribaix_ador do
l3rd.sil junto à República da Guatemala.

m
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1994 (n°908/94, na origem), pela qual-o Senf10r Presidenle daRepública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor RUBENS RIClWERO, Ministro de Primeira Classe ela Carreira de
- Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República Italiana.

-25MENSAGEM No 345, DE 1994
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
Discussão, eril turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 345, de
1994 (n°963/94, na origom),-pela qual o Senhor Presidenle ela República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor ANTONIO CARLOS DlNIZ DE ANDRADA, Ministro de Primeira
Classe ela Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai- .
. xador do Brasil junto à República do Zimbábue.

-26MENSAGEM N' 359, DE 1994
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPCOMÃTICA

Discussão, em turno ~nico, do Parecer ela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 359, de
1994 (n° 1.037/94 • na origem), de 22 de novembro do corrente
IIJlO, pela qual o Senhor Presidente ela República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor GERALDO AFFONSO
-21MUZZL Ministro de Segunela Classe ela Clll"liira de Diplomata,
MENSAGEM N' 311, DE 1994
para exercer a função de Embaixarlor do Brasil junto à República
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
Federal
ela Nigérii; Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão d-e ReO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
loHJ)cs Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 311, de
__ _ .
1994 (n° 892194, na origem), através da QUal o Presidente da Re- palavra ao nobre Senador Mareo MacieL _ _
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte
pública submete à deliberação do Senado o 1;1oriie do_Senbor CARl.OS ALFREDO _PINTO DA SILVA. Ministro de Segunela Classe. discurso.)- Sr. ~sidente, Sr-se Srs. Senadores, passaram-se quicl:t Crureira de Diplomata. para exercer a funçãõ de Émbaixador do -nhentos dias desde que vinte e quatro governadores estadUais reuniram-Se em Brasília para fumar um pacto. Era o dia sete de julho
Btasil junto a Barbados.
de 1992 e· realizava-se a II Rewllãcfde Cúpula do Paclo pela Infân--22cia.
MENSAGEM N' 312, DE 1994
Movimento de abrangência nacional. o Pacto pela Infância
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
~--~ de cem organizações governamentais e não-governaDiscussão, em turno úniço. do _PareÇer da Comissão de Re- mentais em tomo de uma meta; mobilizar a s-ociedade parn dar melações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n°312. de lhores condições de sobrevivência, proteção, desenvolvimento e
1994 (n° 893/94. na origem), através ela qual o PreSidente da Re- integridade às crianças e adolescenles de nosso País.
pliblica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Em síntese, os vinte e quatro govema.dores se comprometeCLÁUDIO MAR1A HENRIQUE DO ÇOUTO LYRA. Ministro ram a atingir objetivos defmidos. Cito, entre eles:
de Segunda Classe. da Carreira de DiplOmata, para exé!cei a fim- -a) acelerar medidas para atingir metas ela Cúpula Mundial
~:ão de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativista da
do Pacto pela Infância;
{ fuiana.
b) c!ar prioridade·à criança, estimulando a implantação dos
Conselhos Estaduais, Municipais e TUtelares dos Direitos da
-23Criança e -do Adolescente;
MENSAGEM N' 313, DE 1994
c) acabar com a impunidade dC!s assassinos de menores;
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DiPLoMÁTICA
d) garantir o ensino fundamental e melhorar-lhe a qualidaOi:-;cussão. em turno único. do Parecer da COmiSsão-de Rede;
laçnes Exteriores c Defesa Nacional-so~rc a Me-õ.Sagem no 313, de
e) reduzir a mortalidade matema e infantil, bem como a
1994 (n' 894194. na origem), pela qual o Senhor Presidente ela Redesnutriçl.o das crianças menores de cinco anos;
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JAf) criar e implemon1ar um sistema público de saúde univerDIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Ministro de Seguilela Classe ela
sal, integral e de alta qualic!ade;
<. 'um~irn- de Diplmnata, para exercer a fun-çãO-de EmbaixadOr do
g) dar acesso universal à água potável e ao saneamento bã11-rasi! junlt) à Rl~púhlica J.a lnd,mésia.
sico;
h) estabelecer metas anuais e mecanismos póblicos de
-24MENSAGEM N" 316, DE 1994
acompanhamento dos indicadores sociãis relacionados à situação
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
ela criança.
Diswssãu. cm turnu único, do Parecer da Comissão de ReO balanço inicial é otimista. Os governadores se debruçal:t,·üe-, L'<lennrcs c Dcl'csa N1cíonal sobre a McD.sageln n° 3,16-. de _ram sobre vü:it:e.- e nove lnetas-coxripromisscr e, num movimento
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sem precedentes em nossa história politica ..erigiram essas metaf;
acima das sigla.<; partidárias e das disputas regionais.
Não quero- embom considere de muita importância-, avaliar os resultados um a um. Quero, isto sim, destacar as repercus-

sões do pacto no futuro da população infantil britsilerni~ Sobre o
qual repousa a expectativa do futuro da própria nação.
Um aspecto relevanlc foi a discussão ampla que se seguiu à
implant.a\·ão do programa. Dados novos sobre o problema da mfância foram trazidos à toilcl à medida ,que as açOeS eram implantadas.
A cada cem dj~.s d.c traOOlho. ~Grupo Executivo' detalhava
aspectos políticos e gerenciais dos recüisos álOca.dos e seus ill.strumentos dinami:tadores, de modo qué.' aO compleiaf quinhentos
dias, tem-se radiografada a situaÇão da ctian.Ça brasileim. Não só
radiografada. Também apresentada solução para cada problema
l~vantado.

O resultado é~ r~ trato do BrasiL Apresenta dados .tlentàdÕres. ch~gando a índices de Primeiro Mundo. E também números
de Ten:eíro ou Quarto Mundos._
__
A erradicação da poliomielite. a reduÇão signlfícativa âe
doenças evitáveis como tétano c sarahtpo. ó relativo progresSo na
tcsrão escolar exprimem os resultados positivos -na área de saúde e
educação. A eles ~ associa ln avanÇos na implementação de instrumentos institw.:ionais básicos que garantem direitos pteViStoS
Estatuto da Criança c do Adolescente.
Foi importante também a implantação de Conselhos de Direitos da Crianf,·a em um mil. setecentos e. cinqüenta municípioS
dos vinte c seis estados signatái-i6S do pacto.
Mas não se pode fechar os olhos ao outro lado da moeda. A
mcr<..--nda escolar ainda sofre inTerferência politica.que impede a capilariza<,;ão
rede distribuidora. man1.endO-a ccritrãlizadã. buro<:rátil:a.
_ ---- _ A distiibui,·ào do livro didf.tico também tem-s-eu lado negalivo. O livro encontra-se dissociado do calendário escolar. chegando às mãos do aluno depois de ínicíãdo o ano letivo.

0 __ _
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Há ou tios dados igualmeÕte 'preocupãntes. As~açóes tlesenvolvidas revelaram a permanência de sombria taxa de mortalidade
infantil causada pela diarréia, apesar do aumento da distribuição
do soro de reidratação oral. Revelaram também pouco progresso
na prática-do aleitamento matemo. É o preço- sabemo-lo todoscobrndo pela pobreza, pelo subdesenvolvimento, pela desinformação.
Senhor PreSidente. nobres Senad9res. boje temos todas essas informações. E sabeinos maiS. Sabemos que a ação em prol da
infância não se esgota em pm.zo fixado no calendário. Ela não tem
dia marcado para acabar. Se quísimnos terno-presente a dignidade
de nação civilizada e. no fururo, a de nação cíviliz:ida e próspera,,
devemos trabalhar com toda nossa vontade. lançar mão de todos
os instrumentos de que dispomos, na luta pela sobrevivência, desenvolvimento, integridade e garantia dos direitos da criança.
fv1uito foi feito. Alguns Pfoblemas tiveram resultados mais
palpáveiS. Outros nem tanto. Mas o mais importante foi a inic1ã.tíV2.
de conceber esse esforço concentrado em prol da infância. sincronizando o )X)der do Estado com as forças da soci~~e civil.
Ficou a evidência dê qUe teremos de concentrar não só quinhentos dias de _esforços em prol da infância, mas cinco mil ou
cincjiTellta- mil. E também_ de que há vontade política para prosseguir a_ guerra. Os quinhentos dias que ora se encerram marcam a
vítócia'-eln uma batalha. Mililas outras ainda estão a nos desafiar.
Desejo Sr. Presidente. antes de encerrar este pronunciamentO, (ellciiar todos os integrantes do Pacto pela Infância. especlalmente a UNICEF. cujo Chefe da Te:gre_seniação no Br3sil o
competente Agop KayayAP. Dom Luciano- MendeS de Almeida.
Presidente da CNBB. Dr. Aristides Junqueira, Procurador Geral da
República, que são os dirigentes do referido Movimento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se amanhã. ãs 10h30min,
com a seguinte:

ORDEM DO DIA
l

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 44, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia _l1()S termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputados),
,
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em freqüência m()dulada na cidade de Lajeado, Estado do
··
Rio Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação:
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
- r pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à ·
proposição.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45 DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato. que renova a concessão outorgada à RÁDIO
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa
Catarina, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação.
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável·ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.
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3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados),.
,
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RADIO
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusãc
sonora emfreqüencia modulada na Cidade de Araras, Estado de
São Paulo, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação·
- I o pronunc. Iento: Relator: Senador Álvaro Pacheco,
favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinh :>,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RÁPIO JORNAL
DO BRASIL LTDA., para .explorar serviço de radiodifusão
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sonora em freqüêncig modu_~adq na Cidade do Rio. de J.aneiro,
Estado do Rio de Janeiro, tendo
·
.
,
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Aureo
Mello, em substituição à Comissão de ·Educação:
- r pronunciamento: favorável ao projeto;
- r pronunciamento: .·.pela'. 'regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à pn'>posição.· · ·
- _, --

~-

'·---

.

.....-

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 49, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vfll, do
Regimento Interno)

..'

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Deputados),
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos
,
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO LITORAL
LTDA. para· explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação. _
- r pronunciamento: Relator: Senador-Ainfi Lando,
favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão,
pela regularidade dos atos _e procedimentos concernentes à
proposição.
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6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 50, DE 1993
(lnçluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 50, de 1993 (n° 277/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a outorga deferida ao SISTEMA
NOVA ERA DE COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar serviço
de radiodifUsão sonora em onda média na Cidade de
Borrazópolis, Estado do Paraná,. tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
José
Eduard(), em,
substituição
à Comissão de Educação.
. . .
.
.
'

-

0

L-•

'

--

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
GRANDE LAGO LTDA. para exp/or.1r serviço dl! radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do
Paraná, tendo
Pareceres favoráveis, -proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educação:
- r pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão;
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pronunciamento: Relator: Senador Affonso
Camargo, pela regularidade_ dos atos e procedimentos
concernentes à proposição.

8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VITI, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputad()s),
que aproVa o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ
EMPREENDIMENTOS- LTDA. ·-para explorar ___serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Floriano,
Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 7, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a outorga deferida à RÁDIO
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviçu _ de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado
de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação.
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lO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 9, DE 1994
· (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova p ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E .
TV TAPAJOS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do
Pará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.

11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VDI, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 1O, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe.
URBANO THIESEN para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educação.
- t• pronunciamento: Relator: Senador João França,
favorável ao projeto;
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- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 11, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno) _
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 11, de 1994 (n°265/93, na Câmara dos Deputados),
que, . aprova-·· o ato que renova a permissão outorgada à S.A.
RADIO VERDES MARES, para explorar s~rviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em su~stituição à Comissão_ d~ Educação.__
'

'

13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dQs Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade- de
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator:
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação:
- r pronunciamento: favorável ao pr~jeto;
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- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.
14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
.. . V ~~ão, em turno único, do Projeto de Decreto ·
Legislativo n° 18, de 1994(n° 252/93, na Câmara dos Depu~os),
que. aprov.a o. ato que renova a concessão outorgada à RADIO
ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação.

15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 19, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão ·-ouforgcida à TV
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, E_stado de
Goiás, tendo
Parecer favorável, proferido em ·Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 23, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão· outorgada à RÁDIO
MONTANHÊS DE BOTELHOS LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Botelhos,
Estado de Minas Gerais, tendo · ·
Parecer favoráve_I, proferido em Plenário, R~lator: Senador
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação.
17
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIU, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ-para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação.
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18
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 62, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo no 62, de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova . o ,ato que re_nava a concessão . outorgada à
SOCIEDADE RADIO VILA REAL LTDA., para explorar serviço
de radiodifUsão sonora em onda média na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso. (Dependendo de parecer da Comissij.o de
Educação)

19
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 64, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do
~egimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE SIA para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer
da Comissão de Educação)
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;pROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 69, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VUI, do
Regimento Interno)
Discussão, em -.turno único, do Projeto de Decretq
Legislativo n° 69, de 1993 (n° 313/93, na Câmara ,dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à RADIO MARIANA
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Mariana, Estado de Minas
Gerais. (Dependendo de par~cer da Comissão de Educação)

21
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 8, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vlll, do
Resdmento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 8, de 1994 (n° 303/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO
CULTURA DE PAULO AFONSO LTDA., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Paulo Afonso, Estado da Bahia (Dependendo de parecer da
Comissão de Educação)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 20, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 20, de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos Deputados), .
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à REDE
NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO LTDA., atualmente
denominada REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA., para
explorar serviço de radiodifUsão sonora em .freqüência modulada
na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

23
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 21, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Iriterno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 21, de 1994 (n° 292/93, na Câmara dos Deputados),
,
que aprova o ato que renova a permissão da· FM RADIO
INDEPENDENTE DE~ ARCOVERDE LTDA., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de
parecer da Comissão de Educação)

9644 -QUinta-feira 22

:: DIÁRIO DO cONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1994

24
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 26, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Câmara dos Deputados);
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO CAMPOS
DOURADOS FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Medianeira,
Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação)

25
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 39, DE 1994
(Inclufdo em Ot:dem do Dia, nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 39, de 1994 (n° 296/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à R.;f.DIO SERRA
NEGRA FM LTDA., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Alterosa, Estado
de Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação)
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26

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Votação, em turno único,_ do Projeto de Decreto
Legislativo n° 45, de 1994 (n° 222/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Ortogrlí}ico da Língua Portuguesa,
assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo
Parecer favorãvel, proferido em Plenário, Relator: Senador
Josaphat Marinho; em- substituição à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
27
"'
SUBSTITUTIVO DA CAMARA
AO PROJETO DE LEI DO
SENADO No 179, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado n° 179, de 1990 (n° 202/91, naquela
Casa), de autoria ·do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
dispõe sobre o regime de prestação de serviços públicos pela
iniciativa privada, preisto no art. 175 da Constituição, e regula a
concessão de obra pública_, tendo
- Parecer proferido em Plenário,- Relator: Senador José
Fogaç~ em substituição às Comissões de ConstituiÇão, Justiça e
Cidadania e de Assuntos Econômicos, Iavorável ao Substitutivo
da Câmar~ com requerimentos qüe apresenta.
(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura)
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SUBS'OTUTIVO DA CAMARA AO PROJETO DE LEI DO
SENADO No 37, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado n° 37, de 1992 (n° 3.105/92, na Casa d~
origem), que regula o direito dos companheiros a alimentos e à
sucessão. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania)

29
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 5, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara D 0
233, de 1993, e Projeto de Lei do Senado no 20, de 1992)
•

A

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 5, de 1991 (n° 4.796/90, na Casa de origem), que dispõe sobre
o trabalho noturno e dá outras providências. (Dependendo de
pareceres das . Comissões de Assuntos Sociais e Assuntos
Econômicos)
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30
"
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N° 233, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n°
5, de 1991, e Projeto de Lei do Senado no 20, de 1992)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara ·
n° 233, de 1993 (n° 3.126/92, na Casa de origem), que acrescenta
§ 5° ao art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho,
integrando ao salário, para todos os fins, o adicional noturno
pago habitualmente. (Dependendo de parecer da ·comissão de
Assuntos Sociais)
-

31
PROJETO DE LEI DO SENADO No 20, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, '~b", do
Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei da Câmara
n°s 5, de 1991, e 233, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
no 20, de. 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin, que dá
nova redação ao art. 73 e seu § _2°, ·da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT. (Dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Sociais)
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PROJETO DE LEI DA CAMARA No 117, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 117, de 1994 (n° 4.151/93, na Casa d~ origem), que altera
dispositivos qo Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos
Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura)
33
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 122, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
A

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 122, de 1994 (n° 4.714/94, na Casa de origem), que altera a
redação do parágrafo único dÇJ art. 60 da Lei n° 8713, de
setembro de 1993. (Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania)
34...
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 123, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 123, de 1994 (n° 4. 717/94, na Casa de origem); que altera a
redação do art. 1° da Lei n° 6.463, de 9 de novembro de 1977.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)
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35
PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 136, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
A

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 136, de 1994 (n° 4.801/94, na Casa de origem), que cria e·
transforma, .no quadro permanente de pessoa da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, os cargos que
mencioná e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da _Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania)

36
OFÍCIO No S/72, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)

Oficio no S/72, de 1994, do Senhor Presidente do Banco
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Go-verno
do EStado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP,
destinadas à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)
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OFÍCIO Na S/82, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do
Regimento Interno)
Oficio n° S/82, de 1994, através _do qual o Presidente do
Banco Central do Brasil solicita autorização para que o Governo
do Estado de Goiás possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Goiás - LFT-GO, cujos recursos serão destinados ao·
giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 1o semestre de
1995. (Dependendo de parecer da Comissão ·de Assuntos
Econômicos)

38
OFÍCIO N° S/84, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do
Regimento Interno)
Oficio n° S/84, de 1994, através do qual o Presidente do
Banco Central do Brasil solicita autorização para que a Prefeitura
Municipal de São Paulo possa emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Município- LFTM-SP, destinadas ao giro da Dívida
Mobiliária do Município, vencível no 1° semestre de 1995.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)

39
OFÍCIO No S/86, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do
Regimento Interno)
Oficio n° S/86, de 1994, através do qual o Presidente do
Banco Central do Brasil solicita autorização para que a Prefeitura
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Municipal do Rio de Janeiro possa emitir Letras Financeiras do
TesoUI'O do Município do Rio de Janeiro - LF1M-RIO, destinadas
ao giro da dívida mobiliária do Município, vencível . no 1o
semestre de 1995. (Dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Econômicos)
'
--~40

MENSAGEM No 391, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Mensagem n° 391, de 1994 (n° 1.185/94, na origem), pela
qual o Serihor Presidente da República solicita autorização para
contratar operação de crédito exterllo junto ao Banco
Interarnericano de Desenvolvimento - BID, destinada à captação
de recursos para o Projeto de Programa de Canalização de
Córregos, Implantação <I:e Vias e Recuperação Ambiental e Social
de Fundo de V ale (PROCAV II). (Dependendo de parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos)
41
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 122, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do
Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução no 94, de
1994)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n°
122, de Í993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a
Comissão de Ciência e Tecnologia. (Dependendo d~ Pareceres das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO No 94, DE"l994
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do
Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução no 122,
de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 94, ·
de 1994, de autoria doe Senador Coutinho Jorge, que altera o

Regimento Interno do Senado Federal, transformando a
Comissão de Educação em Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Comissões de
Constituição, Justiça

eCidadania e Diretora)
43
-

A

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 13, DE 1991 COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
13, de 1991 -Complementar (n° 223/90- Complementar, na Casa
de origem), que regulamenta o § 2° do art. 171 da Constituição
Federal, dispondo sobre a ~dição e o processo legislativo das
medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e
dá outras providências, tendo
Pareceres, sob n°s 49 e 88, de 1991, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, 1o
pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas. de n°s 1
a 4 - CCJ, que apresenta; 2° pronunciamento: contrário às
Emendas de n°s 5 a 17, de Plenário.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 125, DE 1991COMPLEMENTAR
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no
125, de 1991 -Complementar (n° 60/89-Complementar, na Casa·
de origem), que disciplina os limites das despesas com o
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição
Federal, tendo
- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira
Filho, 1° pronunciamento: favorável ao Projeto; ZO
pronunciamento: favorável à emenda de Plenário.
(Dependendo de. parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão)

45
PROJETO DE LEI DO SENADO No 27, DE 1991 . COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n°
27, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto de
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máxinros, e
dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos
Econômicos.
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REQUERIMENTO No 484, DE 1994

V otá.Ção, em turno único, do Requerimento no 484, de
1994, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos
regimentais, a convocação do Presidente e do Secretário do
Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom
Mauro Morelli, Bisp() de Duque de Caxias e Doutor Herbert de
Souza (Betinho), para prestar, perante o Plenário do Senado ·
Federal, esclarecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil no
Brasil, eSpecialmente nas regiões mais pobres, e apresentar as
sugestõeS e medidas que o órgão proporá ao Senhor Presidente da
··República, com vistas a enfrentar tão grave questão.
47
"
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N° 151, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 151, de 1992 (n° 1.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a
extinção da contribuição sindical a que se reforem os arts. 578 a
591 _da Consolidação dasLeis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá outras
providências, tendo
.
..
Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo
Suplicy, favorável ao Projeto, ·com emendas n°S 1 e 2, que
apresenta, em substituição ~.Comissão de Assuntos Sociais.
(Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3, -de Plenário)
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'48

PROJETO DE LEI DO SENADO No 232, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 254, parágrafo
único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n° 232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que·
autoriza o Poder Executivo a definir as terras indispensáveis à
preservação ambiental, integrantes dos bens da União e dos
Estados, ~a forma do art. 23,· VI e VII, combinado com o art. 24,
VI, da Constituição Federal, tendo
Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.

49
PROJETO DE LEI DO SENADO No 11, DE 1994COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n° 11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco
Maciel, que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, e dá outras orovidências, tendo
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Parecer sob n° 227, de 1994da Comissão de
- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com
,,
emendas 1 e·2.:.CAE, que apresenta.

50
PROJETO DE LEI DO SENADO No 73, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
.
. -- Regimento Interno)
· -De autoria do Senador .Jutahy Magalhães, que dispõe
sobre isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de
médicos residentes e reÍnuneração de estudantes em estãgio para
complementação de estudos universitários. (Dependendo de
.:.2-:parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)
·-

51
PROJETO DE LEI DO SENADO No 130, DE 1993
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
De autoria do Senador Mansueto de Lavor, que concede
ao idoso e ao deficiente físico ou mental, o benefício da
~·-·~
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percepção de um salário mínim(} mensal, desde que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la
provida por sua família, reg-ulamentando o inCiso V do artigo 203
da Constituição Federal.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos
Sociais e Assuntos Econômicos)

-

52

MENSAGEM No 314, DE 1994
ESCOLHA DE AUTORIDADE
(Incluído em Ordem do Dia ·nos termos do art. 281 do
Regimento Interno)
Discussão, em tum() único, do Parecer n° 23:7, de 1994, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n° 314, de 1994 (n° 899/94, na origem), de 24 de outubro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado · a escolha do Senhor VALDIR
RIGHEITO, para exercer o cargo de Ministro Togado do
Tribunal Superior do Trabalho.
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53
MENSAGEM No 349, DE 1994
ESCOLHA DE AUTORIDADE
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Parecer n° 236, de 1994, da·
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n° 349, de 1994 (n° 991/94, na origem), de 11. de junho do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor EDSON
RODRI'GUES-CHAVES pata exercer o cargo de Conselheiro do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica

S4

MENSAGEM No 376, DE 1994
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer n° 289, de 1994, da
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 376, de
1994 (n° 1.125/94, na origem), de 8 de dezembro do corrente ano,
pela qual o~ Senhor P!"esjc:Iente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor PERSIO ARIDA para exercer o
cargo de Presidente do Banco Central do Brasil
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais
havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 23h01min.)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Criada através do Requerimento o 0 935, de
1991-SF, "destinada a investigar a situação atua] da
evasão fiSCal no País".

zs• Reunião realizada em 24 de novembro de 1994.
Às d.ezessete horas e vinte e sete minutOs dos vinte e quatro
dias do mês de maio do ano de mil novecentos e noventa e quatro,
na sala número dois, da Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Ronan Tito (Presidente), Meira Filho (Vice-Presidente), Jutahy Magalhães (Relatar), Regiilaldo Duarte,
Esperidião AmiD. Magno Bacelar, Jacques Silva. João Calmon.
Ronaldo Aragão e- César Dias, reúne-se a ComiSsão Parlamentar
de Inquérito -destinada a ''Investigar a situação at.ual da _evasão fis-_
cal no País 11 • Havendo número regimental, o Senhor Presidente declaxa abertos os trabalhos da Comissão, com a finalidade de
apreciar o Relatório Final. Usa da palavra o Senhor Senador Jutahy Magalhães para iniciar a leitura do Relatório. Após a leitura e
discussão é iniciada a votação. sendo o Relatório iprovado por
unanimidade pelos membros da Comissão. Usam da palavra os
Senhores Senadores Ronan Tito, Jutahy Magalhães, Reginaldo
Duarte, João Calmon, Ro_naldo Aragão, Esperidião Amin e Jac···qije's SilVa. Naã:â maiS haVendo i tratar~ a PieSiaencia, agradecen- ·
do a presença de todos, declara encerrados os traballios da
Comissão, em .conformidade com o artigo 76, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, e, para constar, eu, Adriana Tavares Sobral, Secretária da Comissão, lavrei a presente Ata que,
tida e aprovada, irá à publicação com o apanhamento traquigráfico
que faz parte integrante desta. ata.

Quinla~feira
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O Brasil arreadou, no ano passado, em tomo de 2l'''r· d"
PIB. E assim mesmo um PIB que sabemos ser "mascarado". <lln;;
vez que a economi é informal. Grassou imensamente a paitir, pnu ·
cipalmenle, de 1983.
· ·
Se formos ãvaliar o PIB real deste País, veremos que a arrecadação é ridícula. As necessidade da sociedade crescem e tanto o
Executivo como -o Legislativo têm apenas uma fonte para poder financiar a educação, a saúde, a justiça e a segurança pública- que
agora está muito em moda, principalmente depois que perdemos o
seu controle. Na verdade. o Tesouro e os governos só possuew r·
arrecadação. a recei~.
Constatamos- e eu poderia antecipar, não faz 'parte do r c],,.
tório - que o Brasil é um dos países que mais tributa no mundo.
mas, para que a sentença fique exala - porque senão estaria repetindo um grande_ tributarista paulista -. concluo: mas é o que me
nos arrecada. A arrecadação no Brasil é insuficiente para atend.·r
à-s--necesSídades do Estado e da população.
Depois destas palavras iniciais, franqueio a palavra aos Srs.
Senadores.
Eu quis- colocar a palavra à disposição dos Srs. Senadores
porque faz parte da convocação de hoje a leitura do relatório. Mas
não temam, porque nem o Relator. nem eu vamos ameaçá-ços de
ouvi-lo por inteiro. Não haverá tempo.
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR- V. Exa. numa demonstraç;l,~
de efiCiência da Comissão, já havia esclarecido que o relatóri<.l fm
disttibuído desde ontem. Creio que todos tiveram a opornmidadt•
de lê-lo. Rcquerro, assim. a dispensa da leitura.

O SR. PRESIDENTE (R()ilan Tito) - Peço. _então, ao Sr.
Relator que proceda à leitura das conclusões que entender necessárias. O Sr. Senador Jutahy Magalhães, Relator da matéria. também
tem a palavra para apresentar os comentários é as sugestões qut'
ANEXO À ATA DA 28" REUNIÃO DA COMIS- desejar.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sr. Presidente. S".
.IiiO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, Dl!S17NADA A.
INVESTTGAR A SITUAÇÃO ATUAL DA EVASÃO FIS- Senadores, entendo que deveria ler todo o relatório. Mas. alltes. cu
CAL NO PAiS, REAliZADA EM 24-11-94 NA 51\LA 02, gostaria de ler apenas a primeira página de apresentação, pOPJtH'
AIA SENADOR NILO COEUfO, ANEXO II, COM O ela faz justiça a um Companheiro que mereçe toda a çonsJtlcra<, ,, '
OBJETIVO DE APRECIAR O RElATÓRIO FINAL. dos Srs. Senadores e que teve uma atuação pcnnancnte nesta ('I
QUE SE PUBUCA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO assim como foi um dos incentivadores da sua cria,·ão. Refiro m:
ao Senador João Calmon. que participou. discutiu. acompanhou os
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMIS.IJiO.
trabalhos e nos incentivou a manter sempre em funcionamento
Presidente: SENADOR RONANTITO
esta Comisão. Em alguns momentos de desânimo, S. Exa deu
Vice--Presidente: SENADOR MEffi.A FILHO
aquela injeção de coragem para que continuássemos- os nossos t.rau
Relator: SENADOR JUTAHY MAGALHÃES
.balhos.
Íntegra de Acompanhamento Taquigráfico
Portanto, eu não poderia iniciar este relatório sem fazer jusO SR. PRESIDENTE (Ronart Tito)- Declaro aberta a reu- tiça ao nosso companheiro João Calmon.
Também temos que mostrar à opinião pública c a t(x\m l(ll\'
nião. __
Esta reunião foi convocada para que pudéssemos apreciar o ãcompanham os nossos trabalhos a eficiência, o c.linamismt) e a
relatório- desta vez, final, porque já apreciamos o relatório parcial competência do Presidente desta Comissàn, Sc1mth,r R· Hl~'!_l :J it!l.
- desta CPI. E, para surpresa do Senador João Calmon e minl!a, S. Ex• demonstra, nas discussões, o amplo conhecimento que tem
principalmente, hoje tivemos, prazerosamente, a presença da im- da matéria, pois traz esse assunto permanentemente no seu espírito
prensa, porque esta Casa necessita de que os fatos aqui aconteci"- e em (odos os seus momet'ftoS comO Parlamentar nesta Casa. Quero parabenizar o nobre Senador Ronan Tito, que levou esta Comisdos tenham repercussãO". SoolóS representantes do povo.
Recebemos onte_m_Q_relatório fmaL É um ca_l,hamaço. mas são até o final com competência, proficiência e paciência. Por iss<~.
retrata, de maneira sucinta, os trabalhos desta Comissão, que, du- merece os nossos aplausos e o nosso reconhecimento.
Para encerrar os agradecimentos estendo-os à nossn as:· ·
rante mais de dois' anos, obstinou-se em fazer esse trabalho pouco
seria. Este trabalho decorre do trabalho da assessoria desta Cnor•:
simpático, mas da maior importância par o nosso País.
Para que se tenha uma idéia, qualquer país subdesenvolvido são e do Senado. Sintetizo essa representação da assessorht 11:.1
e que_se está recuperando neste momento tem uma arrecadação em pessoa do nosso companheiro Corsato, que at:ompanhou JianaM
tomo-de 30% do PIB. Cito, como exemplo, o México, com_arreca- mente esta Comissão, comparecendo a todas as reuniões. Assim,
dação em tomo de 29%, 6 Chile. em tomo de 30%, e a Argentina, ele representa a Assessoria do Senado, que é um setor _da_ mak•r
competência do funcionalismo ptíblico deste País.
em tomo de 32%.
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vez. enaltecer o trabalho do companheiro João Calmon, pelo senti~
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peçO a pala- do pedagógico que este trabalho vai Iepresentar para a soCiedade
brasileira.
vra para uma questão de ordem.
Peço desculpas se atalhei o Senador Jutahy Magalhães. mas
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Concedo a palavra, entendi que era do meu dever fazer issO.
para uma questão de ordem. ao nobre Senador Esperidião Am.in.
O SR. RELATOR (Jutaby Magalhães)- Agredeço a V. Ex'
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Segundo prescrição médica,~ essa manifestação. p:Jrque V. Ex.. vai ver que vamos decepcionar
não sei se muitos ou alguns com esse relatóriO~
não possó oUvir que-não é este o propósito de V. Ex a, Seilador JuV. Ex.. já fez referência: não buscamoS mandar prender nintahy Magalhães.
Recebi e5te docuinentO pei8. mailhã. creio ter sido o primei- guém, não buscamo_s ~ sangue para ninguém, mas procuramos
ro a encademã-lo. Entendo que a sistemática adotada está de acor- apontar falhas e apresentar sugestões que pcxlerão ser atendidas na
do com o conteúdo vas_tíssjtnQ de :informações aqui coligidas ao medida em que houver uma decisão política nesse Sentido.
Este foi o pensamentO que prevaleceu no relatório . que não
longo de dois anos. Tarilbétn fl!lde compulsar que faço parte daquele grupo que integra esta-COmiSsão desde o início: Ronan Tito. é pessoal. Trata-se de um relatório de todos os que aqui-estiveram
prestando depoimeiitos. a.e todos os Senadores que participaram
Meira Filho, Jutahy Magalhães cJoão Calmon.
~
_
Quero também fazei meu o legítimO elogio feíiO-à O:bstina: dos debã.tes. é. um relatóriO elabora9o ~ecnicameilte na Assessoção com a qual o nosso companheiro João Cahnon col_aborou e_ --ria. Ponanto. é conjunto; sem -nenhum sentido pessoal, e, como já
fiz questãO de resSaltar, sempre~OOm a Presidência do Senador Ro~
enakeceu. em todos os momentos, o trabalho de<>ta ComiSSão. Eu
estaria repetindo algo que_ o Senador João Calmon disse dezenã.s -nan Tito. bem acompanhado pelo nosso companheiro Meira Filho.
Passarei, então. à leitura. cõmeçando pela página 221. para
de vezes: que se registrasse o grande sentido do objeto desta ComissãO l'arlamentar de Inquérito. E até eu IDe a'sSociaiia para hOje a aiegria dÕs Srs. Senadores. - (Leitura do Parecer.)
cumprimentar a impreriSa, qUe tantas vezes teve a sua ausência re- _
clamada por to_dqs IJ.ÓS, particularmente pelo Senador João Cal·
O Dr. Dario de Souza Clementino, Vice-Presidente, da As·
mon. Mas hoje a imprensa está aqui, pelo menos quitando a sua
soc~ção Co_merCià_l d_o Distrito Federal. DiretOr ~ Fed-eraçao das
dívida no momento do encerramento ~ nossas atividaçles e rio ln:<:l:úsqias do_ Dis~to Federal e Diretor do Sinch.Iscon. em expe·
momento em que o relatório passa a ser de domínio público.
di ente de 31-1 0~94. encarillnhou a
COriti.ssâO um projeto deQuero ressaltar que o Senador Magno Bacelar também é um "reforma tributária sem modificação nos preceitos constitucion~?~
-- - ~ .
dos membros titulares desde o início.
_ _
- __
-Procurei prestigiar. ao longo do _trabalho da Comissão, to-~- A réferlda proPósia cOnsta do Anexo lL que deixará de ser
dos os esforços aqui envidados. E não posso deixar de fazer um re-- lido.
gistro, o de enaltecimento do esforço desenvolvido pelo Senador
Sr. Presidente, resumidamente, é esse o relatório.
Ronan Tito, nosso Presidente, do Viçe--_Presldente e do Senador Jli~
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Gostaria, sem maiores
tahy Magalhães, nosso Relator. além do registro jã efetuado sobre delongaS, de colocar em votaçãO O relatóriO~-para que prosseguísa participação do Senador João Calmon.
- semos·n:a discussão dos itens. Tenho também algumas comunicaDe alguma forma. todos aqui Colaboramos. Mas entendo ções a farer. Por outro lado, Senador Reginaldo Duarte precisa
que esses foram decisivos para que esta CPI não morresse, porque. viajar e o prestígio de S. Ex... embora imenso, não é capaz- de suspor mais iinpõftante que seja esse tema~ ei:J.fr~ritou as- difiCuldades tar o avião que deve levantarvôo daqui a pouco.
Dessa maneira, havendo ainda quorum neste momento,
da impopularidade. Ainda não é um tema popular.
O registro que quero fazer é Sobre o sentido no nosso _trabasubmeto à Co~são ·o -relatório do Senador Jutahy Magalhães,
lho. Não para prender alguém ou para escandalizar. mas entendo que insiste eín dizer- e eu o endosso- que se 'trata de um relatório
que é um trabalho educacional. Isto aqui é uma-bibliOteca, dentro da Comissão. Está em votação.
de uma universidade, sendo consultada: ou seja. é uma forite .;!e_ saO SR. RONALDO ARAGÃO- Sr. Presidente, a votação
será. feita antes da diScUssão?
-- - - •
ber.
o SR. 'PRESIDENTE (Ronan Tito)_- se;-bOOver algum ele·
Está havendo uma aÍtcração na mentalidade da população
brasileira a respeito do "esperto" que sonega. A nossa meiltalidade menta que- ú:npeça a aprovação~ faierilos a discussão antes.
não era muito exigente; o brasileiro não-~ muito_ perspicaz ao
O SR. RONALDO ARAGÃO- Não, trata-se apenas de um
perceber que era do seu bolso que estava saindo o tiibuto que não esclarecimento, pois endosso o relatório.
foi arrecadado. Seja por sobecarga de imposto. seja pO não-prestaO SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- A proposta do Sr.
ção do serviço público. erodido pelas Circunstâncias que conhece- Presideme é_ de _continuarmos aqui, não_ de -Ímpedir a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito}'- Faremos a torinalizamos.
Então, quero enaltecer, junto com a I:ninha antecipação de ção do apoio, não impedindo a discussão. Está em votação o rela-juízo a respeito do relatório. o sentí_do _pedagógico que vai ficai-- tório.
desta Comissão: colaborar para consolidar uma cultura contra a
O SR. REGINALDO DUARTE- Sr. Presidente, desejaria
evasão fiscal. E esta cultura está tendo~u~a transformação, ou seja, encaminhar meu voto favorável, naturalmente. Antes, gostaria de
está saindo da posição de passividade, de indiferença. A média da dizer que integrei esta Comissão apenas no seu fmal. É comum,
sociedade brasileira começa a desperta para isso que chamamos de principalmente nas comissões de inquérito. não se chegar a uma
evasãO fiscal, para o que realmente significa em term:os de perver- -conclusão. Esta, entretanto, presidida pelo Senador Ronan Tito,
sidade; para os que pagam. pagam mais - comO, pOr exemplo, q tendo corno Relator o Senador Jutahy Magalhães1 com a colalx>raassalariado - e para o cidadão que deixa de ter o ___serviço decente ção do Senador Meirn Filho na Vice-Presidente e com a participaporque a máquina pública enfrenta as dificil1dades decorrentes da ção dos senadores constantes na relação que vi, os mais assiduos.
fdta de suprimento de recursos~tinha realrne~te que chegar ao fim. Estã de parabéns a Comissão. e
Este é o regístro que eu gostaria de fazer. Queró cumpri- a integto~ neste final, com mUita satisfação.meP.tar principalmente o Presidente, o Sr. Re_@lo:r._ e, mais uma
O meu voto, por oonsegui~te, é favorável ao_ relatório.
Passo à leitura do relatório.

e

esta--

o

o
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O SR. JOÃO CALMON- (fora do microfone) .. ; falou. no
audotório de uma ft.lida à Rede Globo de Tefevisão, sobre a CoO SR. JOÃO CALMON- Meu voto també~_ é, enrusiasti- mis~o_ Parlamentar de Inquérito, sem fazer nenhuma referência ao
camente, favorável às conclusões~ Não poderia. ao término dos tia- fato de ele ser o autor dessa iniciatiVa. Pedi-lhe um aparte, dandobalhos, deixar de aplaudir. irrestritamente, a atuação desse trio que lhe esse crédito, e ele, muito modestamente, declarou que eu estapreside a reunião, os Senadores Ronan Tito, Jutahy Magalhães e va batendo um recorde de generosidade, porque ele apenas tomara
Meira Filho. depois de 32 anos de atuação aqui no Congresso Na- _ essa iniciativa depois de ouvir as graves denúncias que eu havia_
cional. sintO:me cada vez mais orgulhoso de ter pertencido a esta feito em dois pronundarnentos no Senado sobre essas tremends
Casa. Digo isso embor introduzindo uma nota de melancolia, uma distorções na arrecadação de impostos, que realmente têm-dimenvez que os três admiráveis companheiros que estão aqtii nCSta sões, diria sem muito exagero, siCerais. Dim..i.Duída significativaMesa, que dírigeni os noSsos trabalhos. encerrarão os seus manda- mente a sonegação de impostos, o Brasil resolveria, sem dúvida
tos. até porque não se candidataram à reeleição.
~ellbu~ a maioria absoluta de seus problemas.
Para conduzir esta CPI e para ser seu Relator, tivemos o priTenho muitos motivos de oigulbo por ter sido Coilgressista,
membro da Câmara dos Deputados em dois mandatos, havendo, _ vilégiode_contarconioSenadorRonanTito, bemcomocom.oSeposteriormente, cumprido três mandatos de Senador. porém. um nador Jutahy Magalhães e com a eficiência do nobre colega e
dos motivos de orgulho com que vou encerrar a minha paSsagem querido companheiro de lides radiofônicas do grupo Diários Aspelo COngresso Nacional-é, sem dúvida alguma, ter pert_encido ~ saciados, Senador Meira Filho.
___ _
esta COniisSão Parlamentar de Inquéritcr, se os seus resultados fo- Fica aqui- esse regÍStro, com a certeza de qué dev-e tam~
rem levados em consideraçãc. obteremos um substancial aumento ser dado um crédito à Maria Isabel,_ que era presidente do SINDI~_
da arrecadação de impostos, permitfudo que o Bras~l tenha dinheiFISCO~ quando tomou a_ iniciativa de dirigir-me o -cõnv~C para
ro suficiente para resolVer os_seus mais graves problemas, como os que partiCipasse desse Sín:ipósio.
das áreas da educação. saúde, e tantas outras de interesse extraol'-_
Creio-que a passagem. desses-emiA_entes compânbeiros, indinãrio.
_ clusive. o que está aqui a minha esquerd8.. Senador Ronaldo AiaDesejo encerrar essas- palavras com a r:n4ilia gratidão aos gão, que participou de todos os nossos trabalhos, vai contribuir
que dirigiram esta CPI, que não re-cebeu a cobertura fabulosa dos para melhorara a imagem do Congresso Nacional, que tem sido
meios de comunicação. Entretanto, fica aí todo esse documentário, durante atingida nos últimos anos e. na maioda dos casos, por moparte escrita. parte gravada em áudio, parte gravada em áudio e yí- ti vos realmente relevantes. Mas, por outro lado, omite-se deliberadoo. Vamos deixar uma marca indelével da passagem de cada um damente que esta Çasa tem prestado relevantís~imos seiViços ao
dos integrantes desta Comissão nos Ariaís do Congresso Nacional. . País, embora sem contar com a devida cobertura dos meios de diDeixo "ãqui toda a minha gratidão, especialmente aos que fÇJram vulgação.
tão generosos comigo, poiS, na reãlídade, não fiz absolutamente _
..Lembro-me de momentos dramáticos vividos pelo nosso
nada de extraordinário.
Presidente, na Sua luta para obter documentação que estava sendoDevo lembrar que. apenas por acaso e para ~surptesa minha, sonegada ou cujo fomecimenlo estava sendo imperdoavelmente
fui convidado pelo Sindicato Nacional de Auditores Fiscais do Teadiado.
souro para participar de debates em São Paulo e em Belo Horizon~
Fica aqui essa palavra- de louvor e de gratidão no encenate. Dessa particípação é que zi:!e nasceu a idéia de -proferir mento da minha atuação nesta CPI. que deixará uma marca indelédiscursos no plenário do Senado, falando sobre a necessidade de vel no _alto grau de civismo. de patriotismo e de eficiência de todos
reagirmos contra essa astronôzillca sonegação de impostos. Após os nossos colegas que a inlegranun, tendo à frente essas figuras
dois pronunciamentos meus-i:i.O plenárÍo. o Presidente eleito- da R e- que merecem todo o nosso apreço e admiração.
pública Federativa do Brasil, que_ deverá tomar possse dentro de
Termino essa intervenção, lendo as últimas palavras de um
alguns dias, teve a iniCiatiVa de pedir a instalação desta Comissão dos documentos que constam dessas duas centenas de páginas:
Parlamentar de Inquérito. Não fui eu quem -toinOu es-sa iniciativa e "Deus salve o Brasil". Muito obrigado.
desejo dar o crédito da mesma ao Senador Fernando Henrique
O SR. PRESIDENTE (Ronap_ Tito) - Recolho, agora. o
Cardoso.
voto do nobre Senador Meira Filho. (Pausa.)
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Senador João Cal·
É o voto do Relator, foi ele o autor, e eu também voto
-~sim".
mon, permite-me V. Ex" uma intervenção?
Devolvo a palavra ao Senadgr RonaldoAra.gão.
.
O SR. JOÃO CALMON- Pois não.
. ·. O SR. RONALDO ARAGAO -Sr. Presidente. Srs. Mem0 SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Gostaria de levantar
apenas uma questão. O Sênador Re_gin~ldo Duarte precisa viajar. bros da CPlda Evasão Fiscal, é preciso diagnosticar as razões da
S. Exa irá proferir o seu voto e: logo após, V. Ex" poderá prosse- evasão da eVasão fiscal, que são muitas.
.
guir.
·De um lado, está a sociedade, que tem o dever de contribuir
e? de outro, o Estado, que tem o dever de cobrar. Pela leitura dinâO SR. JOÃO CALMON- Pos não.
O SR. REGINALDO DUARTh:.. Src. Presidente, meQ voto .J:?ica feita do relatório, ele Dão só contem sugestões, mas_ não uma
é de apoio integral a esse relatório confeccionã:hdo com mu-Úa pro- conclusão. No nosso entendimento, talvez se çl~vesse fazer uma
priedade e dignidade pelo ilustre Relator e a equipe que o assesso- sugestão, quase como conclusão. Nos depoimentos que tivemos
rou nesse brilhante' serviço, que, naturalmente, vai ser de grande oportunidadt> de ouvir aqui e de ler, apontou-se, como uma das
causas da e' são fiscal, o número de tributos que incidem sob_!e_ o
valia para o nosso País.
Faço votos que este relatório e esta CPI não fiquem perdi- cidadão e a 'Upresa, juriiamente Com a 4ificuldadc 4ue encerra a
dos no espaço e no tempo. Que este trabalho, efetuado pel9 ilustre sua cobran~
Cbe· lwSe a_ um pçmto em que o ciO dão- c, !lC!'otl~ çaso, o
Presidente Ronan Tito e rClatado pelo ilustre Senador Jutahy MaEstado tam n sofre com o nõ-recolbimcntt>- encont.ra t:.n;:tot difigalhães, seja de grande valia para nosso Brasil. Muito abrigãdo.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com· a paiavra o Se- . culdade_par:J i lagar o imposto, que ac-h<t mclJH"~r desistir d~~ f>Jé-lo.
Os encargOs que incidem são tantos, que as pr.qu\:n~.:> c mil roemnador João Calmon.
mon.
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rn·sas chegam, infclíZmcnte. ao ponto de não recolher e apelar
O SR. RELATOR Qutahy Magalhães)- Logicamente. a
para a Justiça.
culpa. em oarte, é do Relator, mas também não é. Só feinos tído
Vejam. por exemplo. a tributação sobre grandes fortunas. condições de distribuir esse relatóriO ...
l lt~ PCfh>UOtaria infomlalmente: é pfoibido ficar riCõ?- o- cidadão
O SR. RONALDO ARAGÃO ~O Relator não tem culpa
que recolhesse todos os impostos. taxas, _e_tc,_e ainda assim tivesse alguma.
uma fortuna razoável, estaria obligado a ter ainda a sua fortuna uiO SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Srs. Senadores. aPrehutld::J'! São questionamentos que precisam de respostiS. No nosso sidência da Casa está solicitando a nossa-- presença. poique, neste
1nodcsto entendimento, precisam{}~ de respostas. Será que a _culpa momento. há funcionamenlo do Plenário. O Regimento Interno
11 • n:lo-n.·col_hirll~nto_dos tributos no Estado O)J no município é só
não permite que haja reunião de comissão enquanto há sessão no
J~quele que não recolhe. ou é também do Estado, L'om a sua buroplenário.
LTacia e as dificUldades que ele tr.lpõe?
No entanto, antes de encetrirr a reunião. vou conCeder a paO SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Acredito que a Colavra ao Senador Meira _Filho. Vice-Presidenti desta Comiss-ão,
--- rmssão. no final. ao apresentar sugestões, está chegando a uma para uma breve OOmuriicação.
<.·onclusão. Apenas não concluímos com um projeto; não elabor~_
Também tenho uma comunicação a fazer a respeito da CPl
- e- talnbém serei breve._ Eu tenho também uma comunicação a ser
lllllS um projeto para ser votado pelo Plenário e transfonnado
lei. mas acrescenlat:nPS as nossas contribuíçõCS.-advindãs da análi- feita a respeito da CPL
se dos diversos depoimentos. da partiCipação C maiüfestação de
O SR. MEIRA FILHO -Realmente. as minhas palavras serão breves.
vâ.ii.os Senadores.
EntãO-:- há pontos aqui com os quais ~~--c6-nêoid0 totalmenSe não me fa1ba a- memQria, não faltei a nenhuma· reunião
te, mas que estão dentro de um entendimento que senti poi parte - desta Comissão. "Se nãO as -acompanhei integralmente. fo(devido
dos Srs·.- Senadores e nos depoimentos que aqui forãrn feitos. Eu aos múltiplos afazeres nesta Casa. Mas, em muitas oportunidades,
aceitei"isso comO parte do relatório. E as sugestões sãÇ> conclusivas as questões levantadas pelo Senador Ronaldo Aragão foram muito
---e di7.em o que deve ser feito. Um dos pontos é e~tarijenle tfste: te- diSrutidas aqui ilesta Comissão.
O Senador Ronan Tito disse muito bem: esfã- Coillissão não
mos uma tributação com vários tipos de impostos e uma arrecada\-'ão pequena. por causa da dificuldade, inclusive. de pagamento prendeu ninguém. Não foi uma Corillssão escandalosa, nias. na
reãliaade: é preciso- que cada brasileiro, seja ministro;- so1dado,
dt!Sses impostos c a facilidade t:om que isso permite -a eva:sãõ fis!'Jl. Um bom advogado encontra. muito facilmente, nesse cipoal
camponês, artiSta de rádio ou de televisão,_advogado ou _legislador,
d.:: legislação e de impostos. os caminhos para evitar o pagamento.
tome consciência de que a sonegação brasileira é um eScândalo naE aqui apresento sugestões. Uma delas são essã_s Propostas cionaL
O SR. RONALDO ARAGÃO - Sr. Presidente, eil ainda
elo Ponte, que não são aceitas intt~gralmentc. Mas aquí há uma rnanão havia finalizado as minhas col~ções:
nífesta prefet~ência- pelo imposto não-declaratório. para que se aplique isso na nova legislação. Sentimos que isso depende de uma
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra o Sedecisão política do Governo. do ExecufiVO, e niÍlguérn- melhor do nador Ronaldo Aragão.
qm: o Senador Fernando Henrique Cardoso. futuro_ Presidente da
O SR. RQNALDO ARAGÃO - Inle!izmente. embora esta
República. para tomar tal decisão. Corno o Senador João Calmon e Comissão trate de assunto dos mais importantes-~ não podemos ir
~~u já dissemos,_ ele solicitou a ínstalação desta Comissão. conhece
contra o Regimento Interno da Casa.
o trabalho desta Comissão, foi-O_prirntúro Relator desta Comissão.
-· Gostaria dé pa!ãbenizar todos os membros da CPI, o PresiP<.n1anto. S. E_x_"', ço_mo Presidente da Rei)úbliCã: teci todas as suas dente e o Relator. pela conscientização que o traballio desenvolvivJ,.tas parJ. tomar a deçisão política de verifiCar~Sa qUe5tão.
do. a partir do-írabalbo da CPL desse relatório, desssas sugestões,
Tenho dito isso a Lodos e à imprensa. que, de ontem para deverá advir para sociedade brasileira. Para que o brasileiro pare
11•'1•~. passou a dm· uma atenção um pouco maior a esta CPI. Faço
de sonegar. é precíso, antes de tudo, consciei:J.tiza.ção. É uma ques, Hlpn~ a n::ssalva dt.: que não se pôde tirar du SenadorJoão Caltão_ educacion_al, como diz aqui o nosso Senador, a conscientizaçãõ
'o!l\m a auto1ia da idéia desta CPI. mas quem fez a solicitação ofido cidadão cie sua obrigação" para com o Estado.
cial da sua instalação foi o Senador Fernando Henrique Cardoso.
Deixo aqui os meus parabéns pela persistência, tanto à PreO primeirO Relator desta Comissão fofo Senãdor Feman<l.o Henri- - sidência, à Relataria. quanto a todos que flZCram parte desta Coqt.H.:. Entiio. agom. tudo_ depende de S. Ex''". que fará as modificaçõmissão. Os meus votos de que esse esforço-Seja ieconhecido pela
c.s. se assim o desejar.- Além de tudo, tem eXperiência como
Nação.
r'-1JIJistrn da Fazenda: tem expl~riên<:ia de assessoramento, que conO SR.PRESIDENTE (Ronan Tito)- Muito obrigado.
tmuará em sua administra,·ão. A s.nma desses dois fa.tor~s JXJr parte
Sr. Relator e Srs. Senadores, a imprensa veio cobrai de mim
dt\ l~xecutívn pemlit<.· qul! haja. no rclató1in. aquilo que se faz ne- e do Relator Jutahy Magalhães uma lista apócrifa e queria a sua
~·essário: mudan,·as imediatas :.~ t-es'pt~Íin dessa questão tributária
publicação. Não o fez S. Ex• o Senador Jutahy nem eu a publica1~mto nn parte :1dministrativa. quanto na patte da legislação da
ção dessa lista. No entanto, dada a pressão exercida pela imprensa,
União.
resolvemos. 4e comum acordo, solicitar à Receita Fed_eral que nos
Apt~tws díscmdn qu.:mdo V. Ex"' diz que nãÕ- chCgamos a
enviasse uma lista de iOdos õS- devedores da-Receita Federal e que
, ' .... ·lusi)cs. 1\mso que chcgamn~ a diversas conclusf,cs. com as tivessem ajuizadas.
·
·
·
:->11:_-t":-.t()e.s (lUC fnram apn.~scntad<.~s _
De posse dessa lista, nós a fomec~os ·à imprensa, oReO SR. RONAL!JO ARAUAO- Sr. Pmsidcntc, li que é cor- lator e eu. No entanto, recebi, logo de manhã., 00 Diretor da Texaliqueiro haver superposi,·ão Jc incidência de tributos sobre u_m co, atenciosamente, o Dr. Paulo Kastrup Netto, dizendo que queria
I11'~~111o produw. Precisamos vn l) l}UC__ acon_tece com relação ao
se comunicar com a CPL para mostrar que a Texaco se encontra
~:nmhustivcl. As sup('lllusição da incidência de tributos pebaliza i
em dia com o FiscO. Principalmente porque, quando ela djscu tiu
~· Hldao.
corll o fisco Urii débito - a).iás os dois débitos que ela tem. que são
ini.sórios. - ela fez OdepósitO e, nesSe caso, até na evétitlialidade
de perder a disputa juridica, estaria o Tesouro ressarcido automat-
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icamcnte com o depósito cm, juízo: Mas a Texaco (ez mais do que
isso. Mandou aqui o seu gerente do contenciosO para, se qualquer
Júvida remanescesse. estar à disposição dos Srs. Senadores para
clareá-la.
Devo dizer que, de posse dos documentos remetidos: a mim
não me resta a menor dúvida. São documentos oficiais, com certidã<) positiva do Imposto de Renda. com data recente e, por outro
Jado. também temos aqui os-documentos da Receita. Tem mais do
que isso. um mandato de segurança que foi dado pel3 Juíza Federal Vânia Maria Fontes Figueira. susoendendo a exigibilidade do
crédito. mediante depósito de quantia questionada. ciente a ré de
quc deverá abstcr~sc da p~ática de quaisquer atas que cotltriileffi--o~presente pedido até o fmal da decisão.
Com isso, da minha parte. não tenho nenhuma dúvida em
eximir a Texaco...
0 SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Permite-me-V. Exa
um apattc'?
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pois não. nobre SenadorJutahy Magalhães.
O SR. RE!...ATOR (Jutahy Magalhães)- Eu tive a preocupação - e V. Ex_ a certamente teve -, quando enviei essa relação.
por solidtaç.ão da imprensa. de fazer a ressalva. Essa relação não
signilica que todos. sejam devedores. Alguns podem ter pago eSsas
dívidas c hoje já não serem maís- devedores. E alguns podem ter
feito- c.:omo V.Ex" está mosuando aí neste caso específico_-:: um
depósito. que também estão denlro da tramitação e não são sonegadorcs de impostos. Temos na legislação essaS pOSSibilidades.
Não sei se vão publicar com essa ressalva, mas ftz muita-questão de fazê-la.
- .
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Diante disso, pergunlo se al.t."Um dos Srs- Senadores _tem alguma dúvida quanto à quest<1o da Texaco.. para que cu possa dar a palavra ao gerente do
contenc-ioso da Texaco. (Pausa.)
.
O SR. JOÃO CALMON- Sr. Presidente. eu já tive a "ininha
partic-ipa,·ão na reunião de hoje. mas eu gostaria de, antes de encerrar esta minha atua\·ão, deixar ainda maiS explicita a nossa gno. -·
tidão pcl!.! maravílhosa colaboração que tivemos da Assessoria do
Scnado Federal. em todos os seus níveis, todos os funcionários.
scm cuja colaboração, que ultrapassou tudo o que eu já vira antes
em mais de 30 anos de atuação no Senado. provavelmente. o nosso êxito não leria- sidO tão _sigriificativo. Pai issO- a~Irlúiba palavi3
de gratidão, e a palavra de todos nós que integramos esta CPL
0 SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Parece que ninguétn
tem nenhuma dúvida quanto a isso. Peço que faça parte dos Anais
essa comunicação da Texaco e agradeço a presença e a gentileza
da Texaco em ter mandado o seu gerente do contencioso, de ter se
colocado à disposição até essa hora para aclarar qualquer dúvida.
Quero encerrar as minhas palavras agradecendo também. E
qucro agr.tdeccr aos Srs. Senadores, principalmente àqueles que se
cxccdernrn em boa vontade, em presença, em dinamismo. E já fói
personificado aq-uele que, dentre todos nós, representa o espírito
de dcdkação. de lealdade, de traballio, de percuciência- sem dúvida alguma é o Senador JõíiO Calmon. Na pessOa d-ele, sintetizamos o nosso agradecimento aos Srs. Senadores.$_ Ex a não foi só_"
um inspirador. foi um lutador da li.J:lhà de frente, um general-comandante, um inspirador, e sempre com educação, com generosid.aúL:, c-om pa<.·iên<:ia, mas sem perder o objetivo de verificar
verdadeiramente as causas da sonegação_ fiscal.
0 SR. JOÃO CALMON _Muito obrigado.
o SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)_ Quero tarnbéffi agra~
dccer à Assessoria, que é do mais alto nível. Aliãs. quero-dar este
depoimento aos Senhores que naõ sãO da Casa. Que_m é da Casajã
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sabe disso. O Senado Federal possui uma das melhores ·assessorias
deste País. ã disposição; poucas vezes acionada. Mas. toda vez que
acionada. temos por parte dela a melhor colaboração, a melhor as_SC?_ssoria. O Senado Federal tem Um número muito grande de -pósgraduados. de I9estraçlos, d!! doutorados, todos eles concursados,
prestam um extraordínãrio Serviço a:o Párlamento, 3.<)Sénad0Federal, ao Brasil. Finalmente, eu gostaria de personificar a Assessoria toda na pessoa dos dois presentes, que, no fmal, tei~.m,
persistiram. insisiliam e continuaram, e nesSes últimos dias. dor_miram~ muito,_ taiv_ez t.iês, quatro horas por noite, para encerrar esse
enom:ie. mas sucinto relatório, porque,~afinal de contas, estou veri- ficãndo- que no dia 2 completariamos 3 anos de trabalho. É claro
que tivemos dois hiatos, o da CPI dos escândalos e o das eleições.
E eleição é a coisa mais importante di democi_aciit. de t:nap.eiJ::a que
não estou fazendo nenhuma criti~ a- que tivésSemos tido Um recesso branco-- isso acoilteCe em todo parlamento do mundo.
E a_gradec~r ã Adriana, nossa Secretária sempre prestimosa,
a todos os Secretários. Mas a Adriana foi uma constante, desde o
início até~ hoJe, atendendo sempre nossas solicitações~ com muita
competência. sempre promoveu aquilo que lhe foi determinado.
De maneira que é com esses agradecimentos que quero tarobém chegar àquela conclusão que o Senador João Calmon. com a
sua acuidade, com a sua inteligência, com a sua percuciência e,
principalmente, com a sua experiência; verificou já há alguni tempo: esta não é uma CPI importr.ate. ~la é simplesmeº'_te a CPI mais_
importante que o Congresso Nacional já eStabeleceu até hoje, e,
graças a Deus. chegamos a um bpm termo. poderíamos ter-nos
perdido- na busca de al"gum culpado para isso, e isso poderia satisfazer a alegria, a glória de alguns, mas não nos perdemos nos escândalos, fomos no objetivo principal desta CPI: por que o Brasil
se encontra lnadimplente com toda a sua po;rulação, com as coisas
mais --importantes. Pm que o Brasil é inadimplente na saúde. na
educação, Senador João Cahnon? O que inspirou esta CP! fOi esta
obstinação do Senador João Calmon de dotar este País de um aparellio educacional que seja suficiente, prindjlalmente, no 1° Grau.
Onde é que estão os recursos. e ele começou a buscá-los e chegou
num determinado momento em que esb_arrou na limitação dos re-cursos. Veio verificar o que acontecia. E assim o homem detenniÕ.ado. o homem objetivo, o homem que tem um ideal. E o Senador
João Calmon tem-o mais bonito de todos os ideais.
Não há saída para este País sem educação. Em 1970 constatei essa verdade. À época e:ra um empresário e fui representar a indústria brasileira na Feira de Osaka, no Japão. E, com os valores
que me foram dados pela escola, comecei a procurar nos recursos
naturais a razão daquele crescimento extraordinário. Procurava nas
hidrelétricas, procurava nos minérios e nas riquezas naturais. Mais
tarde pude verificar que o importante não é a riqueza narural, mas
sim a artificial, que é transformada com a cabeça, com a inteligência, com a teCnologia.
Nesta Casa sempre o tive como vanguardeiro da luta pela
educação. Não que S. Exa seja, de profissão, prOfessor~ ·s. Ex a é um
professor do idealismo, que vai na frente dizendo ter a solução na
educação. E nisso vem se batendo há mais 4e 20 anos._ Quis me
inscrever como um de seus discipulos. Assim, senti-me na obrigação de servir a esta CPI com o objetivo de buscarmos recursos pra
dotar este País de um mínimo de educação, pelo menos no 1°
Grau. quantos países resolveram essse problema no século passado! Já estamos no liminar do 3° milênio e contamos com um indice e-norme de analfabetismo, verificado na evasão escolar, na falta
de qualidade do ensino e em tantas outras causas.
Srs. Senadores, esta -CPL para mim, deu mais frutos do que
o esperado. Não sabíamos o caminho que iríamos trilhar. Mas
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como o gmndc poeta espanhol disse quo para el caminador oo
hay camino; d camino se hace camioando, foi cm:ni.Dbando que

o enconuamos.
Ou partimos para uma adequação da receita em termos modemos de uma ref~ fiscal e tributária em profundidade. ou vamos ficar como "cachorro correndo atrás do rabo".
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Agradeço a presença de todos.
Convidando-os, neste momento, a se dirigirem ao pleriãrio.
Muilo obrigado.
De acordo com o art. 76. I, do regimento Interno, está extinta a Comissão de Evasão Fiscal.

(úvanta-se a reuniãO às 19h25min.)

República Federativa do Brasil
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SEXTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO 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" 89, DE 1994
Autoriza o Governo do Estado do Espirita
Santo a emitir, através de ofertas públi<l\5, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo LFT- ES, cujos rewrsos serão destinados ao giro de
72,10% de sua divida moblliária, vencivd no primeiro semestre de 1995.
O Senado Federal resolve:
Art. I • É o Governo- do Solado do Esplrito Santo, nos· termos daResoluçion• 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado a
emitir, através de oferlas pl!blicas, Letras Financeinls do Tesouro
do Eslado do Espírito Santo- LFT-ES, cujos reciJI30S serão destinados ao giro de 72,10% de sua divida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995.
Art. ZO A emissãO autOtfZada no art. 1o será realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser defmida na dala de reajlste dos títulos
a serem sobstituídos, mediante apljcaçio da Emenda Constitucional n•3, deduzida a paroela.de 27,90%:
- ·
b) modalidade: nominativa-transferlve~
c) rendimento: igual ao das Letras Financeinls do Tesouro
- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25 de novembro de
1987:
d) prazo: de até vinte e quatro meses:
e) valor nominal: R$1,00 (um real):
f) características dos títulos a serem substituídos:
. Titulo
V eucimento
Quantidade
670730
15-1-95 130.564.851.465
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocação
Vencimento
Titulo
Data-Base
16-1-95
.J5-l-W/0730
16-1-95 _
h) forma de oolocação: através de ofertas públicas, nos lermos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco

Central:
i) autorização legislativa: Lei n• 4.216, de 27 de janeiro de
1989.
Art. 3• A autorização concedida por esla Resolução deverã

ser exercida no prazo de duzentos e se_ténta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de I !l94. - 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
Intemo, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 90, DE 1994
Dispõe sobre a estrutura básica da Suhseereta·
ria de Administração de Pessoa~ e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. I • A Subsecrelaria d<;Administração de Pessoal passa a
ter a seguinte estrofum básica:
· 1- Gabinete:
II - Seçio de Apoio Administrativo:
ID-Serviço de Apoio Técnico:
IV- Serviço de Administração de Cargos e Funções:
· ·v- Serviço de Aposenladoriss e Pensões;
VI- Serviço de Pagamento de Pessoal:
vn- Serviço de Documenlação e Arquivo:
Vlli- Serviço de Direitos e Deveres.
Art. 2° À Subsecretaria de Administração Pessoal compete
coordenar, orientar, controlar e executar a política de pessoal adolado para o Senado Federal.
Art. 3° Ao Gabinete compete providenciar sobre Q expediente, as audiências e a representação do titular e executar outras
atividades correlatas.
Art. 4° À Seção de Apoio Administrativo compete receber,
controlar e distribuir o material e o expediente da Subsecretaria;
executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas à competência do 6Igão: proceder ao controle interno do pessoal: e executar Outras atividades correlatas.
Art. 5° Ao Serviço de Apoio Técnico compete prestar assessoramento técnico à Subsecretaria de Administração de Pessoal;
coordenar as atividades de acompanhamento e ablalizaçio da legislação referente a pessoal, e as de divulgação de atos e fatos rela~
cionados com a Administração de Pessoal; e executar outras ativi-
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dades correlatas.
ções pós-aposentadoria; subsidiar a instrução dos processos de
Parágrafo único. São óigãOs do serviço de Apoio TéCniCo:·
.lpos(mtadaia. de- revisão e de pensão; e executar outras atividades
I - Seção de Divulgação;
correlatas.
ll - Seção de Legislação e Jurisprudência.
Art. 14. Ao Se!viço de Pagamento de Pessoal compete
Art. 6• À Seção de Divulgação compete editar o Bolei.Ún coordenar as atividades de elabornção das follias de pagamento de
Administrativo do_ Pessoal; preparar e encaminhar à publicação, peSSoal ativo, aposentado e pensioniStas; projetar as despesas- denOs órgãos-de divi.IlgaÇãO, as ma.iérias relátivas a pessoal; e execu- correntes das folhas de pagamento para fihs orçã.mentários; verifitar outras atividades· correlatas.
car a disponibilidade orçamentária e financeira para efetivação de
Art. 7° À Scição de Legislação e Jurisprudência compete
pagamentos; e executar outras tarefas correlatas.
acompanhar. selecionar. coletar, consolidar e manier em arquivo
Parágrafo único. São órgãos do Sçrviço de Pagamento de
ablalizado as normas administraiívas; pesquiSar a legislação e nor- Pessoal:
mas de interesse da Subsecretaria de Administração de Pessoal; e
I- Seção de Pagamento de Pessoal Ativo;
executar outras atividades correlatas.
ll - Seçãç de Pagamento de Aposentados e Pensionistas.
Art. g• Ao Serviço de Administração de Cargos e Funções
Art. 15. A Seção de Pagamento de Pessoal Ativo compete
compete promover estudos visando adequar a estrublra de cargos e elaborar a folha de pagamento do pessoal ativo;· manter atualizadas
funções às necessidades institucionais do Senado Federal; coorde- as tabelas de vencimentos e descontos; expedir declaração de rennar as atividades de admissão. movimentação. desligamento e pro- dimentos; atualizar o Sistema de Processamento de Pagamento de
gressão furidonal do servidor: e exeaJtaroutras..atiYidádes correlat:c.
Pessoal Ativo; cadastrar e controlar as pensões judiciais e consigParágrnfo único. São órgãos do Serviço de Administração - nat6rios; e exeqtaroutraS atividades ca::relatas.
.. _
de Cargos e Funções:
Al:l. 16. A Seção de Pagamento de Aposentados e PensioI- Seção de Controle de Cargos. e Funções;..
Distas compete elabOrnr a follia de pagamento de pessoal aposentafi- Seç~o de Admissão e Controle de Lotação.
_
do e pensionista; manter atualizadas as tabelas de _vencimentos e
Art. 9° A Seção de Controle de Cargos e Funções compete_ descontos; expedir declarnção de rendimentos; awalizar o Sistema
administrar o Quadro de Pessoal e manter atualizadõ O Plano de - d(; Processamento de Pagamento de Pessoal Aposentado e PensioCarreiras; pOOnlovel- a avaliação de desempenho dos sexvidore~ e Dista; cadastrar e controlar as pensões.judiciais e consignatáriõs;
executar outras atividades correlatas.
executar outras atividades correlatas.
Art. 10. À Seção de Admissão ~ Controle de Lotação comArt. 17. Ao Serviço de Documenlação e Arquivo compete
pele executar as atividades de ·admissão e desligamento; cadastra- gerenciar o Sistema de PI-ocessarnento_<le Dados que dá suporte ao
mento e movimentação de pessoal; promover a avaliação de áreas Cadastro Funcional; controlar o acesso a informações no Cadastro
perigosas e insalubres; e exerutaroutras atividadeS correlatas.
Funcional; coordenar as atividades de supexvisio, organização e
Art. 11. Ao Serviço de Aposenladcrias e pensões compete goarda de documentos funcionais; coordenar a5 atividades de macoordenar as atividades de concessão, atualização e revisão de nutenção e ablalização de informações no Cadastro Funcional;
aposentadorias e pensões; coordenar as atividades de manutenção orientar e supervisionar a eliminação periódica de documentos do
do cadastro de aposentados e pensionistas; e executar outras ativi- axquivo; e executar outras atividades correlatas.
dades correlatas.
Parágrnfo único. São órgãos do Serviço de Documentação e
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Aposentã.do:Das -Arquivo:
e Pensões:
I- Seção de Arquivo de Documentos;
I- Seção de Concessão de Aposentadorias e Pensões;
IT- Seção de Controle e Manutenção de RegisÍros Cadastrnis.
II- Seção de Manutenção de Aposentadorias e Pensões.
Art. 18. À Seção de Arquivo de Documentos compete orgaArt.12. À Seção de Concessão de Aposentadorias e PeOSÕ-- nizar e arquivar docUmentos nas pastas funcionais; estabelecer cries compete preparar os processos de aposentadorias e pensões; térios para manutenção de documeD.tos em a.tqllivo temporário e
calcular proventos e pensões; instruir os proc:e-ssO de revisão de arquivo morto; efeblar o registro de arquivamento e desarquiva~
aposentadorias; apost.i.lar, executar outras tarefas correlatas.
mento de documentos; providenciar a averl>ação de tempo de serArt. 13. À Seção de Manutenção de Aposentadorias Pen- viço; expedir declarações e certidões relativos aos dados cadassões compete manter atualizado o cadastro de aposentados e pen~ trais; e executar outras atividades correlatas.
. sionistas; elabornr mapa de tempo de serviço e efetuar as averbaArt. 19. À Seção de controle e Manutenção de Registras

e

e
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Cadastrais compete -conferir os registros dos dados cadastrais e
cuniculares realizadAS pelos órgãos pertinentes, promovendo a
correção de eventuais falhas; manter abJaliz:ados os códigos das ta-

belas do Histórico Funcional; sugerir alterações no Sistema de Ca-

dastro Funcional; e executar outtas tarefas cotrelatas.
Art. 20. Ao Serviço de Direitos e Deveres compete coordenar as atividades de conb:Ole de freqüência do pessoal; gerir os
programas de benefícios sociaiS; propor a implantação de novos

benefícios; promover a atualização da legislação relativa aos bene_·
ficios sociais; superviSionai a prestação de contas relativas aos benefícios;-e executar outras atividades correlatas.
Paxágrafo único. S!o 6<gãos do Serviço de Direitos e Deveres.
I- Seç!o de Controle de Freqüência;
ll - Seção de BenefícioS Sociais.
Art. 21. À Seç!o de Controle de Freqüência compete man-ter o controle de freqüência do pessoal; propor a abertura de processo de abandono de cargo uu emprego de acordo com a legislação em vigor, instruir os processos relativos a licenças e afastamentos legais. efetuarido os registros pertinentes; infOrmar ao Serviço de Pagamento de_l?'~ssoal sobre os qescontos l:!- _serem efetuados, decorrentes da ausência do_ pessoal; registrar as alteraÇõeS
funcionais nas carteiras de trabalho, quando for o caso; e executar
outras tarefas correlatas.
Art. 22. À Seção de Benefícios Sociais compete controlar a
concessão de benefícios sociais, mantendo ablalizados os valores;
prestar contas dos beneficias concedidos~ ~gistrar dependentes
para flns de Imposto de Renda, salário-fanúlia e assistência médi·
ca, instruir os processos para pagamento do auxílio natalidade e_
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auxílio funeral; infomiãr ao Serviço de Pagamento de Pessoal sobre os descontos de participação do servidor relativos aos benefícios concedidos; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 23. À Subsecretaria de Administraçw de Pessoal passa
a oontar com as funções comissionadas relacionadas no Anexo
desta Resolução.
Art. 24. Ao Assistente TéCnico de Pessoal incumbe o assessoramento técnico nos assuntos administrativos da competência do
seu órgão de lotação, e desempenhar outras atividades correlatas.
Art. 25. Esta Resolução entra em vigor n:a data de sua publicação.
Art. 26. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal. 23 de dezembro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
ANEXO- FUNÇÕES COMISSIONADAS
(Art. Z3 da Resolução o• , de 1994)
Quantidade
Denominação
Símbolo
01
Diretor de Subsecretaria
FC-08
Chefe de Serviço
FC-07
06
13
Assistente Técnico de
FC-06
Pessoal
O:lefe de Seç!o
13
FC-05
02
Secretário de Gabinete
FC-OS
Assistente ae Controle de
25
lnfotmaç!o
FC-04
Contínno
FC-01
03

SUMÁRIO
l-ATA DA I' REUNIÃO, EM 22 DE DEZEMBRO DE
1994
1.1- ABERTURA

1.1.1- Comunicação da Presldêllcla
-Inexistência de quorum mínimo regitnental para a abertura da sessão.
- Designaçãó da Ordem do Dia W:p!&lma sess!o.
1.2- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 10" SESSÃO, EM Z2 DE DEZEMBRO DE

1994
2.1 -ABERTURA·

2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Parecer
Referente à seguinte matéria:
- Mensagemn• 393. de 1994. do Senhor Presidente daRepública submetendo à apreciação do Senado Federal o nome do Sr.
Francisco Lafaiete de Pádua Lopes. para exercer o cargo de Diretor do Banco. Central do Brasil.
2.2.2-- Ofído
- N• 234194, do Senador Mário Covas, comunicando a sua
renúncia ao mandato de Senador pelo Estado de São Paulo, a partir do dia 1° de janeiro de 1995, tendo em vista a sua posse como
Governador daquele Estado.
2.2.3- Requerimento
- N" 1.099, de 1994, do Senador Meira Filho, solicitando
que seja considerado, como licença autorizada, o periodo de 26 de
dezembro de 1994 a 04 de janeiro de 1995. Votação adiada por
falta de quorum.
2.2A -Comunicação da Presidência
-.JW:ehim•IJ.!a.dQQ.fíçjp n• 3.841/94. do Banco,Central do

Brasil, encaminhando a complementação dos documentos necessários à instrução da Mensagem n• 391. de 1994.
2.2.5 -Discursos do Expediente
SENADOR JOÃO CALMON - Registro da realização da
sabatina do Professor Francisco Lafaiete de Pádua Lopes, na Comissão de Assuntos Econômicos, a fim de assumir Diretoria no
Banco éentràl. Apelo aos novos parlamentares no sentido de prio-

rizarem reformas concernentes à evasão fiscal e à Educação.
- - SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Justilicando Proposta de
I;:menda à Constituição, de sua autoria, a -ser apresentada em janeiro de 1995 nesta Casa, sobre a restrição das edições de medidas
provisórias pelo Poder Executivo.
SENADOR MAURO BENEVIDES- 40 anos da Universi·
dade Federal do Ceará.
SENAOOR D[RÇEIJ CARNEIRO - Assinatura do Protocolo do Pacto de Ouro Preto, que trata da consolidação juridica e institucional do MERCOSUL. Afastamento das delegações de parla·
mentares dos Países do MERCOSUL, dos debates daquele córu:Iave.
2.2.6- Apreciação de matéria
-Requerimento n• 1.099194.lido no Expediente da presente
sessão. Aprovado.
2.2.7- Requerimento
- N• !.100. de 1994. de autoria do Senador Jacques Silva,

solicitando a dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Parecern• 330, de 1994-CAE, sobre a Mensagem n•
393, de 1994 (n• !.186194, na origem), submet:endo à deliberação
do Senado_Federal o nome do Sr. Franciséo Lafaléte- de Pãdua Lopes para exercer o cargo de DiretOJ" do Ballco Cei:ttral do Brasil.
Aprovado
2.2.8 -Comunicação
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- Do Senador Meira Filho, de ausência do País no período
de 25 de dezembro de 1994a 02 de janeiro de 1995.
2.3- ORDEM DO DIA
Oficio n• S/82, de 1994, através do qual o Presidente do
Banco Central do Brasil solicita autorização para que o Governo
do Estado de Goiás possa emitir Letras FinancelliiS do Tesouro do
·Estado de Goiás - lFf-GO, cujos recursos seriio-destinados ao
giro da Divida Mobiliária do Estado, vencível no 1° semestre de
1995. Discussão encerrada, após parecer de plenário favorável
nos tennos do Projeto de Resolução n• 119/94, que oferece, tendo
usado da palavra os Srs. Ronan Tito, Jacques Silva, Dirceu Carneiro e Odacir Soares, fiCando sua votação acliada IlllTOmia regimental.
Projeto de Lei do Cãmara n• 122, de 1994, (n• 4.714/94, na
Casa de origem), que altera a redação do parágrafo únicO do art.
60 da Lei n• 8.713, de setembro de 1993. Declarado prejudicado,
após parecer de plenário pela sua prejudicialidade. Ao arquivo.
Oficio ·n• S/84, de 1994, através do qual o Presidente do
Banco Central do Brasil solicita autorização para que a PrefeituraMunicipal de São Paulo possa emitir Letras Financeiras do Tesourodo Município- LFTM-SP, destinadas ao giro da Dívida Mobiliária do Municipiõ;"vencível no 1' semestre de 1995. Aprovado,
ap6s parecer de plenário favofável, nos termos do Projeto de Resoloção n• 120/94. À Comissão Diretora para ri:âação final.
Redação final do Projeto de Resolução n• 120/94. Aprovada. À promulgação:
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 37,
de 1992 (n•3.105/92, na Casa de origem), que regula o direito dos
companheiros a alimentos e à sucessão. Rejeitado o substitutiVO,
após parecer de plenário contráriç, ficando mantido o texto aprovado anteriormente pelo Senado. A sanção.
ProjetO~ de Lei da Câmara n' 123, de 1994 (n° 4.717/94, na
Casa de origem), que altera a redação do art. 1• da Lei n' 6.463, de
9 de novembro de 1977. Aprovado, após parecer de plenário favorável. À sanção; -- -_
-- •
Mensagem n' 391, de 1994 (n' 1.185/94, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República solicita autoritação para
contratar opemção de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, destÍillfda à captação de recursos
para o Projeto de Programa de Canalização de Cónegos, Implantação de Vias e Recuperação Ambiental e Social de Fundo de Vale
(PROCAV II). Aprovada, após parecer de pl~nário favorável, nos
termos do Projeto de Resolução n' 121/94. A Comissão Diretom
para redação futal.
Redação fmal do Projeto de Re5olução n• 121/94. Aprovada. À promulgação.
·
Projeto de Lei do Senado n• 130, de 1993, que ooncede ao
idoso e ao deficiente físico ou mental, o beneficio da percepção de
um salário mínimo mensal, desde que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida pOr sua família, regulamentando o inciso V do artigo 203 da Constituição
Federal. Apreciação sobrestada, ap6s parecer de plenário favorável, sendo aberto prazo para recebimento de emendas.
Projeto de Lei da Câmara n' 5, de 1991 (n•4.796/90, na
Casa de origem), que dispõe oobre o trabalho noturno e dá outras
providências.(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da
Climam n• 233, de 1993, e Projeto de Lei do-Senado n• 20, ck
1992). Discussão encerrada, ap6s pareceres de plenário favoráveis, nos termos de substitutivo, tendo usado da palavra os Srs.
Jarbas Passarinho, Ronan Tito e Coutinho Jorge, ficando a votação
adiada por 24 h=s.
Requerimento n• 484, de 1994, do Senador Maroo Maciel,
solicitando, nos termos regimentais, a convocação do Presidente e
do Secretário do Conselho Nacional de Segurança Alimentar
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(CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo de Duque de Caxias e
Doutor Herbert de Souza (Betinbo), para prestar, perante o Plenário do Senado Federa~ esclarecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, e
apresentar as sugestões e medidas que o 6rgão proporá ao Senhor
Presidente da República, oom vistas a enfrentar tão grave questão.
_Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Eduardo Suplicy, Mauro Benevides e Pedro Simon.
Projeto de Decreto Legislativo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL LIDA. para expiorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cniabá, Estado de Mato Grosso. Retirado da pauta nos termos
do art. 175, e, do Regimento Interno.
Projeto de Decreto Legislativo n• 64, de 199.3 (n°27!5/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE
SIA para explorar serviço de radiodifusão de sons e Imagens (televisão), na Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Retirado da
pauta nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
Projeto de Decreto Legislativo n'69, de 1993 (n°313/93, na
Climam dos Depotados), que aprova o ato que outorga. permissão il
Rádio Mariana Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
emfreqüência modolada na cidade de Mariana, Estado de Minas
Gerais. Retirado da pauta nos termos do art.l75, e, do Regímento Interno.
Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de 1994 (n• 303/93, na
Câmara. dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio CUltura de Paulo Afonso Uda. para explorar
Paulo seiViço de mdicxlifusão sonora em freqüência modulãda na
cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia. Retirado da pauta nos
termos do art. 175, e, do RegimentO Interno.
Projeto de Decreto Legislativo n° 20, de 1994 (n• 266/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rede Nova Terra de Radiodifusãoa Uda. atualmente
denominada Rede Fênix de Comunicação Uda. para explorar serviço de radiodifusão SOD.Olll em freqüência mOdulada na Cidade de
S~o José dos Pinhais, Estado do Paraná. Retirado da pauta nos
termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
Projeto de DOcreto Legislativon• 21, de 1994 (n°292/93, na
Climam dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
da FM Rádio Independente de Arcoverde Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Arcoverde, Estado de Pernaml:uco. Retirado da pauta nos termos
do art. 175, e, do Regimento Interno.
PrOjeto de Decreto Legislativo n•26, de 1994 (n°344/93, na
Climam dos Deputados), que aprova o ato que outocga. pennissão à
Rádio Campos Dourados FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Medianeira,
Estado do Paraná. Retirado da pauta nos termos do art. 175, e,
do Regimento Interno.
Projeto de Decreto Legislativo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na
CâmaradosDepotados),queaprovaoatoqueoutocga.permissãoà
Rádio Serra Negra FM Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sooora em freqüência modulada na Cidade de Alterosa, Estado de
Minas Gentis. Retirado da pauta nos termos do art. 175, e, do
Regimento Interno.
Substitutivo da Câmara ao Projetei de Lei do Senado n° 179,
de 1990 (n• 202191', naquela Casa), de autoria do Senador Femando Henrique Cardoso, que dispõe sobre ci regime de prestação de
serviços públicos pela iniciativa privada, previsto no art. 175 da
Constituição, e regula a concessão de obra pública. Retirado da
pauta. nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
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Projeto de Lei da Câmara n• 233, de 1993 (n•:l-126/92, na cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e dã
Casa de origem), que acrescenta§ 5° ao art. 461 da Consolidação outras providências. Retirado da pauta, nos lermos do art. 175, e,
das Leis do Trabalho, integrando ao saláriO, para- tOdos os fms. o
do Regimento Interno.
adicional noturno pago habituahnente. (framitando eril conjunto
Projeto de do Senado n" 73. de 1991, que dispõe sobre
como Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1991, e Projeto de Lei do isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de médicos re.Senado n° 20, de 1992). Retii-ado da pauta, nos termos do art.
sidentes e relllUDeração de estudantes em estágio para complemen·
175, e, do Regimento Interno.
tação de estudos universitários. Retirado da pauta, nos termos do
Projeto de Lei do Senado n• 20, de 19'12. de autoria do Se- art. 175. e, do Regimento Interno.
nador Nelson Wedekin, que dã nova redação ao art. 73 e seu§ 2",
Parecer n• 237, de 1994, da Comissão de Constituição. Jusda Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. (Tramitando em tiça e Cidadania sobre a Mensagem n• 314, de 1994 (n• 899/94, na
conjlnto com os Projetes de Lei da Cãmaran"s 5, de 1991. e 233, origem), de 24de outubro do corrente ano, pela qual o SenhorPrede 1993). Retirado da pauta, nos termos do art. 175, e. do Regi- sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
mento Interno.
do Senhor Valdir Righetto, para exercer o. cargo de Ministro ToProjeto de Lei da Cãmara n• 117, de 1994 (n• 4,151/93, na gado do Tribunal Superior do Trabalho. Retirado da pauta nos
Casa de origem), que altera dispositivos do Decreto-Lei n• 227. de termos do art. 175, e, do Regimento Interno..
28 de fevereiro de 1967. Retirado da pauta, nos termos do art. . .
Parecer n• 236, de 1994, da Comissão de Constituição, Jus175, e. do Regimento Interno.
tiça e Cidadania sobre a Mensagem n•349, de 1994 (n• 991/94, na
Projeto de Lei da Câmara n• 136, de 1994 (n• 4.801/94, na origem), de li de jlnho do corrente ano, pela qual o Senhor l?):esiCasa de origem), que cria e transforma, no quadre permanente de dente da República submete à deliberação do Senadoa J'SCOlha do
pesroa da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6.. ReSenhor Edson Rodrigues-Chaves para exercer o cargo de Conse-gião, os cargos que menciona e dá ootras providências. Retirado lbeiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Retirada pauta. nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
do da pauta nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
Oficio n•
de 1994, do Senhor Presidente do Banco
Parecer n• 289, de 1994, da Con>issão de Assuntos EcooôCentral, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo micos 8obre a Mensagem n• 376, de 1994 (n• 1.125/94. -na orido Estado de São Paulo, relativa ao padido de emissão de Letras gem), de 8 de dezembro do corrente ano, pela qual o Senhor PresiFinanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, destina- dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
das à liquidação de precat6rios judiciais. Retirado da pauta, nos Senhor Persio Arida para exercer o cargo de Presidente do Banco
termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
Central do Bra$il. Retirado da pauta nos termos do art. 175, e, do
Oficio n• S/86, de 1994, através do qual o Presidente do Regimento Interno.
Banco Central do Brasil solicita autorização para que a Prefeitura
Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93 na
Municipal do Rio de Janeiro possa emitir Letras Financeiras do Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
Tesouro do Município do Rio de Janeiro- I.FTM-RIO, destinadas da Rãclio Independente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
ao giro da dívida mobiliária do Município. vencivel no 1° semestre sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado. Estado do
de 1995. Retirado da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regi- Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
mento Interno.
•
- · - Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, na
Projeto de Resolução n• 122, de 1993, de autoria do Sena- Câmara -dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
dor Marco Maciel que cria a Comissão de Ciência e Tecnologia. outorgada à Rãdio Capinzal Uda. para explorar serviço de ndiocliRetirado da pauta, nos tennos do art. 175, e. do Regimento Interno.
fusão sonora em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de
Projeto de Resolução n• 94, de 1994, de autoria do Senador Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum.
Coutinho Jorge, que altera o Regimento Interno do Senado FedeProjeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (n° 248/93, na
mL tnmsformando a Comissão de Educação em Comissão de EduCâmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a permissão
cação, Ciência e Tecnologia. (Tramitando em conjunto com o Pro- outorgada à Rãdio Fraternidade Ltda- para explorar seiViço de rajeto de Resolução n• 122, de 1993). Retirado da pauta, nos ter- cliodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Araras,
mos do art. 175, e. do Regimento Iritemo.
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n• 125, de 1991- Complementar
Projeto de Decreto Legislativon• 48, de 1993 (n°264/93, na
(n• 60/89-Canplementar, na Casa de origem). que disciplina os Ii- Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a pennissão
mites das despesas com o funcionalismo público, na forma do art. da Rãdio Jornal do Brasil Ltda- para explorar serviço de radiodifu169 da Constituição Federal. Retirado da pauta, nos termos do são sonora em freqüênciá modulada na Cidade do Rio de Janeiro,
art. 175, e, do Regimento Interno.
Estado do_Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n• 151, de 1992 (n• 1.002, na
Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1993 (n°273/93, na
Casa de origem), que dispõe sobre a Cxt.iDção da Conlribuição sinCâmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a permissão
dical a que se referem os arts. 578 a 591 da Consolidação das Leis da Rãdio Litoral Ltda- para explorar serviço de radiodifusão sooodo Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de I • de maio-ae rã em freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio
1943 e dã outras providências. Retirado da pauta, nos termos do Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
art. 175, e, do Regimento Intemo.
Projeto de Decreto Legislativo n• 50, de 1993 (n• 277/93, na
Projeto de Lei do Senado n• 232. de 1991, de autoria do Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga
Senador Jutahy Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a de fi- deferida ao Sistema Nova Em de Comunicação Ltda. para explorar
nir as terras indispensáveis à- preservação ambiental, integrantes sexviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Bordos bens da União e dos Estados, na forma do art. 23, VI e VII, mzópolis, Estado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum.
combinado com o art. 24, VL da Constituição Federal. Retirado
Projeto de Decreto Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na
da pauta. nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
Projeto de Lei do Senado n• 11, de 1994-Complementar, de outorgada à Rádio Grande Lago Ltda- para explorar serviço deraautcria do Senador Marco Maciel, que dispõe SObre fontes de re- - diodifusão sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Es~

snz.
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tadodo Paraná. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1993 (n°267/93, na

viço de I3.diodifusão sonora em freqüência modulada, com fms ex·
clusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre? Estado de

Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão

Minas Gerais. Votação adiada por falta de quorum.

outorgada à Paquetá Emprreendimcntos Ltda. para explorar serviço de radiOdifusão sonora em onda média na Cidade de Floriano.
Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum.
.
Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1994 (n° 308/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga
deferida à Rádio Culmra de Timbó Uda. para explorar serviço de
mdiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado
de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1994 (n°.301/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
oulolgada à Rádio e TV TapajóS Ltda. para explorar serviço deradiodifusão de sons e imagins (televísão) na Cídade de_Santarém,
Estado do Patá. Votação adiada por falta de quorum.
_
Proje.lo de Decreto Legislativon" 10, de 1994 (n° 297/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o alo que outorga pennissão à
Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar sezviço de radiodifusão sonora em freqüênda Iri.odulada, com fms eXclusivamente
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 11, de 1994 (n• 265/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
ootoiEada à S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar serviço deradiodifusão sonora em freqllência modulada na Cidade de FortaleZà;'&iacíO âo Ceará. Vo.tação adiada Por falta de quorum. ·
Projeto de Decreto Legislativon• 12, de 1994 (n°319/93, na
Câmara dos Dc!'ltados), que aprovo o alo que outorga pel111Íssão à
Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço de radio·
difusão sonora em freqiíência modulada na cidade de Sorocaba,
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto-de Decreto Legislativo n• 18, de 1994 (n• 252/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a cOncessão
ou!OQlada à Rádio Araguaia Ltda. para explorar-serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do
TbCan!ins. Votação adiada por falta de quorum.
Proje_lo de Decreto Legislativo n• 19", de 1994 (n°254/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
oo!OQlada ã TV Tocantins Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado
de Goiás. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1994 (n• 327/93. na
Chnara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outmgada à Rádio Montanhês de Botelbos Ltda. para explorar ser·
viço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de BoteThos, Estado de Minas Gerais; Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328193, na
Câmara dos Deputados), que aprova o alo que outorga pel111Íssão à
Fundação de Ensino Suprior do Vale do Sapucaí para executar ser-

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1994 (n° 222/92, na
Câmara dos DeputadoS), que aprova o texto do Aconlo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro
de 1990. Votação adi8da por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 1991 - Complementar
(n° 223/90- Complementar, na Casa de origem), que regulamenta
o § 2• do art. 171 da Constituição Federal, dispondo sobre a edição
e o processo legislativo das medidas provisóriãs previstas no art
62 da Constituição Fedem!, e dá ootns providências.Votação
adiada por falta de quorum.
Projelo de Lei do Senado n• 27, de 1991 -·Complementar,
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3°
do art. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a eobnmça
de juros reais máximos, e dá outras providências. VOtação adiada ,
por falta de quorum.
2.3.1- Diswrsos após a Ordem do Dia
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Desvalorização cambial do peso -mexicano. Artigo de sua autOria publicado no Jornal
11
Folha de S.Paulo", de :qoje? intitulado A_ paixão pelo possível, no
qual trata do programa· de garantia de renda núnima- PGRM
SENADOR AIRTON OUVEIRA -Homenagem ao jornalista e empresário Roberto Marinho pelo transcurso de seus 90 anos.
Preocupação com o crescimento alarmante da malária no Estado
doAmapá.
. .
SENADOR REGINAUJO DUARTE- Atividade parlamen:
tar de S.Ex' Esforços desenvolvidos para a aprovação do projeto
de transposição das águas do Rio São Francisco, para combater os
efeitos da seca em áreas do Nortes~ e para recuperação da cotoni·
cultura cearense. Homenagem aos ex--Governadores_ Tasso lereis·
sati e Ciro Gomes pelas administrações realizadas à frente do Executivo do Ceará.
- .
SENADOR CÉSAR DIAS- Defesa da manutenção do juiz
classista na estrutura da Justiça do Trabalho.
2.3.2 - Comulncação da Presidência
- Ténnino do prazo para apresentação de emendas aos Projelos de Lei da Câmara n•s 35 e 37, de 1994, (n% 3.172/92 e
4.15(1'93, na Casa de origem), sem que aos mesmos tenham sido

oferecidas emendas.
2.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
2.4-ENCERRAMENTO

.

.

3- ATOS DO PRESIDENTE
N" 359, de 1994 (Republicação) e n% 379 a 384, de 1994
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES

Ata da 1a Reunião, em 22 de dezembro de 1994
11 a Sessão LegislativaExtraordinãria, da 49• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 10 HORAS E 3Q MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES - Rodrigues- Cid Sab6ia de CarvaTho- Coutinho Jorge- Eduardo
Suplicy - EpitáciQ Cafeteira~ _EsperidiãO Am.in - Francisco Rol·
OS SRS .SENADORES:
Alexandre Costa- Alfredo Campos - César Dias- Chagas

.

-·-----·~·---· -----·~--'-

_....:;._

_____
.

.

lemberg- Gilberto Miranda- Irapuan Costa Júnior- Jacques Si!-
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O SR. PRESID_ENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de presença aC"Usa o comparecimento de 33 Senadores. Entretanto, não
há, em plenário, o quorum regimental para abertura da sessão.
Nestas condiçôes, vou encerrar a -preSente reunião, designando pai-a a sessão ordinaria de hoje, à tarde, a seguinte

va- Jarbas Passarinho- João Calmon- JoãO Rócba- José Eduardo- Júnia Marise- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha·- Lucídio Porte lia- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mm:IUCe Pinto '-' Mnuto Benevides __: Meira Filho - Nábor
Júnior- Nelson Wedekin- Odacir Soares ~ Pedro Simon·- RegiJl.aldo Duarte- Ronan Tito.
•·

ORDEM DO DIA

1

PROJETO .DE DECRETO LEGISLATIVO N° 44, DE 1993
(lnctuido em ónlem doDfa "nos te-rmos do art. 37s;vni, do
Regim~nto Interno)
- - · Votação, em turno único, do Projeto _ cie Decreto
Legislativo n° 44, de 1993.(n° 2_50/93 na Câmara dos_Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do
Rio Grande do Sul; tendo
-Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de EducaÇão: · ·. · ·
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Amir Umdo,
favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello,
pela regularidade dos atos e· procedimentos concernentes à
proposição.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45 DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa
Catarina, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação.
- r pronunciamento: Relator: Senador Amir Lari.do,
favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, naCâmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüencia modulada na Cidade de Araras, Estado de
São Paulo, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação:
- r pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco,
favorável ao projeto;
- r pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.
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4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993
(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em tumQ_ _l.Íp.ico, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dç>s Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RAPIO JORNAL
DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo
Mello, em substituição à Comissão de Educação:
- 1o pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 49,·DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação.
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"' r pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
.·.· . ·..,; r pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão
pela ·regularidade dos atos e procedimentos concernentes
proposição.· ·

à

6
PROJETO DE DECRETO
1993
.
. LEGISLATIVO No 50, DE
.
{tri:cluldo em 'ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
~
:. . ~~ :;::Regimento Interno)
--

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo no 50, de 1993 (n° 277/93, na Câmara dos Deputados),
que· aprova o· ato que ·renova~ a outorga·~ deferida ao SISTEMA
NOVA ERA DE COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar serviço
de radiodifusão sonora. .em onda média na Cidade de
Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação.
7

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIIT, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputa~os),
que aprova o ato_ que renova a concessão outorgada à RADIO
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do
Paraná, tendo
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Pareceres favoráveis, -proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educação:
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador AIIonso
Camargo, pela regularidade dos atos e proçedimentos
concernentes à proposição.
8

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, DE 19~3
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VTII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados},
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de
radiodifosão sonora em. onda média na Cidade de Floriano,
Estado do Piauí, tendo
J>arecer favorável, proferido em J>lcnário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 7, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)

Votação, em turno ·único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a outorga deforz'da à RÁDIO
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., . para explorar serviço- de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado
de Santa Catarina, tendo
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
· Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação.
. 10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 9, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dianos termos do art. 375, VIll, do
Regimento Interno)
Votação, em turno .único,. do Projeto de Decreto.
Legislativo no 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos Deputados),
,
que aprova o ato que _renova a concessão outorgada à .RADIO E
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do
Pará, tendo
· · ··
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substitUição à Comissão de Educação.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994
(Incluído em Ordem ~o Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe.
URBANO THJESEN para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo
· Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educação.
- r pronunciamento: Relator: Senador João França,
favorável ao projeto;
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pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 11, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo no 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A.
RÁDIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará, tendo
Parecer favoiável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.
13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
RegimentQ Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados},
que aprova o ato que outorga permissão. à FUNDAÇÃO
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade- de
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator:
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação:
- r pronunciamento: favorável ao prqjeto;
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- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.

14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Araguaína, Estado. do Tocantins,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em s~bstituição à Comissão de Educação.
15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 19, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e ·imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação.
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16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 23, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, vm, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a .concessão outorgada à RÁDIO
MONTANHÊS DE BOTELHOSLTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Botelhos,
Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, ReJator: Senador
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação.
17
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VID, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusiyamente educativos, na· cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação.
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18

PROJETO DE DELRETO LEGISLATIVO No 62, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do ·
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legis1ativo n° 62, de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato · que renova a concessão outorgada à
SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL LTDA., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação)
19
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 64, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do
~egimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgadã à
SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA P ARANAENSE SIA para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer
da Comissão de Educação)

20
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 69, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
·
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 69, de 1993 (n° 313/93, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO MARIANA
LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão sonora em
freqüência modulada na cidade de Mariana, Estado de Minas
Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

21
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 8, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos t~~mos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 8, de 1994 (n° 303/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO
CUiTURA DE PAULO AFONSO LTDA., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Paulo Afonso, Estado da Bahia (Dependendo de parecer da
Comissão de Educação}

22
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 20, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
·
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo no 20, de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à REDE
NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO LTDA., atualmente
denominada REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)
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23
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 21, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 21, de 1994 (n° 292/23, na Câmara dos Deputa?os),
que aprova o ato que renova a permissão da. FM RADIO
INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em .freqüência modulada na
Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de
parecer da Comissão de Educação)
24
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 26, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, _
parágrafo único, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão_ à RÁDIO CAMPOS
DOURADOS FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em .freqüência modulada na Cidade de Medianeira,
Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação)

25
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 39, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão, em .. turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 39, de 1994 (n° 296/93, na Câmara dos Deputados),
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que aprovª o ato que outorga permissão à RÁDIO SERRA
NEGRA FM LTDA., para. explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Alterosa, Estado
de Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação)
26
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 45, de 1994(n°222/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,
assinado em Lisboa, em J6·de dezembro de 1990, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
27
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO
SENADO No 179, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, · ) Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado n° 179, de 199Q (n° 202/91, naquela
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
dispõe sobre o regime de prestação de serviços públicos pela
iniciativa privada, preisto no art. 175 da Constituição, e regula a
-····· ·· ·· · ·· · concessão deobrapública, tendo
- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador José
Fogaça, em substituição às Comissões de ConstituiÇão, Justiça e
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Cidadania e de Assuntos Econômicos, favorável ao Substitutivo
da Câmar~ com requerimentos que ipresenta
(Dependendo de parecer oa Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura)
A

28

SUBSTITUTNO DA CAMARA AO PROJETO DE LEI DO
SENADO No 37, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
. Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei doSenado n° 37, de 1992 (n° 3.105/92, na Casa de
origem), que regula o direito dos companheiros a alimentos e à
sucessão. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania)

29
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 5, DE 1991"
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da C~~ara no
233, de 1993, e Projeto de Lei do Senado no 20, de 1992)
A

Discussão, em turno únic~, do Projeto de Lei da Câmara
n° 5, de 1991 (n° 4.796/90, na Casa de origem), que dispõesobre
o trabalho noturno e dá outras providências. (Dependendo de
pareceres das Comissões de Assuntos Sociais e Assuntos
Econômicos)
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30
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 233, DE 1993
(Em regime de urgênci~, nos termos do art~ 336, "b", d~
Regimento Interno)
A

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara no
5, de 1991, ~Projeto de Ld do Senado 0° 20, de 1992)
Dtscussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 233, de 1993 (n° 3.126/92, na Casa de origem), que acrescenta
§ 5° ao art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho,
integrando ao salário, para todos os fins, o adicional_ noturno
pago habitualmente. (Dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Sociais)

31
PROJETO DE LEI DO SENADO No 20, DE 1992
(Em regime

d~

urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei da Câmara
n°S 5, de 1991, e 233, de 1993)
Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei do Senado
n° 20, de. 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin, que dá
nova redação ao art. 73 e seu § _2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT. (Dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Sociais)
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32"
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 117, DE 1994
(Incluíoo em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
A

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 117, de 1994 (n° 4.151/93, na Casa de origem), que altera
dispositivos do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967. .
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos
Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura)

..

33
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 122, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 122, de 1994 (n° 4.714/94, na Casa de origem), que altera a
redação do parágrafo único do art. 60 da Lei n° 8713, de
setembro de 1993. (Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, _Justiça e Cidadania)
34..
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 123, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 123, de -f99·r (n°4.7f7/9-4, na-Ca5a-cfe- orfgem~ que altera a .
redação do art. 1 o da Lei n° 6.463, de 9 de novembro de 1977.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)

- - - - -
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35
A

PROJETO DE LEIDA CAMARA No 136, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 136, de 1994 (n° 4.801/94, na Casa de origem), que cria e
transforma, no quadro permanente de pessoa da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da §_a Região, ..;s cargos que
menciona e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania)
36
OFÍCIO No S/72, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, '_'b", do
R~gimento Interno)

Oficio n° S/72, de 1994, do Senhor Presidente do Banco
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Go~erno
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras
Financeiras do Tesouro -do Estado de São Paulo - LFTP,
destinadas à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)
37

OFÍCIO No S/82, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do
Regimento Interno)

Oficio n° S/82, de 1994, através do qual o Presidente do
Banco Central do Brasil solicita autorização para que o Governo
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do Estado de Goiás possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Goiás - LFT-00, cujos recursos serão destinados ao
giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 1° semestre de
1995. (Dependendo de parecer da Comissão -de Assuntos
Econômicos)
38
OFÍCIO N° S/84, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do
Regimento Interno)
· Oficio no S/84, de 1994, através do qual o Presidente do
Banco Central do Brasil solicih autorização para que a Prefeitura
Municipal de São Paulo possa emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Município - LFTM-SP, destinadas ao giro da Dívida
Mobiliária do Município, vencível no l 0 semestre de 1995.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)

39
OFÍCIO No S/86, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, doRegimento Interno)
Oficio no S/86, de 1994, através do qual o Presidente do
Banco Central do Brasil solicita autorização para que a Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro possa emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Município do Rio de Janeiro - LFTM-RIO, destinadas
ao giro da dívida mobiliária do Município, vencível _no 1o
semestre de 1995. (Dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Econômicos)
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40
MENSAGEM No 391, DE 1994

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Mensagem n° 391, de 1994 (n° 1.185/94, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República solicita autorização para
contratar operação de crédito externo junto ao Banco·
Interamericano de Desenvolvimento - BID, destinada à captação
de recursos para o Projeto de Programa de Canalização de
Córregos, Implantação de Vias e Recuperação Ambiental e Social
de Fundo de Vale (PROCAV II). (Dependendo de parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos)

41
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 122, DE 1993

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do
Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução no 94, de
1994)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n°
122, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a
Comissão de Ciência e Tecnologia. (Dependendo d~ pareceres das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora)
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42
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 94, DE-1994
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do
Regimento Interno)

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução n° 122,
de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 94,
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o
Regimento Interno do Senado Federal, transformando a
Comissão de Educação em Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Comissões de
.. Cons.titJiiçãQ, Justiça e Cidadania e Diretora)

43
A

PROJETO DE LEI- DA CAMARA No 13, DE 1991 COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
13, de 1991 -Complementar (n° 223/90- Complementar, na Casa
de origem), que regulamenta o·§ 2° do art. 171 da Constituição
Federal, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das
medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e ·
dá outras providências, tendo
Pareceres, sob n°s 49 e 88, de 1991, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, 1o
pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n°s 1
a 4 - CCJ, que apresenta; 2° pronunciamento: contrário à'5
Emendas de n°s 5 a 17, de Plenário.
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44
PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 125, DE 1991COMPLEMENTAR
A

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
125, de 1991 -Complementar (n° 60/89-Complementar, na Casa.
de origem), que disciplina · os limites das despesas com o
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição
Federal, tendo
- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Assun-tos· Econômicos, Relator: Senador Meira
Filho, 1o pronunciamento: favorável ao Projeto; r
pronunciamento: favorável à emenda de Plenário.
(Dependendo .de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão)
4S
PROJETO DE LEI DO SENADO No 27, DE 1991 COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n°
27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e
dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos
Econômicos.
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46

REQUERIMENTO No 484, DE 1994
Votação, em turno único, do Requerimento n° 484, de
1994, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos
regimentais, a convocação do Presidente e do Secretário do
::onselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom
Mauro Morelli, Bispo de Duque de Caxias e Doutor Herbert de
Souza (Betinho), para prestar; perante o Plenário do Senado
Federal, esclarecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil no
Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, e apresentar as
sugestões e medidas que o órgão proporá ao Senhor Presidente da
República, com vistas a enfrentar tão grave questão.

47
A

PROJETO DE LEJ DA CAMARA No 151, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 151, de 1992 (n°'1.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a
extinção da contribuição sindical a que se reforem os arts. 578 a
591 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de JO de maio de 1943 e dá outras
providências, tendo
Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo
Suplicy, f~vorável ao Projeto, ·com emendas n°s I e 2, que
apresenta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.
(Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3, de Plenário)
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48

PROJETO DE LEI DO SENADO No 232, DE 1991
(lnduído em Ordem do Dia nos termos do art. 254, parágrafo
único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n° 232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que
autoriza o Poder Executivo a definir as terras indispensáveis à
preservação ambiental, integrantes dos bens da União e dos . ·
Estados, naforma do art. 23, VTe VII, combinado com o art. 24,
VI, da Constituição Federal, tendo
· Parecer contrârio, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO No 11, DE 1994 COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n° 11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco
M..t.ciel, que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, e dá outras providências, tendo
Parecei sob no 227, de 1994 da Comissão de
- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com
emendas 1 e 2-CAE, que apresenta.

50
PROJETO DE LEI DO SENADO No 73, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
·
Regimento Interno)
De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe
sobre isenção do imposto· de renda para bolsas de estudos de
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médicos residentes e remuneração de estudantes em estágio para
completn.entação de estudos universitários. (Dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)

51
PROJETO DE LEI DO SENADO No 130, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dbt nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
De autoria do Senador Mansueto de Lavor, que concede
ao idoso e ao deficiente físico ou mental, o beneficio da
. per~epçãÓ de.
salário mínimo mensal, desde que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la
provida por sua família, regulamentando o inciso V do artigo 203
da Constituição Federal.
(Dependendo dé .pareceres das Comissões de Assuntos
Sociais e Assuntos Econômicos)

um.

52
MENSAGEM N""314, DE 1994
ESCOLHA DE AUTORIDADE
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Parecer n° 23J, de 1994, da
Comissãá de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n° 314, de 1994 (n° 899/94, na origem), de 24 de outubro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete

Dezembro de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 10

Sexta-feira 23 9695

à deliberação do Senado a escolha do Senhor VALDIR
RIGHETTO, para exercer o cargo de Ministro Togado do
Tribunal Superior do Trabalho.

53
MENSAGEM No 349, DE 1994 .

ESCOLHA DE AUTORIDADE
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno)
Discussão, em fumo único, do Parecer no 236, de 1994, da
·Comissãó de Consti~içãó, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n° 349, de 1994. (n° 991194, na origem), de 11 de junho do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor EDSON
RODRIGUES-CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica

54
MENSAGEM No 376, DE 1994
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer n° 289, de 1994, da
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem no 376, de
1994 (n° 1.125/94, naorigem), de 8 de dezembro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do SenhorPERSIO ARIDA para exercer o
cargo de Presidente do Banco Central do Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (Cagas Rodrigues)- Es!á encerrada
a reunião.

Dezembro de 1994
(Levanza-se

areunião às iJiismin.)

Ata da 103 Sessão, em 22 de dezembro de 1994
11 • Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Esperidião Amin
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS.SENADORES:
Airton Oliveira- Alexandre Costa-, Alfredo Campos- César Dias - Chagas Rodrigues - Cia Sabóia_de -Carvalho - Conti- nho Jorge - Eduardo_Suplicy - Epitácio Cafeteria - Esperdião
Amin- Francisco Rollemberg -Gilberto Miranda- Irapuan Costa
Júnior- Jacques Silva --Jarbas Passarinho--João Calmon- João
Rocha - José Eduardo ~José Paulo Biso!- Júnia Marise - Levy
Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lucídio Portella- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Marluce Pinto Mauro Beneivdes - Meira Filho- Moises Abrií.o= Nabor Júnior-Nelson W edekin - Odacir Soares - Pedro Teixeira - Reginaldo
Duarte-Ronan Tito- ValmirCampelo.
-

Em nivel acadêmico exerce o cargo de Professor - Adjunto
do Departamento de Economia da Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro..
Suâ experiênc.ia profissional. além do cargo e função que
presentemente exerce__ compreende o desempenho das seguinles
atividades:
-Professor do Departamento de Economia da Universidade
de Brasília- DF. 1972173;
. - Consultor do Banco DENASA de Investimentos.
1973n4;
_ - Diretor-Superintendente da DENASA Sistemas e Métodos S.A, 1975;
- Professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da
Fundação Getúlio Vargas, 1974177;
O SR. PRF;SIDENTE (Esperidião Amin) --A lista de pre- Professor em tempo integrnl do Departamento de Econosença acusa o -eomparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo nú_~ _
mia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
mero regimental, declaro aberta a sessão. 1977/86;
Sob a proteçã.o de Deus. iniciamos nossos tiaballios.
:.. Superintendente do Instituto de Pesquisas INPES do InstiO Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente.
tuto de Pesquisa e Economia Aplicada IPEA, março e agosto de
É lido o seguinte
1979;
- Assessor Especial, da Seplan, 1986;
PARECER N• 330, DE 1994
- Assessor Especial do Ministro da Fazenda, junho a deDa Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a zembro de 1987.
Mensagem n• 393, de !994, do Senhor Presidente da
Atualmente exerce o cargo de Diretor-Presidenle da MacroRepública submetendo à apreciação do Senado Fede- métrica Pesquisas EconOmicas Ltda.
ral o nome do Senhor Francisco Lafaiete de Pádua
Consta _ainda, do cuniculum vitae, extensa relação de artiLopes, para exercer o cargo de Diretor do Banco gos técnicos publicados em livros ou periódicos editados no País e
Central do Brasil.
no exterior.
Diante do exposto, entendo que os integrantes desta douta
A Comissão de Assuntos Econônúcos, em votação secreta
realizada em 22 de dezembro de 1994, apreciando o relatório apre- Comissão disponham dos elementos informativos necessários e
sentado pelo Sr. Senador Eduardo Suplicy Sobre a Mensagem n° suficientes para que possam deliberar a respeito da indicação, por
393, de 1994, opina pela aprovação da escolha do Senhor Francis- parte do Senhor Presidente da República, do nome do Senhor
co Lafaiete de Pádua Lopes para Diretor do Banco-Central do Brac Fxancisco Lafaiele de Pádua Lopes para exercer o cargo de Diretor
do Banco Central do Brasil.
sil. por 17 votos favoráveis-e nenhum Contrário.
-Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.- João Ro·
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.- (Seguem
cha, Presidente_- Eduardo Suplicy, Relator.
assinaturas.)
RELATÓRIO
Relator: Senador Eduardo Suplicy
__
O Senhor Presidente da República, por intermédio da Mensagem n° 393, de 21 de dezembro de 1994, e com base no artigo
84, inciso XN, combinado como artigo .$2, inciSo ID. alínea d,da
Constituição Fedenol; SÜbmete ao Senado Federal, para prévia
aprovação dos seus membros, o nome do Senhor Francisco Lafaiete de Pádua Lopes, para exercer o Cargo de Diretor do Banco Central do Brasil.
O wrricuJUm vitae do indicado encontra-se anexo ao processado. Dele constá que o Senhor Pádua Lopes é Bacharel em
Economia pela Univeriidade Federal do Rio de Janeiro, 1964167,
fez o Curso de Meslrado em Economia na Escola de -Pós-Giaduação em Ecooomia da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro
1968/69, tendo obtido, ainda, os graus de Master e PHD em Eco-nomia pela Universidade de Harvard (USA).

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Ãmm) - O expediente
lido vai ii publicação.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte
Oficio n° 234/1994
Brasília,22 de dezembro de 1994
Senhor Presidente,

Dirijo-me a Vossa EXcelência para, nos termos do artigo 29
do_ Regimento Interno do Senado Federal, comuni® a minha renúncia ao mandado de Senador pelo Estado de São Paulo, com
efeitos a partir de 1° de janeiro de 1995, inclusive, em virtude de
minha posse como Governador daquele estado, a realizar-se na
mesma data.
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Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.- Senador Mário Covas.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - A Presidência
tomará as providências necessárias para a convocação do suplente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J• Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 1.099, DE 1994
Excelentíssinio Senhor Presidente do Senado Federal,
Nos termos do art. 13, § I •, do Reginiento lnllimi>_c;lo -Sena~_
do Federal, solicito seja considerada licença autorizada minha ausência dos trabalhos da Casa, no periodo de 26 do coromte e 4 ele
janeiro de 1995, por motivo de viagem breve ao exterior em carãter particular.
__-__
Brasilia, 22 de dezembro de 1994. - Senador Meira Filho.
O SR. PRESIDENTE (Espei:ídião AminJ - A vbtação do
requerimerito,que acaba de ser lido, fica adiada por fa!t.a de quorum.
A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil, o Oficio
no 3.841/94, enc.uninhando a complementação dos documentos
necessários à instrução da Mensagem n• 391, de 1994.
0- expediente será anexado ao processado da Mensagem n°
39!, de 1994.
Há oradores inscritos.
Coneedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. (Pausa.)
Concedo a eaiavra ao nobre Senador Joio Calmon.
O SR. JOAO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, na manhã
de boje, foi sabatinado, pela ComiSsão de Assuntos Económicos
do Senado Federal, o Professor Francisco Lafayete de Pádua Lopes, indicado para exercer o cargo de Diretor ao Banco Central do
Brasil.
O Professor Pádua Lopes é f!lbo de um dds mais extraordinários brasileiros deste século, Lucas Lopes, que foi uma figura
estelar no Governo Juscelino Kubitscbek e a quem se deve o êxito
do programa que passoo à história como o Programa de Metas de
Juscelino.
Seu fllho tem um curriculum vitae realmente impressionante! Mencionarei apenas alguns detalhes da sua formação eco-nômica: FreqüentOu o Colégio Santo Inácio~ no Rio de Janeiro um dos mais importantes estabeleciJ.?.entos de ensino daquele Estado; formou-se em Economia pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro; em 1967; fez um curso de mestrado em Economia. na Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas? no Rio de Janeiro; é- mestre em Economia pela Universidade
de Harward; é PbD em Economia pela mesma Universidade; boje,
é Diretor-Presidente da Macrométrica Pesquisas Económicas Ltda;
é Professor-Adjunto do Departamento de Economia da PUC, no
Rio de Janeiro, e tem ocupado cargos de grande relevo na área da
economia. Foi Subsecretário de Ensino da EScola de PóS-Gradua-ção em Economia da Fundação Getúlio Vargas; foi Superintendente do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada; foi Assessor
Especial da Secretaria de Planejamento da Presidência da República; foi Assessor Especial do Ministro da Fazenda, de julho a dezembro de 1987..
O Professor Lucas Lopes vai integrar a Diretoria do Banco
Central do Brasil, cujo Presidente, já aprovado pelo Senado, é o
eminente economista Pérsio Arida.
Destacaram-se, na reunião de boje da Comissão de Assuntos Econômicos; difrãilte a Sabatina a que foram submetidos, o
Professor Lucas Lopes, Francisco de Pádua Lopes. o Senador
Eduardo Suplicy, que, como sempre, defendeu seu Programa de
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Renda Mínima. para permitir ou tentar conseguir uma distribuição
mais eqüitativa da renda em nosso País, que está excessivamente
concentrada nas mãos de uma ínfuna minoria de privilegiados.
Teve também atuação admirável, no decorrer dos debates, o Senador Ronan Tito, que é um dos astros do Senado Federal e que presidiu, com extraordinária sabedoria e um dinamismo inexcedíVel, a
ComisSão Parlamentar de InquéritO sobre _a sonegação fiscal no
Bmsil.
·
Os debates se prolongaram por mais de três horas, com a
participação tambêm do Senador Pedro Simon, cilja contiiruição
foi ~ente magnífica e que se encerrou há pouco mais de quin- ze minutos.
-- Sr. Presidente, Srts e SI-s. Senadores, uma vez que o assunto
não havia sido focalizado ao loJ;t.go dos dçbates, limitei-me a destacar a necessidade de se dar a máxima prioridade a um esforço de
combate às astronômicas sonegações de impostos.
O emineiite Presidente desta sessão, nosso Colega. Senador
Esperidião Amin. foi wii dos meUlbro_s maiS atuantes dessa Co:
missão Parlamentar de Inquérito, que, infelizmente, não teve a de--sejável cobertum dos meios de comunicação. Mesmo assim, os
seus resultados concretos foram altamente animadores, embora
não tenham chegado a nos satisfazer integralmente, já que, conforme ap1rou essa Comissão Parlamentar de Inquérito, a sonegação
de impostos, somente em São Paulo, cobrindo a área dos municipios, do Estado e dos impostos federais, é um pouco superior -ao
total do Orçamento Geral da República Federativa do BrasiL
Ocorre essa distorção em São Paulo não porque o paulista
seja menos honesto OU menos patriota que os outros brasileiros;
não. Mas São Paulo, se não fosse uma: Unidade da Federação, seria, isoladamente, um país desenvolvido.
Portanto, quando se dc.-staca essa astronômica sonegação de
impostos em São Paulo- Estado que é o orgulho de todos nós-,
isso não representa nada que possa apontar a execração do País.
Por falta de uma politica de combate eficiente à sonegação, sur'
gem esses episódios.
A Professora Guiomar Namo de Mello, que à época era Se~
cretária Municipal de Educação do então Prefeito Mário Covas, reveloo, para estarrecimento de todos nós, que, na periferia daquela
megalópole- que boje é a segunda do mundo, depois de Tóquio e
- superando Nova Iorque -, ainda havia escola de 1o grau com quatro a cinco rumos. As crianças permaneciam na escola apenas duas
hOI3S. Descontada a meia-hora da merenda, elas permaneciam na
sala de aula apenas uma bOta e meia.
Já revelei esse detalhe ao Plenário do Senado Federal. Entretanto, certamente por não ser matéria cjue desperte- unia extraordinária atenção. o assunto não conseguiu 'IJina Cobertura adequada
da mídia em todos os setores de comunicação - jorna~ rádio e televisão.
Se realmente conseguirmos êxito com _esse programa, que
tem à frente do destino da Nação o nosso ex-Colega, o então Senador Itamar Franco, alimentaremos uma esperança ainda maior, já
que o mencionado pro~ exposto pelo nosso eminente ex-Colega Senador Fernando Henrique Cardoso, é ousado e mobilizou,
para a sua elaboração, um verdadeiro scretch de valores da economia do nosso Pals, com mestres incontestáveis na área de fmanças
e economia. Temos todas as COPdições de êxito nessa nova tentativa.
Estar JS diante de um dilema dramático: ou vamos apreciar.
ao longo d '3ovemo Fernando Henrique Cardoso, êxito concreto
na execuç~ do progm.ma, ou ninguém. a não ser que dotado de
poderes n· culosos, poderá evitar que c :orra proximamente não daqui . ·, ou 10 anos- uma convulsão social no Brasil, posl<>
que a soncg<L\ãO astronômica, impune, que aqui se verifica não se
poderá conter.
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O Sr. Mauro Benevides -Permite·rrie V. Ex' Um aparte,- - dução da ajuda financiiia do B3nco Mundi3Jpara õ nossO PaiS.
aobre Senador João Calmon?
O importante, Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, é que
O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre Sena- nenhum de nós, mesmo diante dessas revelações consideradas de:l·Jr Mauro Benevides.
- sanimadoras. vai diminuir o ritmo de trabalho, de depicação em faO Sr~ Mauro Bcnevides- Nobre Senador João Cal moo, V. vor da educação do povo brasileiro. _
Ex•,
tarde de hoje, profere Unl discurso inl.portante, que deve ser
Saio desta Casa - conforme V. Ex" lembrou de maneira
entendido como uma conclamação àqueles que nos vão suceder gentil- com uma tremenda frustração, P9fque fracassei. Fracassei
nesta Casa, já que V. Ex•, despojado inexplicavelmente do seu rotundamente na tentativa de fazer cumprir um artigo - de minha
mandato a partir de 1° de fevereiro de 1995, nesta Casa não estará autoria - da Lei Orgânica dos Partidos Pollticos, que dispõe sobre
como representante do povo do EspíritO Santo. V. Ex• é homem de a criação, ao lado de cada agremiação Partidária. de um instifu!o
espírito público incomparável. verdadeiro apóstolo da educação. de formação polítici. para fo:rmar e renovar os quadros partidários
Com sua autoridade moral, sempre teve coragem de chamar a do nosso Pals.
atenção do País para as mazelas, para as distorções, para os erros e
Essa idéia não partiu de mim. Assisti à sua aprovação na
a missões que governos seguidos têm pratiCado. sobretudo os__ erros antiga República Federal da Alemanha. Quando vohei. estava senc-uja origem é o desvio de recursos constitucíoD.almente destinados do discutido o Projeto de Estatuto dos Partidos Politieos. Ajiresen:t Pasta da Educação, como V. Ex• hã pouco destacou, em reunião
tei a emenda, e esta fOi aprovada pelo Relator, o inesquecíVel Se-.
·! :t nossa Bancada. São dotações que, pOr impeiãtiVo Constitucio- nador Tarso Dutra. Foi aprovàda por unanimidade, mas até boje é
u.d, deveriam ser destinadas à Educação. E isso não vc·m ãCOnte- letra morta. Inclusive, nobre Senador Mauro Benevides, para trisn:ndo. O Tribunal de Contas da UniãO, ao -faZer a cõilstatação, teza nossa, foi aprovada no âmbito do glorioso P:MDB, da figura
sentiu-se potente para a-plicar sanções corretiVas Do Sentido de iminesquecível que ainda nos inspira atravéS de sua mem6ria, Depupedir que, nOs exercícios subseqüentes, sejam descumpridas aque- tado Ulysses Guimarães.
lJs normas constitucionais. É uma pena V. Exa nãõ" estar i:J.esta
Aproveitai:Ido a disponibilidade de tempo nesta sessão vesCasa a partir da próxima legislatura, mas acredito que a fonna per- pertina, onde não havia oradores inscritos, fãço essas aftrmações,
tinaz pela qual V. Ex' se conduz na tribuna do Senado Federal, porque realmente são importantes. Se não educarmos o_ povo brasempre defendendo recursos para a Educação, sexviiá Como exem- . sileiro, em todos os níveis; se não educarmos a classe política,
plo. Não sei se quem vai substituí-lo nesta Casa terá a mesma vinada, a não ser um milagre de Deus, poderá evitar que o Brasil enfrente uma _crise de catastróficas proporções~
~ão, o mesmo tirocinio, a mesma clarividênciã. Não acredito que
~e adquirem essas caracteriSticas apenas com o exerclcio da próFica aqui essa minha homenagem ao Professor Francisco
pria atividade. Espero que os que vierem ã. substitní-lo nesta Casa Lopes, que foi aprovado por unanimidade para oeupar uma das dilenham, pelo menos, a metade da preocupaçãO que· V. Exa sempre reterias do Banco Central, e que, providencialmente, me deu a
extemou em relação aos problemas brasileiros, globalizadamente oportunidade de voltar aqui a defender a tese de que somente atraconsiderados, e, de forma específica, em relação" à Educação. Mais vés da máXima prioridade à educação conseguiremos ter uma souma vez, V. Exaven:i à tribuna e, no contexto desse discurso multi- ciedade em nosso País com a distribuição sobretudo da renda nafacctário, reclama que se cumpram as nonnas c~onstituciOnais que cional.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Exa um aparte?
· :r:.:-·nlam recursos à Educação em nosso País. Saúdo-o novamente,
• t~r.rou convicto de que até o último miriuto do mandato que nos
O SR.JOÃOCALMON -Ouço V. Ex'comomaiorprazer.
foi COnfiado- a V. Ex apelo povo capixaba e a mim pelo povo ceaO Sr. Mauro Beoevides - Nobre Senador João Calmon, V.
rense - estaremos irmanados no mesmo sentimento do cumpri- Ex' se ressente, no final desse pronunciamento, de que o plenário
mento do dever e no de manifestar criticas, qllá.ndo julgarmos per- não está repleto - apenas uns 30 oo 35 Senadores estão presentes,
tinente, para que JX>Ssamos sempre ter a tra.nqüilidade e consciên~ e deveriam estar todos os 41 neste instante. Eu pediria a V. Exa,
··ia do lraballio realizado.
neste aparte que lhe faço, e ao próprio Presid•!nte da Casa que conO SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Mauro Benevi- clamassem os Senadores que ainda estio ausentes do plenário para
dcs, V. Exa sempre bate recordes.de generosidade em relação a que não deixem Brasília no dia de hoje, porque teremos de cum·
este seu vefuo amigo e admirador, desde a década de 40, lá em prir uma pauta importante. sobretudo a apreciação de leis compleFortaleza, onde V. Exa brilliou intensamente, primeiro na Câmara -mentares e de indicação de autoridades. V. Ex' já poderia fazê-lo
Municipal, depoiS-na AsseinbJéia Legislativa, de onde, de maneira agora, conclamando os colegas para apreciarem a indicação do Dr.
consagradora. foi eleito Presidente.
Francisco Lopes para o Banco Central; e já há uma outra, com
Jamais esquecerei a honra de receber de suas mãos o título mais anterioridade, que é a do Dr. Pérsio Arida, para a Presidência
do BACEN; e outras autoridades, como o EmbaiXador Celsó
d4~ cidadão honorário no Estado do Ceará, ao lado de minha mãe,
Amorim, que foi sabatinado hoje na Comissão de Relações ExteLjtJe mon·eu poucos anos depois.
Está V. Exa focalizando esse meu interesse obsessivo pela riores e Defesa Nacional. V. Ex' poderia já agora também secundar. sobretudo ao Presidente Chagas Rochigues, qtle é uma das
~:du.:ação, c tt.'l11 plena justifica:iva. Airida ontem, nobre Senador
Mauro BeneVides e demais que me honram com a sua atenção, grandes figuras desta Casa, a quem o Piaui não soube fazer justiça
aparteei o magnífico discurso da Senadora Júnia Marise, mediante reconduzindo-o ao mandato senatorial, para que nos preparemos
o qual S~ Ex a mostrava os dispêndios com a EducaçãO ·no Brasil para o grande momento de apreciação de todas essas autoridades
nos últimos quatro anos. Na realidade, depois da conversão para o e, conseqüentemente, possamos fazer um breve interregno nos trad6Iar, os recursos decaíram. Foi uma surpresa até mesmo para balhos desta convocação extraordinária, mas com o dever cumprimim. Esse dado consta de um documento do IPEA, entidade que do pelo exame de todas essas matérias submetidas ao Senado Fe~
m<-rece tndo respeito, todo crédito. E a Senadora Júnia Marise deral.
O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Mauro Benevi·tcn"!sccntou nutro detalhe: o Brasil está inadimplente, gravemente
:11:-.:hPpkntr., cm relação ao Banco Mundial, que nos concedeu _des, o eminente Presidente~ desta sessão, Senador Cbagas Rochic:1·pr.:~.t;m.,.... . . na área da Educação. As prestações desses empréstigues, que nesta reunião completa o lrio de Senadores não reeleitos,
mas que nem por isso deixa de bater recordes de assiduidade, preJ; :1: nil.~ cst50 sendo pagas. o que representa ameaç-a graVe de re-
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sidindo dezenas e dezenas de sessões, do Senado e do Congresso

Nacional. de uma maneira sempre magistral. Estou certo que, com
exclusão do meu nome. que já sou rim septuagenário, já cheguei
aos 78 anos de idade, V. Ex"s, nobre Senador <llagas Rodrigues e
nobre Senador Mauro Benevides, estarão, dentro de quatro anos,
·de volta a esta Casa. Mas de forma nenhuma deixarei de freqüentar o Senado, até porque tenho até direito de ocupar uma dessas
poltronas, como ex-Senador. E procurarei, no âmbito, quem sabe,
da Fundação Pedroso Horta, continuar na minha luta para que o
PMDB tenha fmalmente esse instituto de formação politica.
Faço, deste microfone, um ápelo aos Senadores que se encontram nos seus gabinetes, alguns no restaurante do Senado; já
que as reuniões da Comissão das Relações Exteriores e da Comissão de Assuntos Econômicos te~ há poucos minutos, para

que acorram ao plenário, a ftm de que seja possível a aprovação de
matérias de grande relevo que estão aguardando quorum.

Agradeço ao Sr. Presidente e aos' demais Srs. Senadores que
tiveram a paciência de ouvir esse pronunciamento que me foi soli-

citado em uma tentativa de evitar o encemunento imediato desta
sessão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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vembroldezet$ro, 1983. Traba:lbo apresentado no painel de con- Senador João Calmon atinentes às prioridades que temos que dar
]untum nacional do XI Encontro Nacional de Economia da ANPEc.
no tocante aos vários temas que s-:- Ex• aqui abordou~ a começar
32. "Indexación, Shock Externo y Nível de Actividad: No- por ·aquele concernente à evasão fiscal, que é mãe de quase todos
tas sobre el Caso Brasileo'', Desam>llo Economico-Revista- de os males, porque, em não haVendo recursos ou evadindo-se recurM
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35. ''Um ano Quase_ sem PeJS~vas", Folha de S. Paulo, quando dizem respeito a interesses de desassistidos, que, por defi2-2-1984.
'
.
-riiÇão. não têm condições de constituir um lobby oompetente e eflcaz..
36. ''É Possível a Recuperação em 1984''. Folha de S. Pau·
Ocupo este microfone para anunciar - esta que é virtuallo, 7-A-lYI
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. .
.
..
provisórias. ·
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Economia em Per.q)ectiva, coRECON.São Paulo, n' 5, agosto de edição de medidas provisórias deve ter ci>nst:atado que o Congres1984.
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44. "O Pacto Nacional de Estabilização da Moeda'' (Pacto _ Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania um projeto de lei
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complementar, de no 13/9J,deautoriadoDeputadoNelsonJobim, de medidas provisórias, fazendo um apelo para que estancasse
que estabelecia restrições à reedição de medidas provisórias. O Se- aquela proliferação exagerada das mesmas, algUmas das 'quais sem
nador Pedro Simon foi o Relator, tanto na Comissão de Constiru.i- atentar rigorosamente para os pressupostos constitucionais de urção, Justiça e Cidadauja quanto no Plenário desta Casa. Em função gência e relevância. Ministros de Estado que, à êpoca, aconselhade um aparte de grande sentido jurídico do Senador José Paulo Bi- V8.IJ1 ao Presidente Fernando Collor de Md1o, fil.t:lram algumas
sol, esse projeto de lei complementar sumiU. Sumiu. Disto resul- p(,ridemÇões no sentido de que adotasse provid8ncias para sobrestoo, para minha convicção, o seguinte: o remêdio não é um projeto tar aqliela pletaa de medidas provisórias q\le chegavam ao Conde lei complementar, é uma emenda à Constituição. Só uma emen- grosso Nacional. Hoje, comparando o periodo de Collor de Mello
da à Constituição po<:Iei:á complementar o que existe na Constitui- ao de -ytamar Franco, chegamos à evidência de que a ânsia deleção brasileira a respeito de medida provisória.
gi.Slar, no Poder Executivo. amplia-se de fonna preocupante para o
Pretendo trazer a esta Casa, como representante'do Estado COngresso. pois é uma forma de subtrair a nossa competência. Por
de Santa Catarina; a cootnouição do meu Estado. No Estado de essa mzão, no discurso que proferi anteontein, âéspedihdo-me desSanta Catarina não existe reedição de medida provisória. Se a me- ta Casa, flz questão de realçar esS-' questão de o Coogresso núlifldida provisória não for aprovada. ela está rejeitada. E por isso os car. por sua tácita aquiescência, a prerrogativa da· iniciativa de leis.
Deputados têm que trabalhar, porque ~·não apreciarem profunda- V. Ex• se apresta para ol*-er o nosso apoio; o quorum constituciomente e se não debaterem. não deliberarem, estarão dizerido "não". nal para a sua emenda. Desejo assegurar, desde jâ, a ttúnha assinaE não é permitida a reedição de medida provisória no mesmo ano. tura à sua proposta, a ser fOmlalizada a partir do dia 2 de janeiro.,
E tal matéria não podCrá ser-objeto de nova medida provisória na-_ Creio que ninguém neste plenário venha a negar apoio a essa iniquele ano.
- eiativa. Para a fQ!1Daliz8ção da proposta., evidentemente. V. Ex•
Portanto. qual é a conclusãO a qne cheguei, em funçio do contará com o meu apoiO~ Na votação. acredito que essa será uma
que temos assistido no tocante a medidas provisórias? A medida tarefa para os dois Senadores que irão suceder ao Senador Cid'Saprovisória extingue a funÇão legislativa do Congresso-.
-- -- boia de Onvafuo e a ~ nesta Casa. A partir de 1° de fevereiro,
Hoje, S~s c Srs. Senadores, estão tramitando no CongresSo os futuros Senadores cearenses ir:ãà tmier à consideração de seus
Nacional 54 medidas provisónàs. Neste ano, fonun editadas 356, a Pares a sua primeira prop<>sta, a gr.mde bandeira que desfraldaram
uma média de duas e alguns décimos por dia útil. E o Governo na- campanha eleitoral - qne, no entender de alguns, significava
atual simplesmente bateu todos os recordes em m:itéria de edição autêntica indigência mental-, uma emenda constitucional no sende medida provisória: Excetuando-se o ano de 94, de 88 ao fmal tido de propor ao Senado a redução do mandato dos Senadores de
de 93 foram editadas 407 medidas provisórias, em cinco anos e oito,pm quatro anoS.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Poderão subscrever, se V.
meio de existência do instituto; em um ano, 356. E, se o Congrosso quiser -continuar sendo fantasma, o ano que vem tere:tn_OS uma- Exame pemrite, uma proposta que., parece-me, está sendo elaboramédia de dez medidas provisórias por dia.
da há quatro anos pelo Senador Eduanlo Suplicy.
Muitos parlamentares já se mí!nifestaram preocupados com
O Sr. Mauro Benevldes - Petfeitamente. Fique certo V.
o assunto e propuseram uma solução. Não sou dono da idéia. Ex• de que a sua emenda terá o nosso apoio, pois 6 uma foDna de
Devo ser justo inclusive com o próprio Deputado Nelson Job~ garantir ao- Congresso o exerclcio daquilo que é inerente ao pro..
que, por ocasião dos 1rabalhos da Revisão Constitucional, apresen- prio Poder Legislativo, a competência para a iniciativa das leis.
tou uma proposta de emenda revisiórial já apciféiçOada, em relaÇãO - -Desde já garanto a aposição da minba assinatura na proposta que
aoPL-Cn°!3/91.
estásendoelaboradaporV.Ex' -- O fato é que estamos à mercê da inexistência da função !e-,
O SR. ESPERIDIÃ.O AMIN -Nobre Senador Mauro Begislativa no Congresso. O Executivo tem a inici3ti.Vá, ó Congresso rievides, desejo _agradecer a V. Ex• e deplo:mr, mais uma vez, a
se acomoda e o resultado disso para o Brasil é muito piOr do que o provável impossibilidade de contar com o testemunho de V~ Ex•
decreto-lei. Para o País, pior-dO que o decreto-lei é a ins~gurança quando da tramitação-desta emenda. Disse muito bem V. Ex': nós
juridica da medida provisória. Se ela for rejeitada, como vai ser o todos nos sentúunos conf!SCildos; não aj>enas na poupança. mas no
decreto legislativo que vai regular a matéria jwidica? Hã uma in- Poder Legislativo, pela edição das medidas provisórias em 1991.
segurança jutidica. O decreto~ lei. pelo mCD.os, uma vez convertido Comparadas em número e em espéCie às- do ano de 1994, vemos
em lei, por decurso de prazo- com todos os inconvenientes do de- que ou pérdemos a mem6ria ou perdemos a medida. Prov~velmen
curso de prazo-, era matéria enceriada. Para o Congresso, a reedi- te, ambaS as coisas. a medida e a memória.
ção periódica e sistemãticada medida provisória é coi.Do ilm chiHoje, conversando com o assessoc que irá me a}ldarna elacote humilhando publicamente uma Casa que perdeu não a única:, boração deste projeto de emenda constitllcional, veio ·r tooa uma
mas a principal função de sua existência.
-pOstura que foi adotada pelo então Presidente Fernando Collor da
O Sr. Mauro Beoevides- Permite-me V. Ex• um aparte?
Mello, segundo consta, a instâncias do então Ministro da Justiça,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o aparte de V. Ex', nosso companheiro de Partido, Senador Jarbas Passarinho, aqui
nobre Senador Mauro Benevides.
presente, e igualmente do então Uder do Govemo, Senador Marco
O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Senador Esperidião Macio~ futuro Vire-Presidente já diplomado.
Amin, instantes antes do início desta sessão, V._ :Ex•, trocando
Creio que esta proposta de emenda constitucional que preidéias coai alguns colegas desta Casa e com a assessoria-geral da tendo apresentar não terá adversários; poderá, no máximo, enconMesa. chamava a nossa atenção Para ã formã- a'busiva com que o trar alguma resistência passiva que não terá. como pretender imitar
Poder ExecutiVo vem editando essas medidas provis6riis. cons- Mahatma Gandhi,. porque será uma resistência passiva contra uma
pun::ando do Congresso aquela competência inerente ao Legislati- causa nobre e não por-uma causa nobre.. Se houver resistência pasvo, a da iriidatiVa- das leis. Hoje. até me penitencio pelo pronun- siVa contia esta emenda constitucional, não será por uma causa nobre.
ciamento feito quando investi-me na Presidência do Senado FedeQuero, portanto, repetir. não soo dono da idêia, esse assunto
rale do Poder Legislativo brasileiro, no dia 2 de fevereiro de 1991, há de ser debatido. Mas quero trazer aqui o argumento de natureza
por ter atacado com tanta co:pb.mdência o Goverp.º do Sr. Feman- política que me parece complementar aos dois outxos raciocinios
do Affonso Collor de Mello, entendendo que exagerara na -cXliçãO (Jue -<lqrii ex pendi, um sobre insegurança jurídica. que a medida
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· provisória reeditada representa, e outro pelo comodismo~ pelo des- previsão muilo melancólica. É necessário que haja um esfot;<>
prestígio do Congresso. que a reedição sucessiva representa e que c:ionpgado de Iodas as agremiações pllrtidárias para que 110 próxia imprensa faz muito bem em acenOJar.
mo ano este quadro se mocliíiqUe, porque, se ele não se modificar,
·
Não quero chegar ao ponlo de demonslr.lr os rigores do sis- só um milagre de Deus, nosso Senhor, poderá evitar cooseqüêntema parlamentarista com relação ã medida provisória, onde a não cias realmente catastróficas.
.aprovação de um decreto-lei oo medida provisória significa a queO SR. ESPERIDIÃO AMIN - Quero agradecer a contrida do gabinete, o que faz com que ela seja utilizada muito modera- buição valiosa do nosso eminente Senador João Calmon e considamente. nos casos de estrita necessidade. En~tanto, a wlgariza- derá-la como uma advertência a mais para que esta matéria seja
ção da medida provisória, a complacência, para não dizer a cum- objeto da nossa atenção já no inlcio do ano de 1995, antes mesmo
plicidade do Congresso, tem uma rotra conSeqüência política: a
dO início da nova Legislatura..
absoluta falta de necessidade de maioria parlamentar. Não é necesO Sr.JarbasPassarinho -Permite V.Ex'umaparte?
sário que haja maioria parlamentar para governar, esta s6 é necesO SR. ESPERIDIÃO AMIN -Pois não. Ouço, com gran.sária em alguns casos: as primeiras medidas do Governo. no caso de satisfação, o aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho•
O Sr. J arbas p..,......ioho - Nobre Senador, eu lastimo não
de um fundo social de emergência, etc. Nos demais casos, não é
necessário que hajd. lnãioiia }X)tqUe não precisa haver Congresso- ter ouvido o início do prommciamento de V. Ex' com Ielação à
essa é a verdade.
propositura que pretende fazer. Mas algo que ouvi aqui merece um
O Sr. João Calmon- Permite-me V.Ex•umaparte?
reparo. Falou-se aqui na abundância de medidas provisórias ao
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com prazer, ouço V. Ex'
tempodoGovemoCollor, V.Ex• fez uma.. ••
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Falou-se exatamente o con.
O :Sr. João Calmon - Gostaria de destacar alguns dados
que já. foram divulgados pela imprensa. A medida provisória sobre tráriõ,
todos os momentos.
mensalidades escolares já está na sua nona reedição. O mais esO Sr. Jarbas P.,.,..rinho- Não por V. Ex'
panloso, entretanto, nobre Senador Esperidião Amin, é a revelação
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Cl!egamos a dizer o seincontestável de que mudamos a moeda deste Pãís; criãmõs
guinte: Nós roclamávamos daquelas e elas foram reduzidas. Hoje,
nova moeda. e até. agora essa medida provisória ainda não foi ou pexdemos a medida ou perdemos a memória.
aprovada.
_
_ _
_ _
O Sr. Jarbas Passarinho - De falo, no início do Governo
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Elt' não imagina o que Co!lor, houve uma utilização abundante de medidas provisórias.
isso significa do ponto de vista de segurança }lridica! A moeda foi Nós todos aqui apoiamos as medidas provisórias, uma das quais
mudada; todas as relações, todas as conSeqüências desse ato estão tomou até o n001e de confiSCO, que eu m.Jnca chamei como tal,
s.endo embaladas pela reedição. Se uma delas, eventualmente~ porque admiti que houvesse a devolução, o que houve, ainda que
viesse a ser rejeitada, teria que ser feito uin decreto legislativo para com perda de valor. Mas, no perlodo em que V. Ex' se referiu a
regular a matéria n:_~s seus aspectosjuridicos.
_
mim como Ministro da Justiça, ao Senado< Marco Maciel como
· ·
O Sr. João Calmou ~Senador, ainda há outro detalhe: este Lfder do Senado e ao Deputado Humberto Soulo como L!der do
País, nos últimos anos, viveu muitos meses sem Orçamento apro- Governo na Câmara, eu gostaria de chamar a atenção de que foram
vedo pelo Congresso. Era apenas liberado um duodécimo.
ruissimas as medidas provisórias. Há época, falei imediatamente
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- E o GoYemo gostoo muilo com o Presidente, mostrei-lhe que isso é uma agressão ao Condisso.
gresso, e que só em casos excepcionais deveria ser utilizado. De
O Sr. João Calmon _,Q Congresso Nacional não teve ca- maneira que seria interessante verificar, no perlodo de 17 meses
·pacidade de aprovar um Orçamento par.t a República Federativa em que nós estivemos 110 Ministério, quantas medidas provisórias
do Brasil. Os números já citados nesta tarde melancólica são, real- foram editadas, e, de•de logo, digo: uma delas foi editada a pedido
mente, estarreoedores. Foram editadas, já, 350 medidas provisó- do Congresso, que foi a questão dos incentivos fiscais para. a área
rias~ dessas, foram aprovadas apenas 54...
do Nordeste e do Norte. Agora eu me Ieporto ao periodo em que
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não, 54 ainda estão tmmi- fui Líder de Go\'emo do Presidente Figueiiedo e havia o decurso
tando, ou seja, são reedições.
•
de pra:ro. V. Ex' fez uma remissão ao decrelo-lei; quando eu cheSe a das mensalidades escolares foi editada :nove vezes,-- ela gava V. Ex• se referia à minha pessoa como decreto-lei. Agora
está nove ''""" computada nas 356, mas, hoje, está tmmitando can o Movimenlo de 64 e com a conhecida protelação na aprovauma só.
ção de projelos de lei - falava-se muilo na Lei Orgânica da PreviO Sr. João Calmon - Daqui a pouco a imprensa mundial dência Social, levou dez anos; na Lei de Diretrizes e Bases, levou
11
vai focalizar o Brasil naquelas seções: 0 impOssível acontece. onze anos-, o Presidente Caste!lo oolocou o problema do decurso
acredite ou não", porque, realmente, nós estamos batendo recorde.
de prazo. Era uma grita fa)>uloSa por pllrte da Oposição; e eu não
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nós temos uma pretensão achava que essa grita tivesse muita razio de ser, porque vinha para
maior: acho que vamos para o Guiness.
cá a proposta, qualquer que ela fosse, e a maioria, se estives~ no
O Sr. João Calmou- É, para o livro Guioess de recordes. plenúio, denubava. O que acontecia muitas vezes com o nosso
Mas, nobre Senador Esperidião Amin, estamos diante de um dra- partido, na ocasião? Membros da ARENA - éramos pelo menos
mático dilema: ou o Congresso, ao qual não pertencerei a partir do três aqui, V. Ex•, o Senador Calmon e eu -, tínhamos verificado,·
próximo ano, reage, mas reage de maneira realmente significativa, como Líder, que muilos membros da ARENA não gastariam de
ou os parlamentares continuatão sendo alvo, como estão sendo, aprovar a matéria por ela ser impopular, mas saiam do plen&io oo
dos comentários mals deploráveis, de extrema violência. Basta fa- a ele não compm:eciam pam deixar que funcionasse por decurso de
zer um teste com um motorista de táxi, em qualquer cidade do prazo. Ora, então imaginamos que isso pudesse ser realmente moBrasil, que não seja o Estado que o parlamentar representa, a rea- dificado. Depois,-fez-se essa modificação que seria colocar na Orção se traduz em palavrns imp.tblicáveis. E, agora, com esses no- dem do Dia, trancar a matéria durante tanto tempo, até ser votada.
vos dados sobre o número de medidas provisórias reeditadas, a Mas essa questão de falar em medida provisória, que é uma medimoeda que circula no País ainda não aprovada porque foi criada da tipicamente parlamentarista mirit regime presidencialista, aia
, por medida pmvis6iia, não é preciso" ser profeta para f.:zer uma - essas difieuldades de hoje. Ainda dorante trinta dias, em janeiro,
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estaremos aqui. Não sei se V. Ex• pretende apresentar, desde logo,
a Proposta de Emenda i Constituição- a PEC. Eu teria nruito pra-

zer de acompanhar o seu mciocínio nesse sentido. _-0 SR. ESPERIDIÃO AMIN - Fico extremamente grato.
nobre Senador Jarbas Passarinho, não apenas pela sua disposição
de enriquecer a minha iniciativa coni a surf aSSinatura, com esse

mscunho de experiência que V. Ex• aqui nos_ ofereceu.
Assinalo apenas o seguinte: não tenho os números, ·mas
boje de manhã os cómpulsei. O número-de niedidas provisórias,
no periodo de 1991 a começo de 1992, que-coincide com a presença de V. Ex• como Ministro da Justiça no Governo, foi o mais diminuto de toda a série desde 1988, o mais diminuto. Em 1991, são
númerOs ridículoS. no sentido inverSo da paJ.a:vrit. ridíCUió- peló-vOlume físicO em relação aos 356 deste ano; não' chega certamente à
de 20; quer dizer~ é um número compatível com a fwição legislativa. Não é demais examinar 20 medidas provisórias em um
ano, mas 356 é impossível! Quer dizer. é uma vulgarização que
tem que ser colocada perante o CongressO- dizia no iníciO e qúei"o
aqui repetir, praticamente encertando () meu raciOcíniO ..:,. é uma
questão de querer existir Ou conformar-se com o fazer de conta
que existe.
O Sr. Jarbas Passarinho- E colocam coisas gue_me !'arecem também inteini:nlente inadequadas. Por exemplo: por que o
Congresso NaCional, querendo reagir à questão da medida provisória, estabeleceu a necessidade de passar primeiro~pOrUma Preliminar votação para dizer se há ou não admissibilidade? Ela não
tem cabimento! O que está na Constituição, clatamente, é que ao
Presidente cabe o direito, em querendo exercê-lo, de fazer a medida provisória, levando em consideração duas razões fundamentais:
urgência e relevincia. Na hora em que se vai fazer a admissibilidade, vai-se discutir exatameD.te as Jii.Zõés; se é urgente ou- relevante,
mantida. por quê? É um obstáculo a tnais que nã6' devia exístii-.
Devia existir e- deve existir. isto sim, a possibilidade de, chegada a
medida provisória, rapidamente a Comissão Mista encarregada dar
o seu parecer, podendo aprová-la, rejeitá-la ou modificá-la. Agora,
admitir ou não que a niedida possa ser examinada, aí me parece
até um choque de poderes que não tem lá muito sentido; cria uma
dificuldade - não digo interdependéncia de poderes potque não
existe isso. Montesquieu jamais falou nisso, mas na harmonia com
que os poderes, na divisiio de poderes, pudessem trabalhar Quando Ministro, tentei sensibilizar colegas com essa colocação e nãO
consegui. Ela tira exàtamente a: admissibilidade e dâ prazo para
evitar que aconteça o que V~ Ex•está-se referfudo Cõ!n inuita pertinência, a dúvida que pode gerar do ponto de vista jurldico. Outro
caso: imagine se amarihã votássemos, aqui, conlra o Real?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Voo bater três vezes na
madeira. Se o Real fosse mal e viesse a ser rejeitada a medida pro·
visória?
O Sr. Jarbas Passarinho -Aí bá aquela. condição, inclusive para fazer a reparação dos danos causados. E um desa~re. Por
sorte ou por azar, não apareceu até agora essa circunstância. Mas,
como vai-se conigir- isso nO ordenamento juridico Ç.epois? O que
se vai fazer?
O Sr. João Calmou -Voltou a figura do Constituinte solitário do Palâcio do Planalto.
O Sr. Jarbas Passarinho -Do Riacho Fundo.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN-, Quero agradecer, mais uma
vez, a manifestação do Senador J arbas Passarinho e dizer que pretendo voltar ao RSS\I_oto de maneira rxxmenorizada, detalhada, com
a proposta escrita numa das primeiras sessões do mês de janeiro.
Por esse esboço de discussão, tenho a convicção de que compa-·
nheiros ilustres, como estes que enriqueceram esse meu despretensioso pronunciamento com os seus apartes, haverão de dar à minha
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proposta a condição de merecer aprovação, dévolv~ndo· ao Congresso Nacional responsabilidades e autoridade e ao Brasil um Po-der Legislativo na Casa devida, no Legislativo e não no Executivo..
·
Era o que tlnliB. a dizer. Sr. PreSidente.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palay_ra ao nobre Senador Mauro Benevides. __
O SR. MAURO BENEVlDES (PMDB - CE. Plonunciil o
sCguffitc discurSO~ Sem revisao do orador.)-- Sr. Presiifente, sn e
Srs. Senadores, já deveria ter ocupado a tribuna desta Casa, uma
vez que não consegui fazê-lo na tarde de ontem, em razão do Con~sso Nacional, para registrar o tráo.scurso, no último dia 16, do
4Ó" ahÍveisário' de fundação da Universidade Federal do Ceará.
InstituiçãO verdadeiramente modelar que, fundada em dezembro
de 1954, tem prestado os mais relevantes sexviços ao desenvolvimento cultural, não apenas no Ceará~ mas em ootrils unidades do
Nordeste brasileiro.
Recorde-se, Sr. Presidente, que a criação da Universidade
· Federal do Ceará se deveu a um trabalho coordenado admiravelmente por intelectuais do meu Estado: tei,do à_frente aquele que
haveria de ser, pelo consenso dos seus Pares e Sobretudo por uma
deliberação acertada do Presidente da República. o seu primeiro
Reitor, o Prof. Antônio Martins Filho que, embota nascido no Maranhão, viveu algum tempo no Piauí.
Martins Filho foi, realmente, o grande Reitor que; por tn!s
mandatos sucessivos, dirigiu o destino da nossa UFC.
Permitir.::me-1a, neste inStante, até homenagear a classe polí·
üCa cearense, a nossa representação na Câmam e no _Senado; no
Séruldo integravam uma representação cearense os dois Senadores,
Olavo Oliveira e Plínio Pompen de Saboia Magalhães e na CAma,.... figuras exponenciais dlt politica do nosso Estado naquela época,
"ienâo à frente o DepUtado Paulo Sarasaie Ferreira Lopes, que cJe.
pois chegou a esta Casa pela manifestação soberana do povo ce&rcnse, houve como que uma conjugação das lideranças políticas e
da intelectualidade do meu Estado, oom o apoio da própria COIIDlnidade, para que obtivéssemos do governo de então aquele ato quo
formalizoo a criação da Univer.;idade Federal do Ceará no dia 16
de dezembro de 1954.
Ainda na manhã de hoje, eu cumprimentava o Prof. Martins
Filho pelo transrurso dos seus 90 anos, e ele praticamente se quei·
xava-de não havermos realçado aqui, no âmbito do Congresso Nacjonal, uma efeméride que tio intrinsecamente se vincula aos nossos anseios-de desenvolvimento atltural_. E dirja a V. Ex_•, Sr. Pre..
sidente, e a V. Ex's, Sr's e Srs. Senadores, que o fades cultural do
Estado se ttansfomiou, se redimensionou, se amplioo consideravelmente a partir da instalação da Universidade Federal do Ceará.
O trtlbalbo levado a efeito pela nove! universidade, naqueles momentos sob o comando de Martins Filho, com o funcionamento
·dãs escolaS sut)eriõres, dos cursos de pesquisa, de extensão, enfim,
tudo aquilo representava um patrimônio que cresceu gradualmente, dentro de parâmetros que obedeceram rigorosamente às normal
pedagógicas e sobretudo ao5 ideais de crescimento que animavam,
que estimulavam aquela equipe que coman~va a Universidade.
O ideal perseguido tão obstinodamente por Martins Filho
_ fê-lo Reitor por três mandatos. Durante nove anos, ele esteve l
frel).te da Universidade Federal e realizou um traballio verdadeira·
mente admiráveL Hoje, na sua condição de reitor agregado, foi
cognominado, -Poi um dos nossos colegas da Academia Cearenso
de Letras, o Prof. Artur Eduardo Benevides, que é o Presidente da
Academia no momento, de o ''reitor dos_Jei_tores1\ porque todos
que lhe sucederam à frente da UFC passaram a eleger Martins Fi·
Jbo como u_xna figura verdadeiramente paradigmal, que hoje, no
transcurso dos seus 90 anos, lúcido e com extraordinária vititlida-
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de, continua a ser consultado pelo ab.Jal Reitor, Prof. Antônio Al- mento de modestos esfocços que despendi para atender a nossa
buquerque de Souza Filho. que vem imprimindo um ritmo de cres- UFC nos seus anseios de expansão e de prestação de melhores sercimento à nossa Universidade, mesmo em meio às imensas dificúlviços ã juventude do Ceará e à própria cultura cearense. A Materdades ímanceiras decorrentes da pfópria conjUntUra vivida pelo nidade-Escola a que V .Ex" aludiu foi uma das grandes iniciativas
País.
que tomaram o Senador João Calmou aedor da nossa mais proO Sr. João Calmon- V. Ex"mepermiteumaparte?
funda admiração. Creio que passo "'lembrar,neste-instante, aquilo
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte ao no- que foi -a meritória campanha -que V. Ex• :oom,ooou, atmvés dos
bre Senador João Calmou. que acompanhou muito de perto o mo- Diários Associados, do Correio do Ceará, do Uoit4rio e da Ceavimento de que se originou a nossa Uiriv8rsidade Federal e tem, ao rá Rádio Clube, com sUa própria voz, e conclamou a solidariedalongo do tempo, sido uma presença assidua nos grandes eventos de de todos os nossos contenineos7 com a oolaboração9 também.
da nossa Universidade no Ceará. de um homem extraordiJWio, o Dr. Paulo Cabral de Amújo, PresiO Sr. João Calmon - Nobre Senador Mauro Benevides. dente do Condonúnio Aciooário dos Diários Associados e PÍesicongrabllo-me com V. Ex• pela justíssima homenagem que está dente do -Cm;reio BraziiieÕse, aquela calDpanha que-tocou bem
prestando ao eminente mestre Antônio "tvlartins Filho, a quem
fundo a alma e o coração do cearense, dando lugar a que, em temUniversidade Federal do Ceará tanto deve. Esta Universidade, po recorde - dois anos apenas - se erigisse a Matemidade-Escola
considerada uma das melhores de todo o Nordeste do País, man- . Assis Chateau briand. Essa matemi~de, hoje, agregada à Universitém vários campos em munlcípíóS do i.riterior e -tem-Se deslacado dade Federal do Ceará, funciona como nina autêntica escola de
com uma preocupação obsessiva de. amação na área social. Devo medicina, adestrando, fo~do. técnica e cien~camente, aquelas
lembrar que, há muitos anos, tomei a iniciãiiva de promover um sucessiVas gerações de nossos conterrâneos que freqüentam e reamovimento mobilizando todo o povo da grande Fortaleza para que lizam curso de graduação na Faculdade de Medicina do Estado do
fosse construída uma maternidade para mães pobres.
Ceará.
Muito grato a V. Ex•, nobre Senador João Calmon, que está
O SR. MAURO BENEVIDES - Maternidade-Escola Assis C'hateaubriand.
tão identificado ao ensino em nosso País que, cm relação ao CeaO Sr. João Calmon - Esse apelo sensibiliwu a sociedade rá, tem um acervo -imenso de grandes realizações, sobretudo neste
cearense, e foi i.nau8tJxada, dois anos depoiS, uma m3.temldade, en- campo, da educação, seja de I" grau, seja de 11• gmu, seja de m•
tregue ao carinho, à eficiência do Prof. G3!ba Araójo, que tomoo grau. V. _Ex,.Lcomo disse há poucos
teni-sC Caracterizado
uma iniciativa extremamente feliz: contratoo irmãs de caridade do na s~_atuação parlamenlar como um arauto, CX?Ill9_ U!Jl JXOPUgn&Canadá, que
uma revolução em termos dC assistência mé- dor dos ideais da educação_ ~ n~O pa(s. _Dai por que me aDisdica, trazendo know bow para treinamento de enfermeiros. Mar- quei a dizer há poucos Instantes - acredito que o fiZ com absoluta
tins Ftlho é, realmente, uma figura de extraordinária importâncía. tranqüilidade de consciência - que V. Ex" deveria. nesta Casa.
Para ele, aposentadoria não conta. Depois de ter ultrapassado a pelo seu trabalho constante, pela sua luta indormida, pela sua comidade legal para fazer jus à aposentadoria. continuou atuante. pro- petência inquestionável, ter uma cadeira cativa, ~tida por uma
manifestação do povo do Espírito Sllnto.
- curando, com seu exemplo, estimular todos aqueles a quem devemos creditar o fato de a Universidade Federnl do Ceará ser Uma
Portantqt_extemo a V. Ex~os _meus agmdecimentos por esta
das mais importantes de nosso País. SolidariZo-me com esta home- homenagem que presta também, neste aparte. à nossa Universidanagem que V. Ex• presta ao ex-Reitor Martins Filho, ao mesmo de Federal do Ceai-i na passagem dos seus 40 anos de existência.
tempo em que desejo me associar à V. Ex• na referência a Artur
Sr. Presidente, Sr"s eSrs. Senadores, o que desejo realmente
Eduardo Benevides, magnífico poeta cearense, que lá mantém ao enaltecer o trabalho realizado pela UFC é destacar aqueles que
uma Academia de Oratória que cultiva a arte da oratória.
foram os pioneiros desse movimento de tanta significação para a
O SR. MAURO BENEVIDES - Academia Cearense de vida cultural do meu Estado, a começar pelo seu primeiro Reitor, o
Professor Antônio Martins Filho, até o atual Magnlfico Reitor da
Retórica.
O Sr. João Calmon - Academia Cearense de Retórica, um Universidade Federal do Ceará, o Professor Antônio Albuquerque
fato raro, no Brasil, que contribui para formar oradores do mais de Souza Filho, que ali vem realizarido uma obra indiscutivelmenalto níveL Fica aqui a minha solidariedade a V. Ex" por esta home- te meritória; merecedora do reconhecimento de todo o povo do
nagem tão justa que presta ao Prof. Antônio Martins Filho, fonte Ceará.
Aqui, fiCa, pois, Sr. Presideitte, a homenagem que presto ao
de inspiração de todos nós.
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex", Se- corpo ·docente e ao corpo-discente, aos funciooáriOs e, sobretudo,
nador João Calmon, que conhece de perto toda a trajetória da Uni- àqueles que. ao longo do tempo, ajudaratn a que construísse uma
versidade Federal do Ceará. Conhece os seus professores, sobretu- Universidade respeitada, acatada e com senriços tão expressivos
do o seu primeiro Reitor. Prof. Antônio Martins Filho, conhece o prestados ao desenvolvimento cultural do Ceará.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem I)
ex-Diretor do Centro de Humanidedes da Universidade Federal e
O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) - Concedo a
hoje Presidente da Academia Cearense de t:etras e- membro da
Academia Ceareiise de Retórica, o Prof. Artur Eduardo Benevides, Palavra ao nobre Senador-Dirceu Cimeiro.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSOB .:. SC. Pronuncia o
e que conhece também, muito de perto, o atual Reitor da Universidede Federal do Ceará, Prof. Antônio Albuquerque de Souza- Fi' seguinte discurso. Sem revisão âo orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e
lho, que nos recepcionou e ao nosso com.panheiro, Senador Darey Srs. Senadores. desejo registrar, perante o Plenário do Senado FeRibeiro, naquele 23 de novembro de 1991, quando, num gesto ex- deral, um dos fatos mais ÍDlfOIÚUltes para o povo brasileiro, do
tremamente magnânimo do Conselho Universitário, recebi -o títUlo ponto de v1sta p:>lítico, econôm.ico, cultural, educacional, em terde que me honro e me envaideço de Doutor honoris causa da mos amplos diria, qUe- foi a culminância deste prOcesso de integraUniversidade Federal do Ceará. As presenças de v:-&.• do S-ena- - ção oCorrido em Ouro Preto: a assinatura do chamado Protocolo
dor Darcy Ribeiro deram realce c preeminência excepcionais de Ouro Preto.
Lá estavam presentes os Cliefei de Estado da Aigentina,
àquele evento, que foi, sem dúvida, um dos momentos mais significativos da minha longa vida pública, porque tive o reconheci- Brasil, Paraguai, Uruguai, sigualáiios do referido dOcumento que
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consagm as Instituições do MERCOSUL e lhe confere estatuto ju- cipação do Congresso Nacional.
ridiro, modifica e aprofunda o Tratado de Assunção, que foi a ori-- - Os funcionários do Ministério das Relações Exteriores negem deste processo de integração.
gociam os acordos mais complexos, mais profundos e, por ser hoje
Também estavam lá, como obs_ervadores, representantes do o estilo, praticamente defm.em legislações em nível das legislações
Governo do Olile, através do seu Ministro da Economia, Dr. Ál- locais. Tome Como exemplos o acordo doGATf, de Marrakesb, e
varo Garcia Hurtado, e o Chanceler da Bolívia, que tomaram a pa- o da Rodada Uruguaia.
Esse acordo comercial, que levou 8 anos pan ser negocia~
lavm,. naquela solenidade, confirmando o interesse e a prioridade
conferida ao MERCOSUL para estabelecerem os seus relaciona- ·do, teve apenas a participação de funcionários do Itamaraty. Nem
mentos de integração.
Sequer O Ministério da Agricultura teve participação Inais ati Vã, leQuero registrar, com certa preocupação inclusive, não apevando-se em conta que, pela primeiiã. vez~ o GATI inclui o setor
nas como um fato histórico da maior relevância, talvez o mais im- agrfcola no bojo das negociações.
portante deste século para o Brasil e evidentemente para os demais
De modo, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, que eu quepaíses também. porque ele modifica toda uma longa história de re- ria trazer à reflexão uma preocupação: quero propor, tanto do ponlacionamento com Os nossos países viii.nhos de língua espanhola, to de vista formal como do informal, que seja modificado o rela~
que não eram vistos com toda essa potencialidade que hoje lhes cionamento entre o Congresso· Nacional e esse setor do Executivo
conferimos. E nós que somos bastante voltados para o Atlântico, que negocia os interesses do Brasil sem o status da legitimidade
ou para Europa, ou para outros países, como os Estados Unidos, que têm os Parlamentares ou o Congresso Nacional. Essa questão
com quem temos intensas relações comerciais, ignorávamos os __é__ muitO graV~, pOrque recebemos, ·por exemplo, do acordo do
nossos vizinhos mais próximos de língua espanhola. tanto na lín~ GATI, mais de duas mil pãginas de documentos diferentes dos
gua. na economia, quanto nos aspectos culturais.
anteriores, que exam procedimentos genéricos. Agora, o GATI
Este tratado tem essa grandeza de substituir aquilo que ao traz definições específicas e trata de assuntos extremamente técni~
longo do tempo era uma hipótese de conflito, estimulada pela in~ cos e complexos.
Portanto, se os Parlamentares não puderem aCompanhar es~
dústria do anticomunismo instalada na América Latina, mormente
pelos militares, que sempre viam entre argentinos- e brasileiros um sas negociações como observadores, isso ca.fi:?i. riO Congresso Na~
cooflito de natureza militar, bélica.
cional, como uma caixa preta. Sobretudo num fmal de ano como
Esta página da história do conflito foi virada, nós hoje esta- este, em que os Parlamentares estão assoberbados de trabalho, não
mos num relacionameDlo intenso, trocamos a hipótese do conflito, há a menor condição de se aprofundar na anãlise dessas questões.
da desconfiança pela hipótese da conflllllça e da cooperação-. esta- E, finalmente, os Parlamentares acabam aprovando esses doeu~
mos andando em velocidade recorde e caminhando nessa integra~
mentos, que são de uma complexidade incrivel, sem saber exalação que hoje é uma veitladeim ponta do processo politico-econô- mente o que vai acontecer como resultado dessas ratificações ou
dessas aprovações.
mico do mundo.
Diriamos que, contemporimeamente, são as ações mais
Esse sistema é velho, superado e arcaico; não serve maiS
avançadas de politica e econO!llii. e não é por outro lado quere- aos interesses do Brasil e nem do mundo em que vivemos boje. É
gislram.os esses grandes blocos económicos que, se. formam. o preciso que se crie noVas fOrmas de um relacionamento entre o
maior deles o APEC - Cooperação Econômica Asia-Pacífico -, CoD.gresso Nacional e esses negociadores de interesses substandepois o NAFfA, em uma situação regional e em uma dimensão Ciais do País. Quando as matérias chegassem ao Congresso Nacioum pouco menor, a UE- União Européia; esses blocos de coope- nal, já deveriam estar, de certo modo, formatadas, para que, com
ração e de zona de livre comércio, düerenciam~se do MERCO- os participantes do Governo, da Oposição- e das minorias, elas puSUL Mas podemos identificar - embota as diferenças - que fordessem ter uma--sUbstâiicia- m8.ior, a frm de que Se PudeSSe aprovar
mamos, ao assumir o MERCOSUL, uma verdadeim vanguarda algo de maior utilidade e de interesse para o povo brasileiro.
deste processo em relação ao mundo contempoclneo.
Eu diria que, com essa negociação do GATI, os países deQueria registrar o fato de que, no dia 17, em Ouro Preto, senvolvidos abriram mão de um aspecto historicamente fechado,
consolidamos essa etapa, alcançando o estatuto juridico e institu- que eram as questões do comércio agrlcola, comO também de aicional do MERCOSUL, onde a· Comissão Parlamentar Conjtmla ~ guns privilégios e de algumas prenogativas que mantinham. Mas,
do MERCOSUL passa a ter também status juridico e a participa- em troca, fliiD.al'8lD. um controle mais absoluto e mais profuD.do soção nessa estrutura institucioilal do meiC8do que ora se defme.
bre a questão das patentes e das tecnologias de ponta e de outras
Gostaria de registrar também que, lamentavelmente, o Le- áreas, porque essas é que serão aS mais imjxntantes num futUro
gislativo, de um modo gemi, tem ficado à maigem desse processo. próximo. Abriram mão daquilo que, de certo modo, já era aicaico
O Tratado de Assunção fez uma referência vaga à participação dos e superado e ficaram com o que·era mais importãiite, as questões
parlamentares. A instituição e o arcabouço jurídico, agora conferi- - de tecnologia de ponta, levando em conta as patentes de microor~
do pela assinatura do Protocolo de Ouro Preto, também deu um ganismos, o domínio desta área tecnológica que envolve um mer~
trato sui generis à questão dos Parlamentares. O Itamamty, que cado mundial acima de 200 bilhões de dólares por ano. De modo
negociou coiii os demais países sobre essa matéria, conferiu-nós que eles sabem o que é bom para eles, e acabamos entrando nessas
uma forma de participação totalmente distante da dos Parlamenta- questões a reboque.
res, isto é, sem nenhuma consulta. Fomos enquadrados nessa coo~
O relacionamento parlamentar do Congresso Nacional com
figuração jurídica e institucional do MERCOSUL sem sermos o f\.offiRCOSUL tem acontecido nos mesmos moldes: constituímos
consultados. Entendo que hã um certo equívoco no caminho trillia~ uma Comissão, que presidi até o dia 17, composta pelos quatro
do dessa forma.
países. Não houVe qilalquer consulta a esses países para saber se o
Por outro lado, temos verificado que o comportamento do que se estava propondo, como papel institucional para' a comissão,
Jtamaraty é generalizado. Os tratados, as negociações, que no era o que os pãrlamentares desejavam. Tentamos, através do Itamundo de hoje são extremamente importantes. intensos e que eil~
maraty, pot' carta enviàda oficialmente ão -M'"mistro Amõrim, uma
volvem o interesse dos cidadãos brasileiros e do País, de um modo audiência com os Olefes de Estado, em Ouro Preto. Recebemos,
mais aprofundado do que no passado, não têm tido nenhuma parti~ através do segundo ou terceiro escalão, não sei, inforinações de
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que estávamos agendados para tratar desse assunto com os Chefes
de Estado em Ouro Preto. Lá compareceram todos os participantes
da Comissão que Vieram ao Brasil para tratar dos assuntos da inte~
gração. Estavam presentes: Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil.
E fomos, simpleSmente, olimpicamente, ignOrados. Ou sejã. aqUela audiência que havia sido confnmada pelos escalões inferiores
do ltamaraty não ac-onteceu e nem sequer pudemos registrar a nossa inconformidade com o trato que foi dado aos Parlamentares Ora~
sileiros. Um assunto tão importante como esse, qiie lfá interferir na
vida de todos os cidadãos brasileir_os!
AS~ Júnia Marise- V. Ex• me permite um aparte'?
O SR. DffiCEU CARNEmO - Com todo o prazer ouço
V. Ex•, Senadora Júnia Marise.
A Sr" Júnia Marise- Quero subscrever as palavras de V.
Ex•. Entendo que a questão do MERCOSUL é importante, é vital
para ·o nosso País, dentro do raciocíi:rlo e da análise feitos por V.
Ex• que, de forma competente, mostra sobretudo todos os aconte~
cimentos relacionados à questão do :MERCOSUL, a participação
do Brasil, o desenvolvimento do GovernO brasileiro, de todas as
áreas do Governo brasileiro para propiciai deflliitivarilente a implantação da referida entidade. Mas a posição do Congresso Nacional, para tcxlos nós, está, equivocadamente, por parte do Governo brasileiro, -colocada à margem desse processo. E V. Ex•. que
tem tido a grande preocupação de debater, de discutir, de estudar e
de analisar, com toda a clariv-idêhcia, essa questão, c-oloca, hoje,
em debate, desta tribuna, um ponto vital que precisa efetivamente
ser analisado. E eu indagaria a V. Ex• e também ao Plenário do Senado Federal se não seria este o grande momento de trazermóS a
esta c.S. os Ministros das Relações Exteriores e o da Fazenda, enfim, todas as autoridades que estãO d~sen.Y_olvendo, debatendo e
articulando com os demais Governos que integram hoje o MERCOSUL. para que explanem essa matéria ao Senado Federal. Não
é apenas esta Casa que precisa de explicações, mas a Nação inteira, porque o que aconteceu nessa reunião de Ouro Preto ninguém
sabe! A não ser algumas notícias que foram diyulgadas_ pela im~
prensa. Precisamos torilar conhecimento daqueles docUmentos,
protocolos de intenções. A Nação precisa saber até que ponto e de
que forma todos esses protocolos de intenções estão sendo elab<r
rados, consagrados. assinados, em nome do Brasil. em nome do
MERCOSUL. Extraindo Q pensamento, a preocupação de V. Ex•,
certamente, quando trata a questão da ausência do Congresso Nacional, do Senado Federal, na participação. no acompanhamento,
na fiscalização de todos esses protocolos, penso que seria o caso,
nesse momento, de encatninharmos um requerimento, convocando
os Minisn,>s das Relações Exteriores e da Fazenda, a fnn de que
compareçam ao plenário do Senado Federal e exponham. de forma
mais transparente, os protocolos de intenções que estão_sendo assinados em nome do MERCOSUL ~
-~~ -- O~ SR. DmCEU CARNEffiO-SenadoraJúnía Marise.as
colocações que V. Ex• adiciona às minhas reflexões confereni-m.e
mais segunmça e fmneza na abotdagem desse tema. principalmente porque imprimimos ao tema o mesmo enfoque. Essas questões
repercutem profundamente na vida de cada cidadão brasileiro, que
nem sequer foi consultado.
Para promover a integração entre -eSseff países, não foram
ouvidas as populações nem do Brasil. nem da Argentina, nem do
Paraguai, neni do Uruguai. Não se consultaram as populações por
plebiscito e nem, posteriormente, por rd'erendum.
O sistema europeu pressupõe condução diferente. Lã, as
pessoas se manifestam. Se desejam participar da União Européia,
fazem-no por decisão pessoal. Há plebiscito, há consulta. E aí os
cidadãos se manifestam.
No Brasil. ninguém foi consultado. Foram decisões políticas.
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A Sr" Júnia Marise - Recentemente, Senador - pennita·
me novamente-aparteá-lo. na Europa, foi realizado um plebiscito
para que os cidadãos da Hungria pudessem manifestar a intenção
de participar da União Européia. À população rejeitou a participação da Hungria.
O SR. DIRCEU CARNEmO- Exatamente, alguns países
aprovaram e outros rejeitaram, segundo suas conveniências, seus
interesses.
Portanto. Senadora Júniã Marise, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é muito grave do ponto de vista político e de cidadania estabeleceonos decisões completamente divorciadas de audiência popular.
Supõe-se que, quando se trata de favorecer. não é necessário consulta. Mas a integração de mercado tem muitas faces; a
maforia ·delas, a meu ver, são de favorecimento: mais produtos à
disposição, queiil sabe. mais qualidade e menor preço. Há aspectos
morais extremamente importantes, porque substitui-se· a hip6tese
do conflito -pela a da confiança, a da cooperação. V amos talvez enriquecer a nossa linguagem cóm o espanhol, e assim por diante.
Há ainda aspectos de natureza ambiental e cultural: quO devem ser
todos positivos.
No entanto, há áreas que vão sofrer negativam.erite: áreas
não -competitivas, que hOje sobrevivem no Brasil e não vão fazê-lo
mais nem aqui. nem na Argentina, nem no Paraguai, nem no Uru~
guai. Esses serão obrigados a mudar de atividade, a buscar outras
formas de vida.
A lógica da integração é: quem produz com maior qualidade pelo menor preço toma conta âo Inercado.
Sabemos que produtores, fabricantes e empresários vão sobrar nessa integração. Eles têm direito de ser ouvidos e de cxupar
lugar nessa economia, que, afinal, deve ter o objetivo de servir a
todos e não a alguns.
Por outro lado, acredito que é mnito oportuno que, no momento em que as relações internacionais estão em patamar extremamente elevado de resporisabilidade, se encontrem mecanismos
mais democráticos e mais legítimos para que sejam efetivados os
objetivos que se buscam, enlle eles o da integração. Agora não se
trata de um aconlo bilateral entre dois países, mas sim, de verda~
deiras modificações da soberania dos países. Ou seja: jo\ estamos
criando - foi criado pelo Protooolo de Ouro Preto - nm coqjunto
de modificações que vão influenciar de modo supranacional as na~
ções. Não se trata mais de - ainda existem. alguns - acordos intergovernamentais; trata-se - é o caso do Protocolo de Ouro Preto de acordos com características de supranacionalidade- Isto é! a de..
cisão: tomada por um tem que ser acatada por todos. Essa 6 a nova
fase que estamos vivendo nas relações internacionais.
~ O Senado tem esta responsabilidade: o Senado cuida com
maior aprofundamento da política externa, desse uifivetSo de relacionamento. AqUi se aprovam embaixadores, se decide sobre o endividamento externo do Pais e até sobre certos aspectos do Banco
Central. Por essa razão, cabe ao Senado assumir papel mais efi·
ciente. Dessa forma, as negociações lideradas pelo Executivo, atra~
v és do Itamaraty. encontrarão maior grau de legítimídade, sobretu·
do porque será ouvido o Congresso Nacional, e poderio receber
contribuições dessa parcela de representação da sociedade brasileira mais legítima. porque aqui estão Governo, Oposição e ntincxías.
Sendo aclotado esse prooedimento, os documentos intemacionaís
seriam mais aperfeiçoados.
Tenho trabalhado na Comissão de Relações ExterioR>s e
Defesa Nacional. Pude notar que muitos documentos internacio-nais negociados pelo ltamaraty deixam a desejar. Ref!I"O-me ao
~Tratado de Assunção, que é malfeito, cbeío de falhas, incompleto,
superlicíal e, no entanto. foi matriz básica de toda essa integração.
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Tenho acompanhado oolloo documentos que também deixam a desejar.
O aperfeiçoamento- da qualidade desses documentos e dessas negociações somente haverá de ser alcançado quando as partes
legitimas da representação do povo brasileiro estiverem presentes.
discutindo, opinando, levando a sua contribuição, pam que, quandó esses documentos chegarem ao Congresso Nacional, os Parlamentares já tenham conhecim'ento do assunto, ou seja, de suas implicações, da profundidade de intervenção que têm esses ditos tra·
lados em reláçãb ao nosso Pais, em relação ao nosso direito inter-

no e aos 'intereSses doS cidadãos brasileiros.

· Quero, àinda, registrar, ·aqni, a minha

-

-

frustração por tennos

marcado audiência com os Chefes de Estado, ein Ouro Preto,- e ter-mos sido olimpicamente ignorados. Pà.ra nós, seria apenas uma·
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termos do art. 39, alínea a, do Regulamento Interno, me ausentarei
do País no período de 25 de _dezembro do CCil"reDle ano, retomando
no dia 3 de janeiro de 1995.
Atenciosas saudações, Senador Melra FUbo.
.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente
lido vai à publicação.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Antonio Mariz- Carlos De 'Carli - Dirceu Carneiro- Hugo
Napeleão ~Humberto Lucena - Hydekel Freitas - João Fillllça Márcio Lacenla- Pedro Teixeira- Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
·
Presentes na Casa 47 Srs. Senadores.
- - -Passcl-se à

sessio de trabalho, onde iriamos apresentar os pontos de vista do_s
Parlamentares, através da Cotn.issão-·Parlamentar Conjunta do
MERCOSUL, que presidi até o dia 17 - agora passamos a Presi·
ORDEM DO DIA
dência para o Paraguai.
Nessa OJX»1unidàde, pude'mos constatar o autorita:riSiiiO latiSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secreno-americano que paira naS cabeças dOs seus governantes. mesmo tãrio.
sendo governos democráticoS: Os governantes da Américã Latina
É lido e aprovado o seguw'te
ignoram, com freq!iência, os Parlamentares, e não há_ exemplo melhor do que esse de Ouro Pteto. Esl.ávamos todos imbuidos do me- .
REQUERIMENTO N°1.101, DE 1994
fuor· espírito democrático; mas sempre se evita esse entendimento
Senhor Presidente,
mais amplo. màis ·genil; um pouco mais complexo. é verdade, mas
Nos termos do art_. 175. alínea_ "d'\ do Regimento Intemo,
que Tesultaria wna melhor qualidade de relações internacionais e
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias consuma melhor defesa dos interesses do Brasil e do povo latino-ametantes dos itens 37, 33, 38, 28, 34, sejam submetidas ao Plenário
ricano- no caso, porque éramos quatro paíseS.
antes do item 1.
Sr. Presidente, eram essas as palavras que eu queria regisSala das Sessões, 22 de dezembro de 1994.- Senador Jaetrar. Muito obrigado.
quesSilva.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues}- Passa-se à voO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues} - Aprovado o
tação do:Roq1lerimento n• 1.099, de 1994, de autoria do Senad.<>i
Meira Filho, lido no início da sessão, no qual S. Ex• solicita licen- requerimento, será feita a inversão solicitada.
- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues} -Item 37
ça para se afastar dos trabalhos da Casa.
Em votação.
OFÍCIO N" S-82, DE 1994
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen(Em Regiine de urgência, nos tennos do
tados. (Pausa.)
art. 336, b, do Regimento lntemo)
Aprovado.
Oficio
n• S/82, de 1994, atravês do qual o PresiFica concedida a licença solicitada.
dente do Banco Central do Brasil solicita· autorização
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues}- Sobre a mesa,
para que o Governo do Estado de Goiás possa emitir Lerequerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
tras Financeiras do Tesooro do Estado de Goiás- LFT·
É lido e aprovado o seguinte
GO, cujos reatrsos serão àestinados ao giro da dívida
mobiliária do Estado. vencível OrJ primeiro semeStre de
REQUERIMENTO N°1.100, DE 1994
1995. (Dependendo de Parecer da Comissão de Assun·
Senhor Presidente,
tos Ea>nômlc:os.)
Requeiro, nos termos do artigo 281, do Regimento Interno,
Nos termos do art. !40, a, do Regimento Interno, desiguo o
a dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Parecer n• 330, de 1994/CAE, sobre a Mensagem n• 393 de 1994 (ri• nobre Senador Jacques Silva para proferir parecer, em substituição
1.186194, na origem}, do Senhor Presidente da República, subme· à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR- JACQUES SILVA (PMDB- GO. Para proferir P"·
tendo à consideração do Senado Federal o nome do Senhor Francisco Lafaiete de Pádua Lopes para exercer o cargo de Diretor do recer.) - Sr. Presidente, Sr's e Sn;. Senadores, o Presidente do
Banco Central do Brasil encaminha ao Senado Federal pareCer
Banco Central do Brasil.
Sala das Sessões: 22de dezembro de-1994. ::_Senador Jac- DEDIP/D!ARE-94/1941, de 05.12.94, acerca da manifestação daquele Banco Central relativa à emissão de recursos destinados ao
ques Silva.
giro da dlvida mobi!iãria do Estado de Goiás, venclvel no 1• seO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o
mestre de 1995.
requerimentO. o projeto a que se refere figurará na Otdem do Dia
A -~ssão-de __ LFT-QO. ora_--~ol> anál~_. apre~nla_as seda pr6xima sessão. ·
-- ~
guintes camcteristicas:
-Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1• Secretário.
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos tílnlos
É lida a seguinte
serem substituídOs. mediante aplicação da Emenda Constitucional n° 03;
Em 22 de dezembro de 1994
b) modalidade: nominativa-tranSferíVel;
Senhor Presidente,
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do-Tesouro
Tenho a honra de comuniCar a Vossa Excelência que, nos - LFf, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25-11-87;
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d) prazo: até 1461 dias;
rá a ser de 31,94%, em 1996; 19,18%, em 1997; 21.19%, em
e) Valor-nominal: R$ 1,00
1998; e27,69%,em 1999.
f) Características dos títulos a serem substituídos:
De acordo com o Parecer do Banco Central do Brasil, veriTítulo
Vencimento
Quantidade
fica-se que o Estado_ não possui margem de resgate, sendo, port:an651740
15-3-95
558.908.566
19~. indigtcio o percentual de 100,0% pam rolagem de sua dívida
15-2-95
1.318.905.781
mobiliária vencível no 1° semestre/95.
651770
651800
15-2-95
- .142-_1_85.653
Deve-$e a.a:escept~g que o dispêndio anual máximo excede
651825
1_5-2-95
400.000.00Q
em 11,7% o limite de 15% da receita liquida real, fiXado no art. 4', da Resolução n' 11/94, do Senado Federal. De acOtdo com essa
2.400.000.000
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se- mesma norma, em seu art. 100, o Senado Federal, em caráter excepcional, onde autoriza. em caráter temporário, até 25% dos valorem emitidos:
Data-Base res inicialmente atribuídos.
Colocação
Vencimento
Título
Como a elevação temporária situa--se- dentro dos limites -es15-3-95
15.3-1999
651461
15-3-95
h) forma de rolocação: através de ofertas públicas, nos ter- tabelecidos pela referida Resolução e a- presente opernção não ger8
mos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central;
novo endividamento ao Estado, não vemos qualquer óbice ao ateni) autorização legislativa: Lei n' I 0.908, de 14-7-89, Lei n' dimento do pleito.
Cabe destacar ainda que o Estado não apresentou a certidão ·
11.069,de 15-12-89; e Decreto n' 3.337, de 12-1-90.
De acordo com as_ disposições constantes- na Resolução
de Quitação de Tributos Federais, bem como o Certificado de Re11194, do Senado Federal, a análise dos limites e da situaÇão atual gularidade de Situação do FGTS, por ainda não ter concluído nede endividamento externo e interno do Estado, acrescida da opera- gociaçõeS com entidades fornecedoras desse documentos. Foi alerção proposta, apresenta a--seguinte situação:
tado ao Estado da necessidade de remessa desses documentos ao
a) Art. 3'
R$ mil
Senado Federal
Ademais, o Estado ainda não passui Plano Plurianual de InDespesas de Capital estimada para o ano de 1995 451.198,2
0,0
vestimentos, alegando falta de regulamentação da matéria pelo
Operações já existentes (ARO +Fundada)
Congresso Nacional, conforme previSto-no art. 165, da Seção IL
(85.552,9)
Operação sob análise
365.645,3
dos Orçamentos, da Constituição Federal.
Saldo
Do exposto e considerando que foram atendidas as demais
b) Art. 4'-1 (*)
condições estabelecidas na Resolução n' 11/94, do Senado Federal
Dispêndios com encargos e amortização da díVida
e que a presente autoriZação leva em conta a situ-ação financeira do
vencida e vencível no ano pagos e a pagar
39.289,9
Estado de Goiás, anecessidade de equilibrar asTmançás piblicas,
225.933.4
ou 27% da Receita Líquida Real
e que a presente operaçãO não implica novo endividamento do EsOperações já existentes (fundada)
0,0
- (85.552,9)
tado, somos de parecer favorável do atendimento ao requerimento
Operação sob análise
- -- -- --140.380,5
do Governo do Estado da GoiáS, iios termos do seguinte:
Saldo
c) Art. 4'-Il (**)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 119, DE 1994
324.888,8
Margem de Poupança Real
Autoriza a elevar temporariamente os limites
125.518,6
e 15% da Receita Líquida Real
fixados na Resolução n' 11194, do Senado Federal e a
(142.178,0)
maior dispêndio anual
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
(16.659,4)
Saldo
(") p~evalece o maior
Goiás - LFf - GO, cujos recursos serão destinados
("")prevalece o mc:oor
ao giro da Dívida Mobiliária daquele Estado, vencível no 1' semestre de 1995.
CRONOGRAMA DE DISPJl:NDIOS
O Senado Federal resolve:
Art. 1° Fica o Estado de Goiás autorizado a elevar em
Operações Já
"Operação Sob
Dispêndio
Existentes
Exame
Anual 11 ,71% o limite de dispêndio anual máximo de que trata o inciso
Ano
142.178,0
142.178,0 II do art. 4' da Resolução n' 11194, do Senado Federal, em carãter
1995
106.283,3
106.283,3 excepcional e temporário, nos termos do § I' do art. 10 da citada
1996
103.631,3
103.631,3 norma.
1997
Art. 2° É o Estado de Goiás autorizado a emitir Letras Fi103.095,1
103.095,1
1998
0,0
102558,9 nanceiras do Tesouro do Estado de Goiás- LFT- GO, cnjos re102558,9
1999
95.399,8
95.399,8 cursos seriio destinados ao- giro da Dívida Mobiliãria daquele Esta2000
94.982,8
94.982,8 do vencível no 1° semestre de 1995.
2001
..94.565,8
94.565,8
Art. 3° A operação de crédito a que se sugere o caput do
2002
. 94.148,8
-94.148,8 artigo anterior será· realizado com os seguintes condições e c:ara.c2003
A dívida mobiliãria do Estado atingiu, em 31-8~94, o mon- teristicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
tante de R$308.945.956,33 (trezentos e oito milhões, novecentos e
quarenta e cinco .mil, novecentos e cinqüenta e seis-reais e tri:rita. ·e a- serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucio__________________ -----~--- _______________________ _
três- centavos), .representada ; em tennos quantitativos, __por nal n°03; _
b) modalidade: nominativa-transferível;
916.482.656.418 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Goiãs- LFf-GO.
Analisando o perlil da dívida mobiliãria do Estado de - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25-11-87;
d) prazo: até 1461 dias;
Goiãs, Verifica~se- que 27,69% da mesma tem vencimento em
e) valoruominal: R$1,00
1995; 31,94%, em 1996; 19,18%, em 1997; e 21.19%, em 1998.
Depois da efetivaÇãO da emisSão-sob exame, essa proporção passaf) características dos títulos a serem substituídos:
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651770
651800
651825
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Sexta-feira 23 9709

rariamente os limites fiXados na Resolução do Senado Federal e
558.908~66
para emitir LetraS Fffianceiras do Tesouro do Estado de Goiás. Se
o processo não está devidamente inslnlído, encel1'3Iemos a discus1.318.905.781
122._185.653
, sã9 e se providenciará a coniplementaçã.o.
<10().000.000.
O SR. DJRÇEUÇARNEIRO - Sr. Presidente, creio que
sé tem qUe baixar diligência para-qu-e a r:Dãtéria -sejá- Comptéulmen2.400.000.000
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se- te instruida. V. Ex• decidiu nesse sentido, e creio que este é o carem emitidos:
minho que deve ser tomado.
Vencimento
Data-Base.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Senador DirTítulo
Colocação
1-.3-95
15-3-1999
651461
15-3-95 c~ Carneiro. ficam registradas ~ palavras de V: EX..~
h) forma de colocação: ã.trav-és de_ofertas públicas. nos terContinua em discUssão a "mãtéria.
mos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Banco Central;
O SR. ODACIR SOARES:.. Sr. Presidente, peço a palavra
··
i) autorização legislativa: Lei n• I 0.908, de 14-7-89, Lei n• pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Concedo a
11.069. de 15-12-89; e Decreto n• 3.337, de 12-1-.90.
Art. 4° O prazo máximo para o exerclcio da presente autori- palavra a V. Ex'
zação é de 270 (duzentos e setenta) dias_, contados a partir de sua
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pela ordem. Sem republicação.
visão do oradçr.) --Sr. Presidente, gostaria de pedir apenas que. na
discussão da matéria, fosse adotado o mesmO.procedímenio eni
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publilação a todos os Estados cujos processos, na mã.ioriã das Vei.es, encação.~
E o parecer, Sr. Presidente.
contraxri-se na mesma Sifuação deste. Caso contrário. estaremos
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -- Q parecer usando procedimentos diferenteS para matérias idênticas.
·
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n• 119, de
o· Senadoi- Rciõan Tito fez uma alegação, mas não estoo
1994, que autoriza a elevar, tempotariamente, os limites- fiXados na vendo no parecer do Relator nada a respeito.
Resolução n• I 1/94, do Benado Federal, e a emitir Letras Fínancei- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A alegação
ras do Tesouro do Estado de Goiás- LFr-GO, cujos ~U!'SOS se- do Senador Ronan Tito consta do parecer do nobre Relator.
O SR. ODACIR SOARES~ Então, queria pedir a V. Ex'
Ião destinados ao giro da dívida mobiliária desse Estado, vencível -.
no primeiro semestre de-1995. - -_que fosse adotado procedimento idêntico. As certidões de quitação
· Conipletada a instrução da matéria, passa-se à discussão do do Fundo de Garantia são pnllicamente dióriàs.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' está
projeto. em turno único.
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palaVIll pela certo. DeSde que se levante a questão, a Mesa terá de decidir no
mesmo sentido.
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
palavra.
O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pela ordeni. Sem reviO SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a
são do orador.)- Sr. Presidente, sou favorável à aprovação do pro- palavra a V. Ex...
jeto, mas gostaria de um esclarecimento. É que parece que o EstaO SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revido não apreSentou as quitaÇões com os impostos federais.
são do orador.) -Sr. Presidente, não sei de nenhum caso, nesses
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Solicito ao oito anos em que estou no Senado, de rolagem de dívida sem o nenobre Relator que esclareça a matérili..-- ·
Cessário acompanhamento das certidões negativas com os tributos
O SR. JACQUES SILVA - Sr. Presidente, o Estado de federais. Se passou aqui, passoo despercebido. Não tenho a miniGoiás está negociaiido com a Caixa Econômica Federal a situação ma intenção de obstruir a rolagem da dívida do Estado de Goiás.
do FGTS. Acredito que, como o processo é gumde, essa situação ~penas estoo alertando o Plenário para uma inconstitucionalidade.
E a Constituição que veda esse procedimento.
jã deve ter sido regu lariza.da.
De modo que, excepcionallnente, estamos opiriando favoraA medida que V. Ex• determinou é correta: a matéria fica
velmente~ tendo em vista que o processo já. foi feito.
·
sobre a· mesa; eilcerra-se a discussão e, assim que for remetida a
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, não sou contra a certidão, colocã-se em votação a matéria e logra-se_ a sua aprovação.
rolagem da dívida. Penso que deva ser acatada. inclusive ultrapasO SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Não havendo
sando o limite de 91%, indo aos 100%. --- queni peça á. palavra. encerro a discussão.
A votação fica adiada na forma regimental.
No entanto, a autorização tem que estar condicionada à
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 33:
apresentação da quitação dos impostos públicos. O Senado Federal
não poderá dar essa autorização, se não for apresentada a quitação
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
com os cofres federais.
N" 122, DE 1994
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - A matéria
(Em regime de urgência.-noS tennos do
continuará em discussão~ mas a -votação ficaii acliaila. na forma reart. 336, b, do Regimento Interno)
gimental, para que o processo fique devidamente instruído.
Discussão, erii fumo único; d6 PrOjeto de Lei da
O SR. JACQUES SILVA -Sr. Presidente, parece-me que
Câmara n• 122, de 1994 (n• 4.714194, na Casa de orinão- foi essa a: sOlicitação do Senador Ronan Tito. S .. Ex.. sugeriu
gem), que altem a redação do parágrafo único do art. 60
que a matéria fOSse aprovada-e-que a ·resoluçãO ficasse cOndicionada Lei n• 8.713, de 30 de setembro de 1993. (Dependda à apresentação da quitação.
endo de parecer da Comissão de Constib.Iiçã.o, Justiça e
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Mas aprovaCidadania.)
ção -nessas condições não tem sido feita aqui. Ou se aprova, õU não
se aprova. No entanto, não vamOs também rejeitar a- proposição.
Nos tennos do art 140, a, do Regimento Interno, designo o
Encerraremos a discussão. Há uma autorização para elevar tempo- nobre Senador Jacques Silva pam proferir o parecer sobre a maQquaoüdade

re-
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tériia, em substituição à Cbmissão de Constituição, Justiça e Cideda-

f) características dos títulos a serem substituídos:
- Título VencirDento
Quaõtid.ade
691082
2-1'-95
6.559.105:550
O SR. JACQUES Sll..V A (PMDB-GO. Para proferir o pa691080
r·-2-95
8.297.326:717
recer.) -Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Senadores, o projeto de lei em
691080
J•-3-95
!0.1.59.72!.321
tela pretende alterar dispositivo da Lei n• 8_7 13, de 30 setembro de
691095
1'-3-95
51.456.657.953
1993, que "estabelece normas para as eleições-de 3 de outubro de
1°-4-95
12935.974.099
691076
1994".
69!078
1'-5-95
15.337517.819
A Lei g_ 713, de 1993, já cumpriU·.s suas fmalidades, pois o· 691080
1'-6-95
18.549.490.218
pleito eleitoral de 1994 já se rCafizõu~e, em decoiTência, suas nor- 691095
[•-6-95
141.913576-603
mas ficaram inaplicáveiS pelo decurso do processo eleitoral ao 695000 (*)
1o -6-95
1. 7I 7 544.757
qual se reportava. Por conseguinte.. esta lei está implícititmente re- 695000 (**)
1°-6-95
1.637.946.000
vogada tendo em vista a perda de seu objeto.
695000 (**)
r•-6-95
3.226304.000
Não há, portanto, dúvidas quanto à falta 'de juridicidade da
271.791.165.037
matéria. pois tenta regularizar as ações relativas um determinado ( *) Eix::ontram-se registrados no SEUC.
evento (as eleições de 1994) já inteiramente coD.cluído.
- ( U) Encontnim-Se tegistradcc na CETJP.
g) previsão dC colocação e vencimento dos títulos a SeDiante da completa inutilidade da pretensão legislativa conrem emitidos:
tida no projeto de lei em comento, em fac:e da sua inaplicabilidade,
somos pela sua prejudicialidade, por extemporâneo, e pelo seu arquivamento.
Vencimento
Data-base
Colocação
Título
É o nosso parecer. Sr. Presidente.
2-1-95
2-1-1998
691096
2-1-95
nia

-

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
conclui pela prejudiciaüdade da matéria.
A Presidência, nos termos do disposto no art. 334, a, do Regimento Interno, declara prejudicado o·projeto.
A matéria serã dermitivaniente arquivada.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- ).te!ii 38:

OFÍCIO N' S/84, DE 1994

(Em regime -de urgência. nos termos do
arL

336, b, do Regimento Interno)

Oficio n' S/84, de 1994, através do qual o Presidente do Banco Central do Drasil~solicita autorização

para que a Prefeitura Municipal de São_ Paulo possa emitir Letras Financeiras do Tesooro do Município LFIM-SP, destinadas ao giro da Dívida Mobiliária do
Município. Vencível no 1° semestre de 1995. (Dependendo de parecer da Cbmissão de Assuntos Eoonômicos.)
Nos termos do art. 140. a, do Regimento Interno. designo o
nobre Senador Moisés Abriio para proferir parecer, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR- MOISÉS ABRÃO (PPR-TO. Para proferir parecer.)_
- Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores. o Presidente do Banco
Central do Brasil encaminha ao Senado Federal parecer DEDIP/D!ARE 94/2011, de 12/12/1994, acerca da manifestação daquele Banco Central relativa à emissão ·de títulos públicos destinados ao giro da dívida mobiliária do município de São Paulo-SP,
vencível no primeiro semestre de 1995.
A emissão de LFr-SP. ora sob análise, apresenta as seguin-

tes caracteristicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos. mediante aplicação da Emenda Constitucional D0 • 03;
b) mo~lidade: nominativa-transferivel;
c) rendimento: igual ao das Letras Finai:iceirns do Tesouro
- LFr, criadas pelo Decreto-Lei n'. 2376, de 25:1 1.87;
d) prazo: até 5 anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (SELIC)
R$ 1.000,00 (CETIP) (*)
(*) Em dccorr&cia dc:sse valer de P.U., as quantidades ser.lo divididas por 1.000
(rri.l), de fonna a Adequar o valor financeiro da colocaçilo,

2-1-95

r·-2-1988

691096

1'-3-95

[•-3-1998

691096

1•-3-95

1°-3-95

1•-3-1988

691096

1'-3-95

3-4-95

l 0 -4-I998

691094

3-4-95

2-5-95

)

-5-1998

691095

2-5-95

1'-6-95

1'-6-1998

691096

1'-6-95

I '-6-95

1°-6.1998

691096

J•-6-95

315.95 (*)

695000

1°-6-95

J•-6-95 (*)

31-5-2000
[•-6-2000

1°-6-95 (*)

r•-6;2000

"695000695000.

[•-6-95

0

1'-2-95

r·-6-95

(*) A saem registrados no CETIP, por se tratarem de titula& emitidos pam pag.am:::n·
to de pmcat6rios judiciai&.
- -

h) furma de colocação: atrnvés de ofertas públicas, nos termos da Resolução n'. 565, de 20.09.79,deste Banco Central;
i) autorização Iegislaliva: Decreto n•. 27.630, de 26.01.89.
Do exposto e considerando que foram atendidas as condições estabelecidas na Resolução n'. 11/94, do Senado Federal, e que
a presenta autorização leva em conta a situação fmanceira do município de São Paulo-SP. e que a presente operação não implicará
novo endividamento do Estado, somos de parecer favorável ao
atendimento do pleito do municlpio de São Paulo-SP, nos termos
do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 120, DE 1994
Autoriza_ a Jlrefeitura do Municipio de São
Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Mu ..
--- ilicípio de São Paulo, LFTM - SP, destinadas ao giro
da Dívida Mobiliária do Muniápio de São Paulo SP, vencível no primeiro semestre de 1995.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) auterizada, nos termos da Resolução n' II. de 1994, do Senado Federal,
a emitir Letras Financeiras âo Tesouro dos MunicípiO de SãO Pau~
lo, LFTM- SP, cujos recurs-os serão destinados ao giro da Dívida
Mobiliária daquele município, vencivel no primeiro semestre de
1995.
Art. 2° A emissão devetá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos tíllllos
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a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6°, do an.l5_da
Q SR. PRESIDENTE (CI:Jagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
Resolução n°. Oly de 1994;
parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação fuial. que será
b) modalidade: nomiliativa-trnnsferível;
lido pela St" J• Secretária.
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
É lido o segninte
- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n•. 2376, de 25.11.87;
PARECER N• 331, DE 1994
d) prazo: até 5 anos;
(Da Comissão Diretora)
e) valor nominal: R$ 1,00 (SELIC)
R$ 1.000,00 (CEfiP) (*)
Redação
fmal do Projeto de Resolução n• 120,
(*) Em dcc:orrãlcia desse valer de P.U .. as quantidades serJo divididas. por 1.000
del994.
(mil), de fonna a adequ .. o valor finmo::iro da col.oca)io.
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos:
A Comissão Direlora apresenta a redação fmal do Projeto
Título
Vencimento
Quantid$de
de Resolução n° , de 1994, que autoriZa a Prefeitura Municipal de
691082
2-1-95
6.559.105.550
.São Paulo a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
691080
! 0 -2-95
8.497326.717
do Tesouro do Município de São Paulo, LFI'M-SP, destinadas ao
691080
1°-3-95
10.159.721.321
giro de sua dívida mobillária, Vencível no primeiro semestre de
691095
l 0 -3-9.'i
51.456.657.953
1995.
691076
1-4-95
12.935.974.099
Sala de Reuniões da Comissão;22 de dezembro de 1994.691078
1°-5-95
15.337.517.819
Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relator - Lucí691080
1°-6-95
18.549.490.218
dio Portella- Carlos Patrocínio.
691095
1"-6-95
141.913.576.603
ANEXO AO PARECER N°33l,DE 1994
695000 (*)
1°-6-95
1.717.544.757
695000 (**)
1"-6,95
1.637.946.000
RedaçãO rmai ~o Projeto de Resolução n° 1.20,
695000 (**)
1°-6-95
3.22630<1.000
de 1994.
·
271.791.165.-o37
_ __
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,------,
(•) Encootram-se n::gistrados noSEI.lC.
(**)Encontram-se n::gistrad.o& na CETIP.
PreSideine, nos tennos do ait. 48, item 28, do Regimento Interno,
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se- promulgo a seguinte
rem emitidos:
RESOLUÇÃO N" • DE 1994
Colocação
Vencimento
Titulo
Data-base
2.01.95
2-1-1998
691096
. 2-1.95
.. . . . _AutoLr:i:m a Prefei_tura_ M!Jnidpal de São Paulo
1.02.95
1°-2-1988
691096
! 0 -2-95
a emitir, através de ofertas p6blicas, Letras Fimincei1.03.95
1°-3-1998
691096
.. 1°-3-95.
- ras do Tesouro .4o Muniápio áe São Paulo- LFTM1.03.95
I •-3-1988
691096
! 0 -3-95
_SP, destioadas ao giro de sua di'rida mobHiária, ven3.04.95
1°-4-1998
691094
-3-4'95
cível no primeiro semestre de 1995.
2.05.95
1°-5-1998
691095
2-5-95
O Senado Federal resolve:
1.06.95
1°-6-1998
691096
1°-6-95
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de SãO Paulo, nos texmos
1.06.95
1°-6-1998
691096
1°-6-95
da Resolução n• 11, de 1994, do Senado Federal, autorizada a emi31.05.95 (*)
31.5.2000
695000
1°-6-95
tir Letras Financeiras do Tesouro do Municípió de São Paulo1.06.95 (*)
1•-6-2000
695000
1°-6-95
LFIM-SP, destinadas ao giro de sua divida mobiliária, vencível
1.06.95 (*)
1°-6-2000
695000
'1°-6-95
no primeiro semestre de 1995.
(•) A scem n::gi.slmdoa no CETIP, por se tratarem de tltulos emitido6 para pagam:nArt. 2° A emissão autorizada no art. 1° será realizada nas seto de pn:cat.órios judiciais.
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter- guintes condições:
a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos títulos
mos da Resolução n•. 565, de 20-9-79;deste Banoo Central;
a serem substituídos, amalizados nos termos do § 6° do art. 15 da
i) autorização legislativa: Decreto n 27.630, de 26-1-89.
Art. 3° A presente autorização deverã ser exercida no prazo Resolução n• 11, de 1994, do Senado Federa~
b) moda6dade: nominativa-transferível;
de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de sua publicação.
c) rendimento: igual ao das Letras F~~- do Tesouro
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua pub1i- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25 de novembro de
cação.
1987;
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
d) prazo: até cinco anos;
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n• 120, de
e) valor nominal:
1994, que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir
R$1,00 (um real)- SELIC;
Letras Financeiras do Tesouro _ÇIQ_ Município de São Paulo, LFTMR$1.000,00 (um mil reais)- CETIP (*);
SP, destinadas ao giro da Dívida Mobiliána do Município de São (*) em decatência àcsae v.lcr de P.U.. u qumidales sedo <hididm por 1.000 ·
(nil). de fama a adequ .. o v.lor fin111a:iro da colocaçlo;
Paulo-SP, vencíVel no 1° semestre de 1995.
I) caracteristlcas dos titulos a aerem snbstituidos:
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do
Título
Vencimento
. Quantidade
projeto, em tumo úniCo.
691082
2-l-95
6.559.105.550
Em discussão o projeto. (Pausa)
691080
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
! 0 -2-95
8.297326.717
691080
1°-3-95
10.159.721.321
Em votação.
t•-3=95
51.456.657.953
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- 69-1095
6Y1076
1•-4-95
12.935.974.099
tados. (Pausa)
691078
1°-5-95
15.337.517.819
Aprovado.
_ ·--69108D
! 0-i-95
18.549.490.f18
0 Projeto vai à Comissão Diretora para aredação ftnal.
0 -

o
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Título
691095
695000(*)
695000(**)
695000(**)
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Vencimento

Quantidade
141.913576-603
1. 717 544.757
1.637.946.000

r•-6-95
1•-6-95
1"-6-95
! 0 -6-95

3.226j04.00Ci

Total

271.791.165.037

(*) cn:::mtmn-sc registrsdol noSELIC.
(**) enc:oMram-ne ~gisndce no CETIP.

g) previsão de colocação e vencimento dos 1Ítulos a serem emitidos:

Colocação
2-1-95
r•-2-95
r·-3-95
r·-3-95
3-4-95
2-5-95
r•-6-95
1•.6-95
31-5-95(*)
1•-6-95(*)
r•-6-95(*)

Veucimenlo
2-1-98
r•-2-98
t•-3-98
r•.J-98
1°-4-98
r·-5-98
r·-6-98
r·-6~98

31-5-2000
t•-6-2000
t•-6-zooo

(*) a aerem rqistndos no CBTIP, por ae
de pn:catáias judicilis;

Título
691096
69!096
691096
691096
691094
691095
691096
691096
695000
695000
695000

Data-Base
2-1-95
r•-2-95
r•-3-95
r•-3-95
3-4-95
2-5-95
r·-6-95
r•-6-95
J•-6-95
r·-6~95

r•-6-95

tratarem de titulas emitidos para pa&ancnto
·

h) forma· de colocação: alravés de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central;
I) autorização legislativa: Decreto n• 27.630, de 26 de ja• · -- --neiro de 1989.
Art. 3° A autorização concedida por esta resolução deverá

ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
_ _
Art. 4° Esta resolução enlra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodriglles)- Aprovado o
projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediala apreciação da redação fmal.
Em discussão a redação fllllll. (Pansa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Emvolação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Item 28:
SUBSTII1JTIVO DA CÂMARA
AO PROJETO DE LEI DOSENADO
N"37,DE 1992
(Em regime de urgência, nos tertnos do
art 336, b, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do SUbstitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 37, de 1992 (n•
3.105/92, na Casa de origem), que regula o direito dos
companheiros a alimentos e à sucessão. (Dependendo de
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
Nos te11J1Ós do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o
nobre Senador Francisco Rollemberg para proferir parecer, em
substituição- AComissão de Constiwição. Justiça e Cidadania.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PMN- SE. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em 1992,
recebi da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, um projeto de lei que

Dezembro de 1994
regulamenta os direitos dos (X)JI].panheiros a alimentos e à sucessão.
Nessa oportunidade, tive o cu idado de conveisar detalhadamente com o Senador Nelson Carneiro, a f:tm de que encontrássemos uma solução definitiva_ parã a sua propositura. Feito isso,
apresentei Um substitutivo, aceito pelo autor do projeto e votado
nesta Casa, que foi, em seguida, enviado à Câmara dos Deputados.
A Câmara dos Deputados decidiu, alravés de parecer do
eminente Deputado Inocêncio Oliveira, atual Presidente dessa
Casa, fazer um -noVo substitutivo, desta feita, desvirtuando completamente o projeto anterior, porque, quando falamos aqui em
"direito de companheiros a alimentos", falávamos de companheiros de sexos diferentes. Da maneira como veio da Câmara, esse
projeto se tomava um tanto até permissivo, porque JX>deria, na sua
interpretação, permitir reconhecer como casais estáveis pessoã.s do
mesmo sexo.
O Sr. Senador Josaphat Marinho, então Relator da matéria
na ComissãO de Constituição. Justiça e Cidadania. Preferiu dar uni
parecer· contra o substitutivo do Deputado Inocêncio Oliveira e
voltar ã. baila. aprovando o meu substitutivo.
Então, como ledor do parecer do Senador Josaphat Marinho, já que S. Ex• aprova o meu substitutivo, concluo pela rejeiÇão
do substitutivo da Câmara dos Deputados, por inconstitüciOnalidade, e pela restauração e aprovação do projeto do Senador Nelson
Carneiro com o meu substitutivo.
É o parecer, Sr. Presidente.

É a seguinte a íntegra do parecer a que se refere o
relator.
RELATÓRIO
I. Nos termos do artigo 65, parágrafo único da Coustituição
Federal, e segundo o disposto no artigo 287 do Regimento Interno
do Senado Federal, vem a esta Comissão, para exame, o su bstitutivo da Câmara dos Depurados ao Projeto de Lei n• 3.105-C, de
1992, do Senado Federal (PLS n• 37/92 na_Casade origem)
2. O projeto teve, naquela Casa, parecer favoiável da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, coin substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família.
3. As 3:lterações feitas no Projeto em revisão, que resultaram no substitutivo em exame, fundaram-se em considerações expostas naquela Comissão de Seguridade Social e Família, que, julgando que se deveria abandonar _o termo ''companheira'' do projeto
original, assim se manifeStou: "E a única situação onde o designativo feminino ainda prevalece sobre o masculino, fruto de uma
cultura discriminativa para com as mulheres. Ao nosso ver deverse-ia dizer. Art. 1° O companheiro (independentemente de sexo},
cõmprovado, de alguém soheiro, separado judicialmente, etc., etc."
Segundo esta interpretação, ''uma tal redação evitaria a necessidade, a cada momento, de especificação do gênero e do parágrafo aítrinando a igualdade de direitos entre os dois sexos, condição já privilegiada na Constituição. Além do mais não exclullfamos os relacionamentos homossexuais, que cada vez mais na nossa sociedade, preenchem todos os requisitos de relacionamento
normal entre seres humanos, não podendo, pois, ser ignorados e,
muito menos, discriminados."
4. É o que ~be ressal_tar no ~!atório.

Discussão
S. O projeto substitutfvo da Câmara afronta a Coustituição
Federal por falar em "companheiro comprovado, independentemente de sexo," enquanto o artigo 226 da-COnstituiÇão
Federal, ao definir a fanúlia, base da sociedade, limitativamente
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alude, no parágrafo 3°, que: "para efeito da proteção d_o_Estado, é
reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar."
6. Logo, não se pode. legitimarilente, reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo, hipótes-e que se vislumbra no substitUtivo aprovado pela Câmara dos Deputados, ao prever, no artigo I 0 , a
prot.eção ao ''companheiro comprovado, independentemente de sexo.''
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aprovado pelÔ Senado.
Será feita a devida comunicação à Cãmara dos Deputados-

A matéria vai à sanção.

É o seguinte o texto primitivo aprovado pelo Senado:
PROJETO DE LEI N° 37, DE 1992

Parecer

Regula o Direito dos companheiros a a6mentos

7. Nestas condições, opinamos pela rejeição do substitutivo
da Câmara dos Deputados, por inconstitucionalidade, e pela res-

tauração e aprovação do substitutivo do Senado, apresentado pelo
relator, Senador Francisco Rollemberg. (Emenda n• 1-CCJ), e já

aceito originariamente, com a seguinte redação:

e à sucessão.
Art. I o A companheira comprovada de homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há
~mais de cinco anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei n• 5.478, de~25 de julho de 1968, enquantonãc constituir
nova uriião e desde que prove a necessidade. Parágrafo únicil. Igual direito e nas mesmas condições é re-

SUBSTirUTIVO AO PROJEfO DE LEI
DO SENADO N°37, DE 1992

conhecido ao companheiro comprovado de mulher solteira, sepa-

Regula o direito dos companheiros a alimentos
e à sucessão.

Art. 1° A companheira comprovada de homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que coni ele viva há
mais de cinco anos, ou dele tenba prole, poderá valer-se do disposto na Lei n• 5.478, de 25 de julho de 1968, enquanto nãc constituir
nova união e desde qUe prove a necessidade.
Parágrafo único. Igual direito e nas mesmas condições é reconhecido ao companheiro comprovado de mulher SO:lteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva.
Art. zo As pessoas referidas no artigo anterior participarão
da sucessãc do(a) companbeiro(a), nas seguintes condições:
L o(a) companbeiro(a) sobrevivente terá direito, enquantO

não constituir nova união. ao usufruto de quarta parte dos bens do
"de cujos". se houver fllhos deste ou comuns;.
ll. o(a) companbeiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto
não constituir nova uriião, ao usufruto da metade dós bens do "de
cujos ••,. se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes;
llL na "fhlta de descendentes e de ascendentes, o( a) companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da herança.
Art. 3° Quando os~bens deixados pelo(a) autor(a) da herança

r.ula judicialmente, divorciada ou viúva.
-~ : Art. 2° As pessoa~• referidas no artigo anterior participarão
da sucessãc do(a) companbeiro(a) nas segtiinies condições:
~I- o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto
não constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens do
"de cujos", se houver (Lihos deste ou comuns;
n- o(a) companbeiro(a) sobrevivente terá direito, enqtianto
não constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens do "de

cujos'\ se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes;
~ lli- na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da herança.
Art~· 3° Quallâo os bens deixados pelo(a) autor(a) da herança
~ ~resultarem de

atividade em que haja colaboração do(a) companheiro(a) terá o sobrevivente direito à metade dos bens.
Art. 4° A presente lei enlra em vigor na data de sua publicaçãc.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contnúio.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem a pala-

vra V. Ex•

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Pela orde111- Sem
resultarem de atividade em que haja colaboraçãc do(a) companhei- revisão do orador.)- Sr. Presidente, peço agentfieza de V. Ex' infonnar qual é o conteúdo da matéria que acabou de ser votada.
ro(a) terá o sobrevivente direito à metade dos bens.~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - Confonne
Art. 4° A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
consta do avulso e do pronunciamento do Sr. Relator, a matéria
~- 5° Revogam-se as disposições em contrário.
votada versa sobre alimentos. O projeto regilla o diieítodll.compo.E o parecer. Sr. Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE" (Chagas Rodrigues) - O parecér -nheira a alimentos e à sucessão.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Muito obrigado, Sr_ Presiconclui pela rejeição do SubstitutiVci da Câmara.
dente.
Em discussão o substitutivo, em b.Jmo único. (PaUsa.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 34:
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido e aprovado o_seguinte
REQUERIMENTO N° 1.102, DE 1994

Nos termos do art.. 287 do Regimento Interno, requeiro votação, em globo, do Substitutivo da Cãmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado n° 37. de 1992.
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1994.- Júnia Marise. ~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)

-~Aprovado

o

requerimento, passa-se à votação do Substitutivo da Câmara.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Rejeitado.

~

Rejeitado o substitutivo,

.

ficã

~

~

~~

restaurado o textO primitivo

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
!>r' 123, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, b, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara no 123, de 1994 (n° 4.717/94, na Casa de origem); que altera a redação do art. I 0 da Lei n° 6.463, de
9 de novembro de 1977. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos).
Nos termos do art. 140, a. do Regimento Interno, desiguo o
nome Senic!Or Ronan Tito para proferir pilrecer sobre ~a matéria,
em substituiçãO à ComisSão de Assuntos Econômicos.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o projeto é de autoria
do _nobre Deputado ~osé __Serra. Senador eleito por São Paulo e,
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agora, ungido Ministro do Planejamento.
O projeto é bom, Sr_ Presidente. e trata de obrigar as empresas a colocarem, nas vitrines e nas placas que fazem chamamentos
de venda para os artigos a prestação, o custo dos juros e comissões.
A proposição, ora considerada. inova o dispositivo anteriormente referido, introduzindo, além dos requisitos já expostos, a
obrigatoriedade de divulgação da taxa de juros mensal e demais
encargos fmanceiros a serem pagos pelo comprador, incidentes sobre a venda a prestação.
Acho meritório o projeto, porque, muitas vezes, o incauto
consumiOOr é induzi@__ I!_ÇQI!I.prar em tantas prestações, de tantos
reais, sem que conheça verdadeiramente os impostos que está pagando por estar gozando da facilidade do crediári().~- ~
~
Por isso mesmo, ad:Jo da maior-importância o projeto, principalmente neste tempo em que as taxas de juros, nos bancos, sobem vertiginosamente e, nas lojas -de crediário, asti'oiióliiiCamente.
É o seguinte o parecer.
Encontra-se sob exame do Senado Federal o Projeto de Lei
da Câmara n• 123, de 1994, (n• 4. 717, de 1994, na Câmara dos
Deputados), que modifica o arLl 0 da Lei n• 6.463, de 9 de novembro de 19770 aludido diploma legal, em seu art. to, toma obrigatória
nas vendas a prestação de artigos de qualquer natureza e na respectiva publici<!ade escrita e falada a declaração do preço de venda
a vista da mercadoria. além do número e do valor das prestações
mensais a serem pãgas pelo comprador.
A proposição ora considerada inova o dispositivo anteriOr~
mente referido, introduzindo, além dos requisitos já expostos, ã
obrigatoriedade de divulgação da taxa de juros mensal e demais
encargos financeiros a
pagos pelo comprador, incidentes sobre as vendas a prestaçãOO projeto, da lavm do eminente Deputado José Serra. visa a
evitar que estabelecimentos comerciais, a despeito da estabilização
da economia, cobrem encargos fmancei.rOs ex.ç)i'bitantes. Segundo
o Autor da proposição a modificação apresentlida "permitirá que
os consumidores tenham explicitados, com clareza, os custos financeiros embutidos na venda a prestação~"
Aprovado na Câmara dos Deputados, no projeto em apreço
não foi detectado vício qUe impeça sua aproVaçãO.
Haja vista o sentido meritório que a iniciativa encerra" no
que toca à defesa do interesSe públíco, pois esclarece o consumidor a respeito do custo real da mercadoria adquirida, opinamos favoravelmente a sua aprovação.

serem

O Sr. Chagas Rodrigues, ] 0 V iCe-Presidente, deixa a cadeira da presidência, qUe é ocupada pelo Sr.
Hwnberto Lucena, PresidenJe.
O SR. PRESIDENTE (Humecto Lucema) - O parecer
concluiu favoravelmente à proposiÇão.
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 queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o b art. I o da Lei n• 6:463, de 9 de novembro de 1977,
passa a vigorar com a seguinte redação:
11

AIL 1° Nas vendas a prestação de artigos de
qualquer natureza e na respectiva publicidade escrita e
falada será obrigatória a declaração do preço de venda ã
vista da mercadoria, o número e o valor das prestações.
a taxa de juros mensal e demais encargos fmanceiros a
serem pagos pelo comprador, incidentes sobre as vendas
a prestação.

z•

"

··-··············-··············-···-·~---···-·~··-·---·

Art. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam·se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N•6.463, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1977
Torna obrigatória a declaração de preço total
nas vendas a prestação e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
- Art. 1o Nas vendas a prestação de artigos de qualquer natureza e na respectiva publicidade escrita e falada será obrigatória a
declaração do preço de venda a vista da mercadoria, além do número e do valor das prestações mensais a serem pagas pelo Coln·
prador.
,
~ ~
Parãgrafo úriico. E obrigat6ria a emisSão de fatura nas vendas de mercadoria a prestação, da qual, além dos âeoiais requisitos
legais, deverão constai, separadamente, o valor da mercadoria e o
custo do fmanciamento, de forma a documentar o valor total da
operação.
Art. 2° O Valor do_ acréscimo cobrado nas vendas a presta·
ção, em relação ao preço de venda a vista da mercadoria, não poderá ser superior ao estritamente necessário para a empresa atender
às despe5as de oPeraçãO com seu departamento de crédito, adicionada a taxa de custo dos financiamentos das instituições de crédito
autorizadas-a funcionãrno País.
Parágrafo único. O limite percentual máximo do valor do
aciéSciin.O 'êobrado nas vendas a prazo, em relação ao preço da
venda a vista da.inercadoria, seiá. fixado e regulado através de atas
do MinistrO da Fazenda.
Art. 3° Às empresas e casas comerciais que -infringirem- as
disposições desta lei serão impostas multas nos valores que forem
fixados pelo Ministério da Fazenda.
Art. 4° Dentro de 90 (noventa) dias, o Ministério da Fazenda expedirá instruções regulando a fiscalização e o comércio de
que trata esta lei, bem como fixará os valores das multas a que se
-reo~~

~

Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Bras! lia, 9 de novembro de 1977; 156• da Independência e
89° da República. - ERNESTO GEISEL -Mário Henrique Simonsen

(À Comisiãâ de Assuntos Econômicos)
Publicado no DCN (Seção II), de 2-9-94.

' É o seguinte o projeto aprOY:_:a'dO:__ _

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa,
requerimento que será. lido pefo Sr. 1o Secretário.
-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 123, DE 1994
(N° 4-717194, na Casa de origem)

REQUERIMENTO No 1.103, DE 1994

Altera a redação do art. 1° da Lei
9 de novembro de 1977-

D

0

6A63, de

É lido e aprovado o seguinte
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, re·
quciro preferência para a Mensagem n• 391, de 1994, a f1m de ser
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mil reais) na moeda de curso- legal na República Federativâ. do
· Brnsil:
Dia.
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1994. - Moisés
b)jurÓs:
Abrão.
I - com telação à quantia i.Iidicada no item I alínea a:
Dezembro cle 1994

apreciada antes da matéria constante do item n° 1 da Ordem do

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata aprecüiÇão da matéria.
ltem40:
MENSAGEM N"391, DE 1994
(Em regime de urgência, nos tennos do
art- 336, b, do Regimento Interno)

Mensagem n° 391, de 1994 (n° 1.185/94. na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República solicita autorizaÇão para -

·a taxa de juros anual, aplicada a cada semestte~ será deter-

minada pelo custo de empréstimos qUalificados tomados pelo BID
durante o semestre anterior, acrescido de um diferencial (expn:sso
em termos de percentual anual) que o banco estabelecerá periodicamente de acordo com sua política sobre taxa·s dejuros;
ll - com relação à quantia indicada no item II alínea a:
a taxa anual aplicada a cada semestre será de 4%, que será

calculada a partir das datas dos respectivos desembolsos;
C) comissão de crédito:

contratar operação de crédito externo -jUnto· ao Banco InteramericaI - 0,75% a. a. sobre o saldo não desemOOlsado financiano de Desenvolvimento - BID. destinada à captação de recurs-os mentO, que não seja na moeda do pãís do mutuário. contada a parpara o Projeto de Programa de Canalização de Córregos, Implanta- tir de 60 (sessenta) dias da assinaturn do contrato;
ção de Vias e Recuperação Ambiental e Social de Fundo de Vale
d)- despesas de inspeção e supervisão geral:
(PROCA V m. (Dependendo de parecer da Comissão de AsSllntos
_I-- -1% (um por cento) do valor do fmanciamento constante
Econômicos)
no item I, da alínea a~
Nos termos do art 140, a. do Regimento Interno, designo o
TI- 1% (um JX)rcento) do valor do fmanciamento constante
nobre Senador Moisés Abrão para profe:rif p-arecer, em substitui- · · do item II, da alínea a;
ção à Comissão de Assuntós Econômicos

_
ercontragarantia: fpm;
O SR, MOISÉS ABRÃO (PPR-TO. Par.i proferir parecer.}
I) garantidor: república federativa do brasil.
- Sr. Presidente, S:r*s .e Srs. Senadores, vem a esta Comissão de
g) Destinação dos Recursos: Programa de Microdrenagem
Assuntos Económicos a Mensagem n• 39 U94 do Senhor Presiden- 11 - Programa de Cónegos, Implantação de Vias e Recuperação
te da República solicitando autorização do Senado Fedetal para Ambiental e Social de Fundos de Vale de São Paulo- PROCAV lL
celebrar operação de crédito externo com o BID, no valor de US$
h) condições de pagamento:
302000.000,00 (trezentos- e dois milhões de dólares norte-ameri- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo
canos), para fmanciarilento parcial do Programa de Canalização de - -muruáiio mediante o pagamento de- prestações semestrais, conseCóiTegos. Irilplantação de Vias e Recuperação Ambiental e Social cutivas e tanto quanto possível iguais, a primeira das quais será.
de Fundo de Vale de São Paulo (PROCAV 11).
paga 6 (seis) meses conlildos da data prevista para o desembolso
A referida operação deve contar com o aval da União con- final dos recursos e a última prestação deverá ser paga até o dia
forme Mensagem Presidencial n• 391, de 1994 (Mensagem n• Ol/OU21l20;
1.1
de 20 de dezembro de 1994, na origem).
-dos juros: semestralmente vencidos, no dia primeiro dos
A Exposição de Motivos n° 408, de 19 de dezembro de meses de março e setembro de cada ano, a _partir de 1° de março de
1994, do Senhor Ministro da Fazenda, solicita ao Senhor Presiden1995;
te da República que a referida operação seja considexada excepcio- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas
na!, nos termos do art. 71, da Medida Provisória n• 731/94, a f.m mesmas-datas estipuladas para o pagamento dos juros;
de que possa ser concedida a gamntia da República Federativa do
- das despesas de inspeção e supervisão geral: em prestaBrasil, uma vez que o aval da União estã suspenso por força dessa ções semestrais e tanto quanto possível iguais.--ingressando nas
mesma norma.
contas do banco independentemente de solicitaçãO do mutuãrio;
Os procedimentos para concessão da excepcionalidade jã
Por fOIÇ& do art. 52 da Constituição Federal, cabe a esta
mencionada foram estabelecidos pela Pqrtaria n• 469, de 22.08.94, ,Çasa examinar e conceder autorização Acontratação de operações
do Ministério da Fazenda, e incluem entre outras exigências, pare- de crédito externas e internas dos Estados, do Distrito Fedem] e
ceres favoráveis da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria dos MunicípiOs- e de SUaS autarquias. bem como a concessão de
garantias da União, de confonnida.de com as nonnas especificas
de Politica Econômica.
O custo total do Projeto foi estimado em US$ (Resoluções n•s 96/89 e I 1/94, do Senado Federal).
Após exaniinar a proposta clJd'refe1tura Municipal de São
544.000.000.00 (quinhentos e quarenta e quatro milhões de dólares americanos) , dos quais US$ 302000.000.00( Trezentos e Paulo, o Banco Central do Brasil emitiu o Parecer DEDIP/DIAREdois milhões de dólares americarii>s) são o óbjeto da opernção de 941 2077, de 21112/94, no qual considern que a operação se en. crédito ex temo ora examinada; e US$242.000.000:.00 (Duzentos e quadta nos limites previstos ·na Resolução N" 11/94, do Senado
quarenta e dois milhõesde dólares americanos) correndo à conta Federal, tendo sido credenciada pelo Departamento de Capitais
da Prefeitura do Estado de São Paulo decorrente <;la cQI!lrapartida.
Estrangeiros - FIRCE. Conforme exigido pelo artigo 13 da Reoo0 contrato tem as segtiintes caractensticas:
·
lução N" 11/94 do Senado FedernL o pedido se fez acompanhar
a) valor pretendido: R$283:880.000,00 (duzentQS e oitenta dos doculllentos necessárioS; oom a ressalva de que "a Certidão
e três milhões, oitocentos e oitenta nill reais), equivalentes a Negativa de Débito do INSS venoeu em o6/12'94, teiido a PrefeiUS$302.000.000,00 (lrezentos e dois milhões de dólares america- tum enviado cópia do pedido de Certidão de Débito- PCND".
nos), em 29.07.94, com recursos do capital ordinário do BID, a seConstam do processo a autorização legislativa, e a inclusão
rem desembolsados:
do Programa no Plano Plurianual. Atesta a S1N (Pareoer
1- até R$255.680.000,00 (duzentos e cinqüenta e cinco-nli- STN/COREF/DIREF/305, de 23/11/1994) que bã margem para
lhões. seiscentos e oitenta mil reais) ou quantia equivalente em ou- concessão de garantia por parte da União e que Dão há registros de
tras moedas, exceto a da República Federativa do BillSil;
débitos em nome da Prefeituni do Estado de São Paulo.
11- até R$28.200.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos
O Parecer da Procutadoria Geral da Fazenda Nacional (Pa-

rs.

Dezembro de 1994
9716 Sexta-feira 23
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
recer PGFN/COF/N" 1419/94) esclarece que a minula do contrato
sembolsos;
"contém cláusulas admissíveis segurido a legislação brasileira. tenc) Comissão de Crédito:
do sido observado o disposto no artigo 5° da Resolução n° 96/89,
I - 0,75% a. a. sobre o saldo não desembolsado
do Senado Federal, que veda disposição contia.tllal de natureza pofma.nciamento, que não seja na moeda do país do mutuálítica. atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária
rio, contada a partir de 60 (sessenta) dias da assinatura
à Constituição e às leis brasileims, bem assim que implique comdo_contrato;
pensação automálicã: de débitos e créditos".
d) Despesas de Inspeção e Supervisão Geral:
Assim sendo, nada temos a opor à aprovação do empréstiI- 1% (um por cento) do valor do fmanciamento
mo nos termos do seguinte:
constante no item I, da alínea a;
n- 1% (um por cento) do valor do financiamento
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 121, DE 1994
constante do item II, da alínea a;
e) Contragaraotia: FPM;
Autoriza a Prereitura Municipal de São Paulo
f) Garantidor: República Federativa do Brasil.
a contratar operação de crédito externo junto ao
Banco lnteramerlcsno de Desenvolvimento - BID
g) Destinação dos Rewrsos: Programa de Micom J) aval da União no valor de US$ 302,000,000.00,
crodrenagem II - Progrnma de Córregos, Implanlação de
(trezentos e dols milhões de dólares norte-americaVias e Recupemção- Ambiental e Social de Fundos de
Vale de São Paulo- PROCAV !L
nos)
equivalentes a R$ 283.880.000,00 (duzentos
e oitenta e três milhões oitocentos e oitenta mil reais)
h) Condições de Pagamento:
-do principal: o empréstimo deverá ser aroortiem29/lf7/94.
O Senado Fr.deral resolve:
zado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações
Art. Io Fica a PrefeitUra Municipal de São Paulo,
semestrais, consecutivas e tanto quanto possível iguais, a nos termos da Resolução n' 11/94, do Senado Federal,
primeira das quais será paga 6 (seis) meses contados da
autorizado a contratar operação de crédito externo junto
_data prevista para =o- desembolso fmal dçs recursos e a
ao.Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, no
última prestação deverá ser paga até o dia 01/01/2020;
valor de US$ 302.000.000,00, equivalentes a R$
-dos juros: semesiralmente vencidos, no dia pri283.880.000,00 (duzentos e oiteola e três milhões oitomeiro dos meseS de março e setembro de cada ano, a
partir de I • de março de 1995;
centos e oitenla mil reais), em 29/07/94.
- da comissão de crédito: semestralmente venci§ I •- É a União autirizada, nos termo< da Resolução N' 96/89, do Sendo Federal, a conceder garantia à
da, nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos
juros;
operação autorizada neste artigo.
§ 2°.. A ope:ra:ção de crédito externo autorizada
- das despesas de inspeção e supervisão geral: em
neste artigo, destina-se ao fmandamento parcial do Proprestações semestrais e tanto quanto possível iguais, ingrama de Microdrenagem II - Programa de Canalização
gressando nas contas do banco independentemente de
de C6rregos, Implantação de Vias e Recuperação Am.Olicitação do mutilário;
Art. 3° A presente autorizaçâo -está condiCionada
biental e Social de Fundos de V ale de São Paulo - PROà apresenlação ao Senado Federal, pela Prefeitura MuniCAVIL
cipal de São Paulo da Certidões Negativa do INSS.
Art. 2' A operação de crédito ora autorizada se
realizará sob as seguintes condições:
Art. 4° A presente autorização deverá ser exercia) Valor pretendido: R$283.880.000,00 (duzenda no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, conlatos e oitenta e três milhões. oitocentos e oitenta mil
dos da dala de publicação desla Resolução.
reais), equivalentes a US$302.000.000,00 (trezentos e
Art. 5° A presente Resolução entra em vigor ~a
data de sua publicação, ressalvado o disposto no art. 3°.
dois milhões de dólares americanos), em 29.07.94, com
recursos do capital O!ilinário do BID, a serem desembolÉ o J1'11"C"l", Sr. Presidente.

sados:

I- até R$255.680.000,00 (duzentos e cinqüenla e
cinco milhões, seiscentos e oitenta mil reais) ou quantia
equivalente em outras moedas. exceto a da República
Federativa do Brasil;

II- até R$28.200.000,00 (vinte e oito milhões e
duzentos mil reais) na moeda de C!lrso legal na República Federativa do Brasil:
b) Juros: I- com relação à quantia indicada no
item I alínea a:
a laxa de juroo anual, aplicada a cada semestre,
será determinada pelo custo de empréstimos qualificados tomados pelo BID durante o semestre anterior,
acrescido de um diferencial (expresso em termos de percentual anual) que o banco eslabelecerá periodicamente
de acordo com sua politica sobre taxas de juros~
II- com relação à quantia indicada no item II alíneaa:
a laxa anual aplicada a cada semestre será de 4%,
que será calculada a partir das datas dos respectivos de-

PARECER N' 332, DE 1994
(Da Comissão Diretora)
Redação rmal do Projeto de Resolução n' UI,
de 1994.
A Comissão Diretora apresenla a redação fmal do Projeto de
Resolução n• 121, de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de
São Paulo a contratar operação de crédito externo junto ao Banco luteram.ericano de Desenvolvimento- BID, com o aval da União no valor US$302,000,000.00 (trellmtos e dois milhões de dólares norteamericaoos), equivalentes a R$283.880.000,00 (duzentos e oitenta e
três milhões, oitocentos e oitenla mil reais), em 29-7-94.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 da dezembro de 1994. Chagas Rodrigues, Presidente - Lucídio Portd!a, Relator Carlos Patrocínio- Júlio Campos.
ANEXO AO PARECER N"332,DE 1994
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,... , Presidente. nos termos do art 48, item 28? do Regimento Interno, promul-
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go a seguinte
cutivas e __ tanto quanto pos~ív_el iguais, a primeira das quais será
RESOLUÇÃO N" , DE !994
paga sei~· meses contados di data prevista para o desembolso final
dos recursos e a última prestação devecl. ser paga até o dia 1° de ja-

Autoriza a Prefeitura Munldpal de São Paulo neiro de 2020;
- ·
-a contratar operaçãO de crédito externo junto ao
- dos juros: semestralmente vencidos, no dia primeiro dos
Banco lnteramericano de Desenvolvimento - RID, meses de março e setembro de cada ano, a partir de 1o de março de
com o aval da União, no valor de US$302,000,000.00, 1995;
- da comissão de crédito: semeslralmente vencida, nas
equivalentes a R$283.880.000,00 em 29 de julho de
1994.
mesmas datas estipuladas para o pagameniO dos juros;
O Senad_or Federal resolve:
"
- -das despesas de inspeção e supervisão geral: em prestaArt. 1° E a Prefeitura Municipal de São Paulo, nos termos --ções -frim.eSfrais C t.3D.to quãntO pOssíVel iguais, ingressando nas
da Resolução n° li, de 1994, do Senado Federal, auiOrizada a con- contas do banco independentemente de solicitação do mutuário.
tratar operação de crédito externo junto ao Banco Internmericano Art. 3õ ESta aUtOrizaÇão eS-tá c:OndicloDada à apresentaçlio,
de Desenvolvimento- BID, no valor de U.S$302,000,000Jl0 _(tre- ao Senãdõ F'e<leru, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, das
zentos e dois milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a Certidões Negativas do INSS.
R$283.880.000,00 (duzeniOs e oitenta e três milhões e oitocentOs e
Art. 4° A autorização concedida por esta resolução deverá
oitenta mil reais), em 29 julho de 1994.
--- - --ser exercida no ~zo de _quinhentos e quarenta dias contados da
§ ] 0 É a União autorizada, nos termos da Resolução no 9ô. -data de sna-jlublicação. - -- - -- · Àrt. Só Esta resoluÇão enlra em vigor ria data de sua publide 1989, do Senado Federal, a conceder garantir à operação autorizada neste artigo.
__ _
_
cação, ressalvado o disposto no art. 3°
§ zo A operação de crédito eilciuo auiOrizada neste artigo-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer
destina-se ao fmanéiaxrienfu-pardal do Programa de Microdrena- conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 121, de
gem II - Programa de Canalização de Córregos, Implantação de 1994. que auiOriza a contratação de crédito externo junto aó Banco_
Vias e Recuperação Ambiental e Social de Fundos de Vale de São Interamericano de DesenvolvimeniO- BID, destinada à captação
Paulo- PROCAV !L
de recursos para o ProjeiO de Programa de Canalização de CórreArt. 2° A operação de crédito auiOrizada se realizará sob as gos, Implantação de V'ms e Recuperação Ambiental e Social de
seguintes condições:
··
,. Fundo de V ale (PROCA V II).
a) valor pretendido: R$283.880.000,00 equivalentes a
Completada a instrução da matéria. passa-se à discussão do _
US$302,000,000.00. em 29 de julho de 1994, com recursos do ca- projeiO, em turno único.
·
pita! OIÍ:!inário do BID, a serem desembolsados:
Em discnssão. (Pansa.)
I- até R$255.680.000,00 (duzeniOs e cinqüenta e cinco miNão havendo quem peça a palavta, encerro a discussão.
Em votação.
lhões e seiscentos e oitenta mil reais) ou quantia equivalente em
Os Srs. S_enadores que o aprovam queiram permanecer senoutras moedas, exceto a da República Federntiva do Brasil;
Il - até R$28.200.000,00 (vinte e oito niilhões e duzeniOs tados. (Pausa.)
Aprovado.
mil reais) na moeda de curso legal na República Federativa do
Brasil;
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação fmal.
b)juros:
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
- - -~
I -- com relação à quantia indicada no item I da alínea a, a redação fmal, que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
taxa de juros anual, aplicada a cada semestre, será determinada
É lido o seguinte
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em discussão
pelo custo de empréstimos qualificados IOmados pelo BID durante
o semestre anterior, acrescido de um difeienci3.1 (expresso em ter- a redação fmal. (Pausa.)
mos de percentual anual) que o banco estabelecer.i periodicamente
Não hãvendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
de acordo com sua política sobre taxas de juros;
Em votação.
ll - com relação à quantia indicada no item II da alínea a, a
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen~
taxa anual aplicada a cada semestre será de 4%, que será calculada tados. (Pausa.)
a partir das datas dos respectivos desembolsos;
Aprovada.
c) comissão de crédlro: 0,75% a.a. sobre o saldo não deA matéria vai à promulgação.
sembolsado do fmanciamento, que não seja na moeda do pais do
SR PRESIDENTE (H 'be L
) s bre
mutuário, contada a partir de sessenta dias da assinaturn do contrato.
.0
•
. ~
um o rto ua:na - 0
a mesa,
d) despesas de inspeção e superiisão geral:
- - -requeruneniO que será lido pelo Sr. I Secretário.
I- 1% do valor do fmanciamCDtOCoriStante no item I da alíÉ lido e aprovado o s_eguinte
nea a;
REQUERIMENTO N° 1.104, DE 1994
n - 1% do valor do fmanciamento constante do item n da
alínea a;
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, ree) contragarantla: FPM;
queiro preferência para o Projeto de Lei do Senado n° 130, de
f) garantidor: República Federativa do Brasil;
1993, a fiDl de ser apreCiado antes da matéria constante_do item n°
g) destinação dos recursos: Programa de Mi~nagem
I da Ordem do Dia.
II - Programa de Canalização de Córregos, Implantação de Vias eSala das Sessões, 22 de dezembro de 1994. - Mansueto de
Recuperação Ambiental e Social de Fundos de Vale-de São Pa1.1lo _ Lavor.
-PROCAVII;
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado o
h) condiçõeS de pagamento:
- do principal: o empréstimo deverá ser amort.iza.do pelo :requerimento, passa-se à imediata apreciaÇão da matéria.
mub.Iário mediante o pagamento de -prestações semestràis, canseItem SI:
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PROJETO DELE! DO SENADO
N" 130, DE 1993
(IncMdo em Ordem do Dia nos termos do
art.l72,l,doRegimentolntemo)

De autoria do Senador Mansueto de Lavor, que
concede ao idoso e ao deficiente flSico ou mental, o beneficio da percepção de um salário mlminó mensal~ desde que comprovem não possuir meios de prover a própria mmutenção ou tê-la provida por sua famllia, regulamentando o inciso V do artigo 203 da Constituição Fe-

deraL
(Dependendo de poreceres das Comissões de Assuntos Sociais e Assuntos Econômlcos)
Nos tennos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o
nobre Senador Fmncisco Rollemberg para proferir parecer sobre a
mat6ria, em substituição AComissão de Assuntos Sociais.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PMN-SE. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, de iniciativa do nobre Senador Mansueto de Lavor, o Projeto de Lei em
exame pretende disciplinar a aplicação do inciso V do art. 203 da
Constituição Federal, que garante ''um salário minimo de beneficio
mensal A pessoa portadora de deficiência e ao idoso que compro'
vem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê.. la
provida por sua famllia.."
Desde a proJW!gação da nova Constituição, o beneficio assegurado deveria estar sendo concedido. Tal, entretanto, não ocorre. Em verdade, até boje não há notícia de que pessoa idosa ou
portadora de deficiBncia tenha vencido as barreiras impostas pela
instituição responsáveL O argumento de que a matéria carece de

regulamentação vem sendo usado, na vã tentativa de encobrir a injustiça cometida contra os merecedores desse apoio fmanceiro, o
qual é condição para que se integrem Asociedade.
Mesmo após a Jromulgação da Lei 8.7.42, as dificuldades
persistem, já que não parece suficientemente clara, .Os olhos da
Assisténcia Social, a letra da citada lei, em seu art. 2•" inciso V.
O presente Projeto de Lei vem somar-se a outros, em tramitação nesta Casa, com objetivo semelhante, ou seja, o de garantir
que a norma constimcional reverta em conquista real.
Estando bem caracterizados, nos arLs 1°. e zo-. tanto o sujeito de direito quanto as condições para habilitá-lo ao beneficio, não
restaiio, ao órgiio responsável pela concessão, mais argumentos.
Somos, pois, pela aJrOVa~o do Projeto de Lei do Senado
n•. 130193, e espersmos que seja um meio de contriooir para a

reintegração ao convívio social de pessoas necessitadas de compreensão e apoio.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O parecer é
favorável.
Nos lermos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o
nobre Senador João Rocha para proferir parecer sobre a matéria,
em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Para proferir parecer.
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
trata-se de Projeto de Lei do Senado n• 130, de 1993, que concede
ao idoso e ao deficiente fisico ou mental o beneficio da percepção
de um salário nlln.imo mensal, desde que comprovem não possuir
meios de prover a pt6pria manutenção ou tê-la provida por sua famllia, regulamentando o inciso V do art. 203 da Constituição Federal.
O nosso parecer é idêntico ao da Comissão de Assuntos So- _
ciais e a favor da aJrovação do projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -_O parecer é
favorável.

Dezembro de 1994

A matéria ficará SObre a mesa durante cinco sessões ordinárias para recebimento de mendas. nos termos do art. 235, II, d, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

Sobre a

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 1.105, DE 1994
Nos termos do art. 311, alínea a, do Reginiento Interno, re-queiro preferência para o Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1991.
a fllll de ser apreciado antes da matéria constante do item n° 1 da

Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1994. - Coutinho
Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o

requerimento, passa-se à imediata apreciação· da matéria.
Itcm29:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
WS, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, b, do Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Cámara n• 233, de 1993, e
Prqjeto de Lei do Senado n•2o. de 1992)

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Lei da
Cámara n• 5, de 1991 (n• 4.7%/90, na Casa de origem),
que dispõe sobre o trabalho nob.lmo e dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de
Assuntos Sociais e Assuntos Econômicos).

Nos termos do arL 140, a, do Regimento Interno, designo o
nobre Senador Coutinho Jorge para proferir perecer sobre a Iriatéria. em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Para proferir

parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr-'" e Srs. Senadores trata-se de projeto de lei originário da Cámara dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado Lisáneas MaCie!, que tem por

objetivo esiabelecer novas regras para o trabalho noturno.
O projeto de lei em exame foi aprovado pelo Plenário da
Cámara dos Deputados em 14-12--90. com o poreoer favorável da
Comissão de Coustituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
que opinou pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-

tiva da proposição.
As Comissões de Trabalho. Administração e Serviço Públi-

co e de Econoniia:, Indústria e CóDiétcio também opinaniin faVoravelmente à aprovação do projeto de lei.
Ao apresentar as justificatiVas para a iniciativa, o -ilustre autor informa que Sua proposição ''resultou de um estudo detalhado
sobre a situação em que se encontra o trabalhador notumo''.
Esclarece que, segundo a conclusão do livro_.''lntrodução ao
Estudo da Cronobiologia" (USP) (pág. 241), "é unãnime a constatação de que o trabalho notumo, seja ele ftXo ou alternante com o
trabalho diurno, é prejudicial à saúde". Entende, desta forma, que
sendo este tipo de trabalho prejudicial à saúde, necessário se toma
dar-lhe regulamentação mais adequada. como por exemplo, colocar em prátiCa o conceito de que ''noite" significa um periodo de
11 horas consecutivas, como previsto na Convenção 89 da Organização Jntemacional do Trabalho. devidamente ratificada pelo BrasiL
Assim, coi).clui o f!Obre parlamentar ser fundamental "defi-

nir-se o trabalho notumo nos termos concretos de uma jornada de
seis horas,_ não se permitindo intervalos de uma ou duas horas, incompatíveis com esta-jornada de-trabalho''. O tlabafuo not1ll110 te-
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ria, então, como regra uma duração diária de 6 horas, e nos horá- cada em votação, esta cláusula do convênio foi rejeitada pela
rios mistoS, Ocômputo da hora notuma seria de 45 minutos, obser- _ maioriadospaíse_srepre:_~ep.tados,inclusivepeloB~sil.AConven
v ando-se que 8 horas está para 6 horas assim- como 60 minutos- ÇãoconcluiuentãoqueóCaráterde''penosoeprejudicial''depende
está para 45 minutos. ··
·
muitomaisdefatorescomoavidafamiliardotrabalhador,aspecto
Nestes termo"' através do Ofício PS-GSE n' 373. de 21 de social, clima. natureza do trabalho. do que dohorãrio em que se
dezembro de 1990, da Câmara dos Deputados, foi o projeto de lei realiza.
ei:.:aminbado à consideração do Senildo Federal.
Dessa forma acatamos o resultado da Convenção, porém
Percebe-se pelo projeto de lei apresentado a grande preocuelevamos o atual percentual do adicional notumo para o patapação social do autor ao defender o trabalhador que desempenha mar mínimo de 25% (vinte e Cfuco por cento) de maneira unisuas atiVidades laborais em horário normalmente destinado ao des- forme.
canso.
-Com base nessas observações, submetemos à consideração
Entretanto, acreditamos que a problemática socW referente de Vossas Excelências, o anexo Substitutivo-ao Projeto de Lei n°
ao trabalho, no Brasil, não será solucionada através de legislação 4.796-B, de 1990, que consubstancia as alterações propostas neste
esparsa e sim pela elaboração de um projeto global que_discipline, Parecer.
...
por largo periodo de_ tempo, as relações ·enlre Trabalho e Capital,
SUBSTI11JTNO AO PROJETO DE LEI DA CAMARA
em seus mais diversos aspectos.
N° S, DE 1991,AO PROJETO DE LEI
Porém. na ausência desse projeto mais arrij>lõ~ COriSideramos
(N' 4. 796-b; de 1990, na origem)oportuno o presente projeto e o aprovamos com algumas alteraçõ____
_
_
--ºispõe
sobre o_ trabalho notu_rn~_ e dá outras
es, decorrentes do -~sulta<;lo @_Utnª-..aoâli~_C\l_sf._g'J:>enefício que
providências.
envolveu não apenas aspectos econômico-f1Jl3.Dceiros do setor empresarial, mas, fundamentalmente, aspectos sociais relacíonados à
- O Congresso Nacioual decreta:
garantia do emprego do trabalhador notumo.
fi.It.l' A duração do trabalbo notumo será de 6 (seis) horas
O ilustre autor do projeto considera que "noite'' significa diárias; Salvo nos casos previstos_tm}_lei.
um periodo de 11 (onze) horas consecutivas e que o horário notur§ 1° Considera-se como nowmo o trabalho realizado entre
no é aquele em que as pessoas, normalmente, devem descansar. às 21 (vinte e uma) horas e às 5 (cinco) horas do dia subseqüente.
Assim, considera como notumo o trabalho realizado entre as 19
§
Nos horários mistos, assim entendidos os que abran~
(dezenove) horas e as 6 (seis) horas do dia subseqüente.
gem periodos diurnos e notumos, será eomputadó como de I
Pelas informações obtidas através da análise do Informe N
(uma) hora o periodo de trabalho notumo correspondente a 45
(2 A) da Conferência Internacional do Trabalho (1990) verifica(quarenta e 9D.co) m.inu.to~.
___
_
.
mos o horário norumo nos seguintes países: ·
--- §"3o Os enipregãdóS que já tenham conquistado, no todo ou
-Alemanha- 22b às 7b.
em parte, e de modo permanente, o direito ao repouso semanal aos
-Áustria- 23h às 6h.
~fábados e/ou aos domingos; não serão obrigados a presta! setViços
- Barl>ados- 23h às 6h.
nesses dias a títulO de compensação da jornada se~.
-Suíça- O às 6h.
Art. 2° No trabalho notumo são assegurados ao empregado
- Canadá- oàs Sb.
remuneração superior à d_o trabalho diurno e, para todos os efeitos.
- Espanha- O às Sb.
um adicional único mínimO de 25% (vinte e cinco por cento) inci- França - O às 5h.
dente sobre o salário normal, inclusive no caso de revezamento ou
-Brasil- 22h às 5h.
de horário misto.
É evidente que a variação observada decorre de vários fatoArt. 3° A presente lei _também se aPlica aOs caSOS- em que a
"'"' dentre os quais as pnSprias condições climãticas de cada país.
legislação, em caráter de exceção. pern:iite o trabalho noturno da
Dessa forma, para o Brasil, consideramos adequado o pe- mulher.
ríodo de 21 (vinte e uma) horas às 5 (cinco) horas do dia subseArt. 4° É vedado o tra.ba1ho notumo aos menores de 18 (de·
__
___
_
_____ -- _
qüente.
zoito) anos.
Entretanto. concordamos_com o á.utor quando considera que
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
o trabalho no turno terá uma duração diãria de 6 (seis) horas, e nos
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
horários mistos o cômputo da hora noturna seria de 45 minutos,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer
obseiVando-se que 8 horas está para 6 horas assim como "60 minu- _-conciuiJavoravelmente. à matéria, na forma do substitUtivo que
tos está para 45 minutos.
apresenta.
Por questões opemcionais suprimimos a õbrigatoriedade do
Nos termos do art. 140. a, do Regime[\to Interno, designo o
intervalo para descanso de 25 minutos para cada 3 (três) horas de nobre Senador Mansueto de Lavor para proferir parecer sobre a
trabalho.
matéria, em substimição ã Comissão de Assuntos Ecqnômicos.
Somos de opinião que este assunto é mais apropriado para
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para proser objeto de acordo coletivo, considerando as pecnliaridades de ferir parecer. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, sr-' e Srs.
cada categoria profissional.
Senadores, a matéria é de alta relevância social e tem repercussões
No art. 2° o autor estabelece uni adicional único de 50% amplas no campo eco_nômico. Houve a consolidação de propostas
(cinqüenta por cento) a título de compensação rmanceira posto de diversos projefus, alguns oriundos da Câmara. A colenda Coque considera o trabalho notumo como "penoso e prejudicial à missão de Assuntos SOCiais fez um substitutivo colhendo os ponsaúde".
tos positivos e aperfeiçoando outros que precisavam de reparos, de
Novamente? recorrendo às informações do documento tal modo que o nossc. parecer é favorável aos exatos termos do re-da Organização Internacional do Trabalho - OIT; --da citada latório --da Comissão de Assunt_os Sociais, conforme o respectivo
Convenção, -observa-se que a· proposta do convênio definia
parecer de pleÕário rêCéin--apriSentado pelo eminente Sen-aâõi
que "o trabalho noturno é prejudicial à saúde c perturba a Coutinho Jorge.
_
_
vida social e familiar dos trabalhadores" (pãgina 26). ColoA íntegra do parecer é a seguinte, Sr. Presidente:

zo
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Público, e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Após aprovação pela Câmara dos Deputados. foi submetido
à apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Fe·
dera! o Projeto de Lei da Câmara n' 5, de 1991 (n' 4.7%-B. de
1990, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o trabalho noturno e dá outms providências.
O Projeto, de autoria do Deputado Lysâneas Maciel, estabelece uma série de vantagens a serem percebidas por aqueles que
trabalham no horário notumo, posto que o trabalho notumo é sabi·
damente prejudicial à saúde. Dentre as mais importantes, des•acamos:
a) a jornada de 6 horas diárias;
- b) a remuneração será 50% superior à do trabalho diumo;
c) nos horários mistos a hora do trabaTho noru.mo terá 45
mlntitos de duração;
d) o estabelecimento de intervalo de 25 núnutos de descanso, computados como de trabalho efeúvo~ após 3 horas de lxabalho
contínuo;
e) açosentadoria especial aos 25 anos de serviço;
I) horário notumo de 19 horas ãs 6 horas do dia seguinte.
O autor do projetO

jtfSt1fiea~essa·

Dezembro de 1994

íii.ici<itiva-dizendo que o

trabalho nob.lmo é prejudicial à saúde e que por isso torna-se im-

prescindível regulamentar os preceitos constitudon3.is inérentes ao
trabalho notumo.
Enquanto tramitava na Câmara dos Deputados, o projeto foi
apensado ao PL. n° 1.007/88. por versar sobre o mesmo assunto.
Quando o PL. n' 1.007/88 foi apreciado pela Comissão de Economia. Indústria e Comércio, o Relator. Deputado ArihUr Lima Cavalcanti, concluiu que seria mais conveniente acolher o PL. n°
4.796/90, por causa de sua maior abrangência. Ficou prejudicado,
portanto, o PL. n° 1.007/88. O Projeto n' 4.7%/90 foi aprovado
com uma emenda, que suprimia a aposentadoria especial aos 25
anos de setviço.
Em 14-12-90 a redação fmal foi aprovada pela Câmara e o
projeto foi envíado ao Senado.
Em 2-4-92, no decmrer de sua tramitação no Senado, já
como PLC n° 5/91 , foi aprovado um requerimento para que tramitasse em conjunto com OPLS 0° 2CV92, jã que ambos versavam sobre o trabalho nob.Jmo. Em 1993, novo requerimento solicitava
que o PLC n° 5 tramitasse em conjunto com o PLC n° 233/93.
O PLS n' 'JJJ/92, de autoria do Senador Nelson Wedekin, dâ
nova redação ao art. 73 .e seu § 2' da Consolidação das Leis do
Trabalho- CLT. Determina que o liabalho noturno terá remuneração 50% superior ao trabalho diurno e que o trabalho noturno será
considerado aquele que é exercido entre as 20 horas de um dia e às
6 horas do dia seguinte. O autor justifica-que o adicional hoje concedido, de 20%, é por demais reduzido e não corresponde ao sacrificio exigido do trabalhador. Também extingue do texto consolidado a expressão "salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal'\ pois considera que o adicional d~ve ser recebido por todos
os trabalhadores que trabalharem à noite, independentemente do
seu regime de trabalho.

Já o PLC n' 233/93, de autOria do Sr. Luiz Carlos Santos,
acrescenta um§ 5° ao art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, integrando ao salário, para todos os fms, o adiciorial noturno
pago· adicionalmente. O autor justifica a in,iciatiVa dizendo que as
numerosas decisões da Justiça especializada nesse sentido já constam do Enunciado n° 60 do Tribunal Superior do Trabalho e que a
incorporação dessa matéria na CLT evitaria novas ociltroVérsias
sobre o assunto. Na Câmara, o PLC n° 233/93 recebeu pareceres
favoráVeis da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

D- Voto do Relator

O PLC n° 5/91. ao qual estão apensos dois outros projetes,
revela a grande preocupação do autor em defender o trabalhador
que desempenha suas atividades laborais em horário normalmente
destinado ao descanso.
Quanto às vantagens a serem concedidas, reconhecemos
plenamente a necessidade de melhor proteger o trabalhador brasileiro, já por demais alijado dos benefíciOs decorrentes do desenvolvimento brasileiro:
~
O_ PLC n' S/91 na [onna originária. cta Câmara está contudo_
lavradO em termos i)ue toiDaram-se desConexos com o ab.Ial estado
regulamentar das atividades _de trabalho nob.Jmo no ordenamento
jurl:dicO no cOntexto econômiêO brasileiros. Hã conCCssões de
benefícios e vantagens -que cOrrem o graVe riscO de não ultrapassarem o plano das boas intenções.
Assim, em boa hora formulou a Comissão de Assuntos Sociais, conforme o respeCtivo pãrecer de plenário, Substib.Itivo ao
projeto, que entendemos igualmente subscrever. Concluímos, pois,
por parecer favorãvel ao PLC n° 5/91, nos termos do substib.ltivo
~ Comissão de Assuntos Sociais, e pela prejudicialidade do PLS
n' 'JJJ/92 e do PLC n' 233/93.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceua) - O parecer
conclui ravoravelm.ente à proposição, na forma do substirutivo
apresentado em plenário.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do
projeto e seu substitutivo, em mino Uníco. . .
O Sr. Jarbas Passarinho -.Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' tem a
palavra para discutir.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PPR-PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
aqui estã um--caSo de matéria de alta relevância. que acaba sendo
discutida e vota.da num plenário praticamente vazio. Entretanto,
não parece que a matéria tenha passado pela Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, JX>iS aqur foram ouvidos apenas os
representantes da Comissão de Assuntos Sociais e de Assuntos
Económicos. Talvez no campo da discussão juríaica _do projeto c-oubesse
discutir se a ínat.éria estâ ou não retipcionada pela Constituição de
1988, que em nada modifica a Constituição anteriór.
·
Isso_ leva a crer que. se essa matéria tivesse sido recepciona·
_da, não teria por que ser alterado o art. 73 da Consolidação das
Leis do Traballio.
Era apenas uma observação, Sr. Presidente, mas já parece
agora extemporânea até porque o substitutivo é flagrantemente
melhor do que 'o projeto original da Câmara, o Projeto n' 5. Embora se tenha salientado aqui que se trata de um projeto de interesse
social muito grande, precisa-se verificar o que se passa com essas
tentativas sistemáticas de beneficiar trabalhadores sem saber quais
as conseqüências que isso traz às empresas.
Insisto em que o substib.Jtivo jâ melhorou bastante, pois o
projeto da Câmara era radical. Por exemplo: considerava, desde
logo, que o trabalho realizado entre as 19h e as 6h era um trabalho
notumo. Hoje o art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê que esse trabalho é caracterizado como notumo a partir das 22h
até ãs 6h.
Jâ a Comissão de Assuntos Sociais apresentou um substitutivo- em que se considera como noturno o trnbalho realizado· entre
as 21h e as Sb do dia subseqüente. Caracteriza-se, portanto. aí uma
· diferença.

e
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De modo geral. pelo menos até agora, o trabalho realizado teve que se modificar para atender a essa exigência porque era esem supennercados e estabelecimentos simil_a~s prevê que o traba.M- tatal. mas as particulares não. E as aciarias estão aí trabalhando 24
lho até às 2lh em antes considerado c-omo tnlballio- nonnal O horas. desrespeitando a Constituição, tomando-a letra morta oo
substitutivo do Senado melhora: em vez de 22b, passa-se para 2lb; quando não alguma coisa ridicula, como é o caso dos juros de 12%.
em vez; de 6h~ passa-se para Shoras.
Estamos precisando, Sr. Presidente. e hoje pela manhã tiveOutro ponto que poderia dar margem a uma discussão- -niOs unia aula com o Professor Francisco Lopes, é acertai a máquimaior está no § 2•, quando se diz:
na para o crescimento da economia.
Participo de uma sociedade, por exemplo, de destilaria de
"§ 2°. Nos horários mistos. assim entendidos os
álcool, o trabalho é contínuo, 24 horas por dia. Qualquer coisa que
que abrangem perlodos diurnos e non.nnos, será computado como de uma hora o periodo de trabalho noturno mexa nisso-. e parece que as pessoas bem intencionadas, as boazi~
nhas entendem de conceder isso, dizendo "coitados!". Ao se procorrespondente a 45 minutos."
ceder assim, estamos fazendo a exaltação do coitado.
__ _
o- art. 73 boje vigente - e insisto que, se foi rei::epcionaodo
Outro dia, nobre Senador, eu estava lendo a "Mensagem a
pela Constituição de 1988, não poderia Set- modificado- dispõe Garcia", de 1887, se não me engano, onde, já naquela época, dizia- que o periodo que deve ser considerado é de 52 minutos, e não de se: "Nos últimos tempos, só fat.emos eXáltação dos fracassados.
45 minntos. Mas, diante do quadro aqui já considerado por todos Por issO~ então. vou fazer aqui uma aJX>logia dos vencedores''. E
nós como sendo uma melhoria o substitutivo- que-o Senado apreesta apologia feita na ''Mensagem a Garcia'' é muito interessante.
senta em relação às intenções drásticãi ila Câmara, numa espécie valendo muito a propósito ·relembrá-Ia. vez que, já ao Enal, estâ
de distributivismo precoce. que tem sido bastante nefaSto- neste dito: 110lbem, o herói não é o Garcia; é o Rowan. que leva a menPaís, eu me proponho também a aprovar o substiOJ.tivo na hora da sagem". E ele tece comentáriOS OS mais-interessantes. Por exemplo
votação. mas com a ressalva de que estamos vota.DP.o matéri~ des.: -e atente-se que no fmal do século passado-. ele dizia O seguinte:
sa natureza numa rarefação demográfica do plenário.
"Hoje, ciuando sC determina-a alguma pessoa que vá fazer algo, ele
De qualquer modo, Sr. Presidente, cabe-me adm.j'tir qUe, re-sponde: 'Não será melhor deixar para amanhã? Onde é que está
quando o nobre Senador Chagas Rodrigues se referiu à abertura o dinheiro da- passagem? Posso levar um companheiro? Onde é
dos trabalhos, disse que estavam presentes na Casa-41 Srs. Sena- mesmo que se encontra o Garcia? Olha, não seria melhor deixar
dores. Para pedir verificação de votos, em primeiro lugar, seria di- isso para a semana que vem. já que o fmal de semana está próxificil arranjar mais apoio para termos quatro; em segundo lugar, se- mo? Nesse tempo de chuva não é conVeniente viajãr de automóve_l
ria prejudicial porque penso que o substitutivo- insistO- melhora nas nossas estradas •."
Então, nobre Presidente, ficamos a vida toda criando facilibastante a redação do Projeto n' 5 da Câmara dos Deputados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. ·
dades e fazendo a exaltação justamen-te do fraco. A meu ver, preciO SR. RONAN 1ITO- Sr. Presidente, peço a palavra para samos é fazer uma exaltação ao pOvo brasil_eiro para que trabalhe_mos muito; precisamos fazer uma exaltação ao Presidente Fernandiscutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' tem a do Henrique Cardoso para que crie oportunidades de emprego, aupalavnt para discutir, Senador Ronan Tito.
_
.
mentando a jornada de trabalho. Conheço pessoas que já trabaO SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para discutir. Sem relham deSde os 14anos de idade, de 10 a 12horas por dia. e que esvisão do orador.) - Sr. Presidente, vou fazer um apelo ã Mesa: so- tão aí ViVerido m-Uito bem. Até porque irabafha!am esse tempo
brestar a votação desse _Projeto. Somos muito g~~~TCSOS, ~s vezes, todo são longevos, têm mais resistência~ "função faz o órgão"
nas votações dos direitos. Muitas vezes, trata-se de direitos de ca- - cori:fu diz o Dr. Francisco Rollemberg. Mas queremos dar férias
tegorias, mas que prejudicam a Nação como um tod.o. _
quanto mais melhor, diminuir ajomada de trabalho, como isso não tiO grande competidor hoje no comércio internacional é o Javesse a mí:nima repen::ussão na economia do País. Somos bot:lzinhos.
pão, e o trnba.lho no Japão chega a 54 horas por semana. ~ós estaEu pediria que se sobrestasse ou adiasse a votação de assunmos querendo sair do subdesenvolvimento conced_~ndo):>:~messes, to deSsa importância, porque, com toda a sinceridade~ não votarei
favoravelmente. Mas estarei disposto. depois de uma discussão
como disse muito bem o ilus~ Senador Jarbas Passarinho, dividindo algo que ainda não existe. Como vaÕlos -criar benefiCies exauStiva, mesmo que tenha pulado a Comissão de Constituição e
para os trabalhadores, sendo que -os Inã.is prejudicados são os de- Justiça e Cidadania, neste ple~ário cheio para que pudéssemos ousempregados, que não se beneficiam diSso? A)~J?.Udança de horário vir as:diversas opiniões. Temos que aproVeitar essa extraordinária
que teremos, principalmente nos supennercádos e tari:ihéln nos coisa que se chama colegiado, em que cada um pode dar uma consboppings centers. isso trará, sem chlvida al$tJma. um transtorno tribuição na sua área.
Sr. Presidente pediria a V. Ex .. que deixasse a discussão
muito gnmde. E quem paga esses custos? E sempre a Nação, é
sempre o povo, é sempre o consunúdor! Penso que esse assunto-- dessa matéria parã uma sessãó mài$ freqüentada.
fui Secretário de Trabalho - s6 deve ser votado, como disse muito O SR. COUTINHO JORGE - Sr. Presidente, queria dar
bem o Senador Jarbas Passarinho. numa hora em que tivermos um uma explicação.
plenário mais recheado, para
possamos debater com todas as
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
pessoas interessadas. Muitas vezes,_Sr. Presidente, pode parecer a palavra ao nobre Relator, o Senador Coutinho Jorge, pela Comisquem estã votando favoravelmeD.te ou qUem: estã. ·coõnesumdo com são de Assuntos Soci,ais.
a sua presença e nem sabe o que está sendo votado, que está sendo
Gostaria apeiiãS de esclarecer_ aO Senador Ronari Tito e à
bonzinho. Procurei sempre, nesses oito anos de_ Senado, não ser Casa, que a matéria está em regime de urgência. então não há como
bonzinho. E não existe lei que benefiCie U:riia~ categoria e não pre- deixar de ser votada.
judique outra. Nesse caso, o prejuízo é da sociedade COIIlO um
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Para uma explicação. ~em rCvisão do orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria de extodoJá a questão--dos turnos consecutivos, crioU ·um.~ problema plicar portanto ao Senador J3rbas Passari:Dho e ao Senador Ronan
tão grande que a ConstitriiÇãO,-hoje, é ridicularizada, porque ~aS Títb. Claro que concordo com as preocupações de ambos, mas eu
aciariãs não têm como se adequar à Constituição. A PETROBRAS queria esclarecer que o projeto ori&inário da Câmara dos Deputa·

-que
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o período das 19 horas às 06

dos definia como trahnlho '
hnras, portanto li h.

A pmJ)!lSta da Conli<>'>;i•~ de• 1\s:..unlos Sociais ftxava o pe-:
IÍ<xlO de .~I h a~ 5h como lrahnlho notumo. Essa primeira mudança
do Senado t~nl n·lar,;;in a Càman• f1 •• altamente benevolente. Temos
que l'nm:cituar, Jlll!tanto, que pctiodo é considerado trabalho nolurnn. I·~·.;•P a rnudéUl\'a básica.
t) Sr. Ronan 1'ito- V. Ex" me permite um breve aparte?
O SR. CO{ITINIJO JOJll;l·: -Pois não.
O Sr. Run~u Tito··· ,·,, fiP(~nas ~ohre esse_ assunto. Às vezes
ficam•~s C'!IIIJsia<.:n~ãd<lf. ~'<llll tln •• l:lnr;as pequenas de conceitos, mas
nao mexemos numa <:ulturn l' num <"Ostume de todo o comércio, de
toda a indús!Jia do País que se aJr.quou. durante os anos. a uma legislação. Então, ~ssas p<-'q.j(·JI;'-'· n•odificaçõcs causam sempre
grandes tnmmas à Nação. 1~. T'lfll !'' ,), Senador Coutinho Jorge, que
gostaria imensamente que esse a~·illltiO foSse bem mã.is discutido.
O SR. COUTINHO JORGE- Concordo com V.Ex•.
A segunda mudança no projeto voltou a estabelecer um adicional único de 50%. a título de compensa~o fmanceíra ao que
considera trabalho notum() pen<'So e prejudicial à saúde. Com. iSso
a Comiss?io não concordou e J)mpÔs que, no traballio notumo, fosse assC"gnrad<l aos-empregarln~:. wtnunernção superior à do trabalhad(\t' di m1o nn ""in. 11m :trli,.,;,.,"ll único de 25% no mínimo SÕhw a f,,\1:1 !lojlll !I', '!l >d1'1 in "''1 ~"'-..J',, maS rorpropostO- 0 mínimO_

di' ?';t';,

A ( ';imar·:~ proplls o nunimn dt' 50%.·
O Sr. R o nau Titn r )ua: • : au anterior'!
OSI~.('()(I'[T..:iiP .. ~d
0: _-Oatual'?
()Sr. Unul-'n 'l'ito. Sln1
O l:óll. ~·01 ITlNHO .lllllt a·: -A Câmara propunha 50%.
O Sr. Ronan Tito- r J;i. •. :i·J estou dize~do do projeto que
modifica. estou falando da legislação atual. Qual é o percentual a
mais que temos para o trabalho notumo?
O SR. COUTINHO JORGE- É de 25%. _
O Sr. Ronan Tito- E de 20%.
O SR. COUTINHO JORGE- É de ~0%. Correto.
O Sr. Ronan Tito- P m.·h; rnos que dando 25%, que isso é
unm IJf'lll''="<' qw• ccmc-edc-nw·"· 1•. t-. Ap.ora, a pergunta é a seguinte:
quem paga?
O SR. COUTINHO JORGE- Essas são as duas mudanças-.

O Sr. Ronan Tito- There is no free Iunch. Nós sabemos:
é a primeira aula de CC'onomia que V. Ex• freqüentou. Não existe
almoço de grac;a. Se alguém c::;tá dand_o mais _5%~ quem está pa;
gando? Não é o dono da loja, não _é o dono do shopping center. E
o meu imlão consumidor.
O SR. COUTINHO lO> • :~: - São essas, então, as mu·
danças fundamentais cm H'':•··E'ó'
projeto da Câmara. Trata-se de
t; •11 rii'J"'
:•"''1!· .. ·
•a<; com implicações signiftO·:~, f•!~F"'ifi)F.N'I'I· rllll.,lht•J1o Lucena)- A Prcsidênci:r v,,l,·r· L• ~·· d,, , li' ! 1(\'. r!! ,, '''"' .t;qllc <~l pmfigral'o único do art.

:~ 1"\ . .- ... :JJ,l a dis<."uss.an ~· 1\~tJra da Ordem do Dia a matéria que
deverá voltar à pauta oportunanH'nlc visto que está em regime de
urgência.

Art. 345- ···---~----····--·····-----·····-·
Parágrafo único·...: QUando nOs casos do art. 33_6,
b. c e d, encerrada a discussão, se tomar impossível o
· nediato início das deliberaç-ões. em virtude da comple·
xidade da matéria, à Mc~a será assegurado, para preparo
Ja votação. praz.o não SllfiClior a vinte e quatro horas.

O
req\ll'li

~11

lli'll'<'

PR!•:smgNTE (l!umheno Lucena)- Sobre a mesa,
I IIII' ··•' )" ·~, J, l

r•· f,'

1

I'' '•I'Cn:•t;lrin.
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É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 1.106, DE 1994
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno. re..
queiro preferencia para o Requerimento n• 484, de 1994, afunde ser
apreciado antes da matéria constante do item n• I da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 22 de dezembro de I 994. - Eduardo Suptiey.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria.
Item 46:

REQUERlMBNTO N" 484, DE I994
Votação. em rumo úiiico, do Requecim_ento no
484, de I 994, do Senador Man:o Maciei, solicitando,
nos termos regimeDtais, a convocação do Presidente e
do Secretário do Cooselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo de [lu.
que de Caxias e Dr. Herbert de Souu (Betinho), para
prestar, perante o Plenário do Senado Federal, esclarecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil no Bmsi~
especialmente nas regiões mais pobres, e apresentar as
sugestões e medidas que o órgão propon\ ao Senhor Pre·
sidente da República, com vistas a enfrentar tão grave
questão.
Em volação o requerimentO, em turno úr:UCo.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a po.·
·lavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V .Ex' tem a
palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
apoiar- a iniciativa do Senador Marco Maciel que, pela primeira
vez, faz uso de item novo da Constituição, segundo Oqual autoridades do Governo, mesmo não sendo Ministros, podem vir ao pie·
nário de uma das Casas do Congresso, no caso o Senado, para
prestar esclarecimentos.
Certamente, o trabalho de Dom Mauro Morelli e de Betinho
à frente do CONSEA e da Ação da Cidadania contra a Miséria e
pela Vida é extre.mamenle relevante, assim como os temas propostos: analisar as causas da mortalidade infantil e da pobreza, inchJsive regionalmente.
Por este motivo, apóio inteirameD.te a -inÍciativa de os ouvirmos aqui ·no· plenário do Senado Fedem!.
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a po.·
lavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra ao nobre liderdo PMDB, Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, este é
um assunto de inquestionável relevâ.D.cia e que merece o estudo
acurado de Senadores e Deputados. Por este motivo, permitir-meia cOnsultar a V. Ex• e, de certa forma, até o autor do requerimen·
to, _SenadQI:. Marco Maciel, no sentido de saber se não seria mafs
adequada - até para que o debate tivesse a particípação de outras
- figuras interessadas nesse movimento ..:.. a convocação das pessoas
mencionadas à Comissão de Assuntos Sociais. Nesta: Comissão,
poderiamqs alongar o_ debate_ com outras pessoas, como por exemplo os assessores de Dom Mauro Morelli, que poderiam interferir
dando uma maior amplitude e ressonância a esse debate.Essa é, portanto, a consulta que faço a V. Ex• e, por extensão, ao Senador Marco Maciel. E se ass.i:ri:J. fosse. poderlamos con-
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vocar outras entidades para participarem desse evento. jã que nó - lo e a S. Ex• Revm• apenas dois minutos para responder.
plenário terlamos limitações de natureza constitucioruu- "':regimental
Foi essa a razão pela qual entendi de dar a minha sugestã(),
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-' ,pelo de V. Senadores Marco Maciele Eduardo Suplicy._ mas aqui me dqhm a

Ex• é endereçado ao autor do requerimento e, no cru. ao nobre
Senador Eduanlo Suplicy que requereu preferência para a sua votação.
Sendo assim, acho conveniente ouvirmos a palaVm -do autor
da piOIX>Sição e, também, a do Senador Eduardo Suplicy que re..

essa evidência de que daxiamos -um realce e preeTnini}nri;1 mflin,•">
ao debate neste plenãrio.
Anisco-me a dizer que V. Ex a terá de estabek.cer nonnas a
latere do Regimento, para que se processe reahucnt.e a convoca·

ção de D. Mauro Morelli. de Herbert de Souza e. naturalmente,
quereu a preferência.
dos outros que compõem o mcivilnento Ação da Cidadania contra
O SR. EDU ARDO SUPLICY (PT- SP) - Sr. Presidente. a Miséria e pela Vida.
acredito que o tmbalho de Dom Mauro Morelli e Herbert de Sooza
O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente. reço ,, P'lavra
é tão relevante e importante que seria proveitoso darmos o desta~ para encaminhar.
que de os ouvirmos no plenário do Senado Federal.
_O SR. PRESIDENTE (Humberto l.uce,:·,\
No âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, poderiam ser palavra ao nobre Senador.
ouvidos assessores e outras pessoas. mas esse procedimento pode
serreali>ado de fonna independente; aqui, no plenário-do Senado,
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. P:•m en,-,,.,.inhar a
ouvirlamos a experiência de dois anos de trabalho de Dom Mauro votação. Sem revisão do orador.,- Sr. ?ru:.íd.c"'~~c. q-ut w fdJdLoJl t}
Momlli e de Betinho.
Sr. Vice-Presidente da República etmto. Senador J\.l.,Ju' ivLJ.( Jc:l:
Acredito que os Srs~ Senadores naturalmente terão interesse pela sua última atividade, <.:reio que é seu último dia. cP•ll relação a
de estar aqui presentes. A convocação de Dom Mauro Morelli e de-- - essa matéria.
Betinho poderá ser realizada, salvo engano, em janeiro, p:>rtanto,
O Senador- -Marco Maciel foi de uma--rara lcliCJdaJ.e._ Na
dentro de 30 dias. Marcariamos uma data em que grande parte dos verdade, a maioria de -nós não se tinha dado ,.,:onta de que a nova
Srs. Senadores estaria aqui preseme; põderiamos, inclusive, comConstituição permite que se traga ão plenário pesS<.'as relevantes,
binar, Sr. Presidente, que a vinda de Dom Mauro Morelli e de Be- para tratar de assuntos também importailtes·.~
tinho coincidisse com uma das semanas de janeiro em que hoovesQliero agta:docer ao Senador Marco Maciel por cs~a propose esforço concentrado. Essa será uma forma de estimular os Srs. siÇão que, Deste ano, deve ser uma das últimas 4ue 1 ~mJus v~>lar.
Senadores a estarem aqui durante a convoCação especial. V. Ex•, Penso que isso deve ocorrer, realmente, aqui no plcnáti('. E digo
como Presidente, poderá verificarem que semana de janeiro próxi- mais:- n6s, á Senado Federal. estamos, de cctt:t tf.mna, cntramlo fl()
mo haverá um maior número de Senadores presentes. para marcar, último trem daquilo que foi -mtiito lmportruJI\~ ncstt~ l·aís, ti qnc
em comum acordo, a data da vinda de Dom Mauro Morelli e de surpreendentemente, não estivemos presentes comt' (te\ c..·:í . uuo~.
Betinho.
Trata-se desse trabalho, que foi feito ---Perdoem-me d sinu:ric.ta.:..'~'
0 SR. 1\fAURO BENEVIDES _Sr. Presidente, peço a pa.- -:pelo Governo Itamar Franco. Na verdade. cmh<Jra ap.n<:ç.ant •t:
lavra pela ordem.
tras pessoas, foi o GoVerno qlie o fez.
Justiça seja feita tamDém--ao cbtnpahheiro Lula, CjlH' meO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a apresentou a idéia no gabinete do Senador Suplicy. Dtsse·mc que
palavra a V. Ex•.
tinha um estudo sobre isso e que gostaria de levá-lo ao Ministro da
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pela ordem. Fazenda.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores,
Quando falei ao Presidente Itamar Franco, Sua Excelência
permitam-me que eu retome à tribma diante das ponderações do quis falar pessoalmente com o Sr. Lula. A esse encontro est::1vam
Senador Eduardo Suplicy e, naturalmente, da solidariedade em- presentes várias autoridades; nasceu. então. o CONSEA -- órgão
prestada à convoCação pelo nobre Senador MaiCo Maciel.
_ _ que tem à frente Mauro Morelli c Betinho, -que fez um trabalho
Até mesmo por um imperativo de homonín:Ua. já que o fantástico, extraordinário.
nome do Bispo é igual ao meu, também me inclinaria para retirar
Baseado nesse tra_balho, o P~idcntc Fernando 1-Iemiquc
aquela sugestão, porque, no âmbito da Comissão de AssuntoS So- Cardoso e o Vice-Presídente têm uma proposta, que é o Pi:ograma
ciais, esse debate se processaria sem a rigidez do Regimento. Comunidade Solidária, que Vai ser desenvolvido no ano qué vem.
Acredito que a própria Mesa terá que estabelecer algumas diretriDessa forma, Sr. Presidente, çonvic.lar o lletinho e o Bisp<,
zes para essa convocação, ou~ então, ficam as indagações:- Será Mauro Morelli para analisar e expor, neste plenário, o seu plano é
que vamos garantir a Dom Mauro Morelli aquele mesmo tempo li- algo que temos de agradecer. Nós vamos recebê, I< JS,~ a Na~ iii> vai
mitado destinado às indagações a Ministros de Estado?- Os Srs. Se~ ouvir aquilo cwe foí feito, de certa forma:, Wm -rrtt..>floS ~·0lahorac,:ãc>
nadares terão apenas dois minutos para interpelar Dom Mauro da nossa parte do que deveria ser.: Se vamos in.icím a aplic.:ação
Morelli quanto a um tema dessa relevância? Já pensou V. Ex• o desse dispositivo CóDstituciónal, que peimittf que autoridades e
que faria eu, Senador pelo Estado do Ceará, onde se discute se foi pessoas do povo e da sociedade venham íaljii'_ no ~ongresso Najusto ou equivocado o prêmio que a UNICEF deu ao anterior Go- cional, ninguém melhor indicado do que o Bispo Mauro Morelli e
vemo do Ceará, então liderado pelo Sr. Ciro Gomes? Foi aquela o Belinho para aqui serem ouvidos e conosco debaterem esse piahomenagem era realmente procedente'? conseguimos reduzir os no extraordinário de combate à fome.
índices de mortalidade infantil?
Qual será a forma da interpelação, não sei. Pemo que o ní~
O de que eu me arreceio, Sr. Presidente, é que a Mesa, -in- vel do debate com D. Mauro Morelli e: eom o Bctinho 'H;:rf, clt:va
flexivel no cumprimento do Regimento, queira garantir apenas aos do~ entretanto, serã mais inforrilal do que fonnal. Por i~..;u. uiiu hí'l
Senadores dois minutos e dois minutos ao c_onvocado para respon- verá limitação de tempo para uso da palavra.
Coriio riluito bem -disse o meu Líder. Senador Mauro Bene·
der: este o meu entendimento. V. Ex' terá de adotar normas regi~
mentais para ouvir D. Mauro Morelli neste Plenário, porque se V. vides, no futuro, quando convocarmos outras pessoas para falarem
Ex• mantiver o mesmo status de Ministro de Estado para D. Mau- sobre temas mais polémicos- dou total razão ao Senador Bencviro Morelli, terá de garantir-nos apenas dois minutos para interpelá- des -, teremos de estabelecer normas para í'lS audiência_<;. No caso
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do Betinho e do Bispo Mauro Morelli, isso não será nC:cessário. A

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V.
a
palavra.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem. Sem
lisando. Na verdade, estaremos ouvindo um grande deJX>imento.
revisão do orador.) -.Sr. Presidente. apenas gostaria de fazer uma
Sr. Presidente, isso deveria ser feito já no mês de janeiro; observação sobre a data. decorrente de uma conversa que tive com
deveriamos marcar logo uma data. Com relação ao Bispo Mauro o Senador Eduardo Suplicy. Acho que a convocação deve ser exMoreUi não há problema porque o Presidente Fernando Henrique pedida somente quando houver sido previamente marcada a data,
o convidou para ficar. Ele irã falai não só como atual Presidente para que não pareça. caso haja alguma delonga. que houve qualdo Conselho mas como Presidente do Conselho no futtJ.ro Goverquer demora de D. Mauro Morelli em atender à convocação. Asno, pois já aceitou o convite do Presidente Fernando Henrique sim. acho que talvez devessem ser feitas as conversações, e a
para continuar. Então, não se trata apena.o;: de falar de uma obra que Mesa expediria a convoCação a partir do momento em que a data
foi feita. mas de uma obra -que foi e contihuará sendo feita.
ficasSe afixada. conforme sugestão do Sen?-dor Pedro Simon, com
Felicito, em primeiro lugar, do fundo do cofação,-0 SenadOr o a}X>io de outros Colegas,já para a primeira semana de janeiro.
Marco Maciel por essa proposta, por ter-nos lembrado o que a
Penso que com esse ponto de vista estariam de acordo tamConstituição de J 988 nos permite e de que não rios tínhamos dado bém o nobre Líder do PlviDB. Senador Mauro Benevides, e outros
conta. Eu pelo menos não me tinha dado conta disso. Quando ouvi Colegas da c.. a que se manifestanun. O Senador Eduardo Suplia proposta do Senador, eu, que estava na mesa, conversando com cy, anteriormente, já havia conversado com s.- Ex• sobre esse aso Senador Humberto Lucena. disse a S. Ex • que pensava que isso sunto e ele anuíra integralmente com essa idéia. É a Sugestão que
não seria possível. Então, a-assessoria da Mesa informou que, pela deixo à consideração de V. Ex.a. Sr. Presidente, como Presidente da
nova Constituição. ou melhor, pela emenda revisional que fÕi vo- _ Casa.
tada recentemente - art. 50- isso passou a ser possível. E se pasMuilo obrigado.
sou a ser possível, ninguém encontraria melhor oportunidade para
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Pois não. noque D- Mauro Morelli e Betinho venham aqui.
J?~- Senador Marco Maciel. Evidentemente, a Presidência tomará o
Sr. Presidente, estaremos aqui no dia 1° paia a posse 00 Pre- cuidado de um entendimento prévio com os dois ilustres brasilei~
sidente e do Vice-Presidente da República. V. Ex• e o Presidente _ros que estão sendo convocados para v~m- ao plenário do Senado
da Câmara poderiam convocar uma sessão já nâ ptimeúa Semana-, debater lema tãO iinportante como a mortalidado infantil. Só então
de 2 a 7 de janeirO. É difícil imaginar que a Cas~! funcioil~ do dia é que se fará a
oonvocação.
1o a 31 de janeiro. mas Se V. Ex• e o Presidente da Çâmara, hioQuero ainda aduzir uma consideração a respeito da fala do
cêncio de Oliveira,-cO:OvocaSsem D. Mauro e Betinho para estarem nobre Senador Pedro Simon. S. Ex. a afUmou que durante o mês de
aqui na primeira semana para debatennos o assunto, isso seria algo _ j_3.neiro a convocação extraordinária talvez não mantenha permapositivo e concreto; depOis de dermidos os ministros, será defmido nentemente todos os Congressislas aqui. Acho que temos que fao segundo escalão e, de qualquer modo. estaremos aqui porque já zer um esfC?IÇ_O _1~u~s_~~ ~entido, até porque as informações que nos
fomos convocados; desta forma, aproveitarlainOS ·.a:oportunidade.
vêm, nãO só por meio de pessoas que privam da intimidade do Sr.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em votação o
Presidente eleito, Senador Fernando H~nrique Cardoso, oomo tam..
requerimento, em turno único.
bém da imprensa, são de que S. Ex• a partir do dia 1° vai criar fa~
Os Sr&. Senadores que o aprovam queiram-Permanecer sen- tos políticos novos. Vai. inclusive, baixar atos importantíssimos e
tados. (Pausa.)
enviar niensagens da maior relevância ao COngresso Nacional. Se,
de_ fato_. isso !'-~tecer, -~yidentemente _este Congresso. ainda duAprovado.
A Presidência, com relação às _consideraçÕes do Senador rante o mês de janeiro. terá de estar atento para debater toda essa
Pedro Simon, tem a dizer que saúda, pela iniciativa, o nobre Sena- matéria di: alto interesse público. (Pausa.)
dor Marco Maciel, eleito Vice-Presidente da República. que inauO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena.)- A Presidência
gura neste plenário um dispositivo constitucional que foi fruto be- retira da pauta da OÍ-dem do Dia da presente sessão as matérias em
néfico da tão combatida Revisão Constitucional. Ainda bem que o fase de discussão, :n_os termos do art.l75, e_. ~o_Regimento Interp.o.
nobre Senador Eduardo Suplicy, nobre Liderdo PT. é o primeiro a
São os seguintes os itens retirados:
se valer desse novo dispositiVO~ que- repito--:-- foi fruto da Revis3o
Consútucional, para que possamos ampliar o diálogo do Congres.
.
18
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
so Nacional, das duas Casas, com a sociedade brasileira..
N"62, DE 1993
Será wn dos mõmtzitOSliiais altos do Congresso, do Senado
(Incluído em Ordem do Dia. D.os termos _do
em particular, esse em ·que estarão presentes no plenário D. Mauro
art. 375. Vill, !fo Regimento Interno.}
Morelli e o Dr. Herbert de Souza, respectivamente, Presidente e
Secretário do Conselho Nacional de SegUi-ança Alimentar- CON~
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
SEA, convocados que serão com fundamento no art 50 da ConstiLegislativo n• 62, de 1993 (n• 268193. na Câmara dos
~
tuição de 1988.
Deputados), que aprova o ato que renova a conceSsão
A Presidência só tem a lamentar que nesse dia, que deverá
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL
ser marcado justamente na primeira semana_ de j.!uieiro, comO· SuLTDA., para explorar serviço de radiodifusão sono:ra em
gere o nobre Líder Pedro Símmi, já não sêja inf:mb!'9 desta Casa o
onda média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosnobre Senador Marco Maciel. autor do requerimento, uma vez que
so. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)
S. Ex• já estará invéstido des altas funções de Vice-Presidente da
19
República. Mas certamente S. Ex• será especíalmente convidado
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
para estar presente nessa sessão, porque há de abrilhantar os trabaN"64,DE1993
lhos do Senado Federal.
(Em regime de urgência, Dos termos do
O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, peço a palavra
art. 375, Vill. do Regimento Interno.)
pela ordem.
participação deles serã tão emocional. tão impOrtãnte que essa reu·
nião deverá ser informal. Eles estarãO na Tribuna, nós. aqui. ana-

e

necessária
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DiscUssão, ein ti:mlO úruco, do Projeto de Decreto
freqüência modi:Jlada na Cidade de Arcoverde, Estado de
Legislativo n° 64, de 1993 (n• 275193, na Câmara dos
Pernambuco._ (Dependendo -de pareCer- da COinissãO de
Deputados), que aprova o ato que -renOVa aConceissão
Educação.)
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARA24
NAENSE SI A para explorar serviço de radiodifusão de
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina. EstaN" 26, DE 1994
do do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação.)
(Incluído em- Ordem do Día noS termos do
art. 375,
parágrafo único, do
20
Regimento Interno.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 69. DE 1993
Di~ru'~sã"a, em.tumo óólco, do Projeto de DeCI;'etQ
(Incluído em Ordem do Dia nõste:rrilos ao
Legislativo n• 26, de 1994 (n° 344193, na Câmara dos
art. 375,-VID, do Regimento Interno.)
D<)petados), que aprova O ato que OOtorga permissão à
RADIO CAMPOS DOURADOS FM LTDA. para exDiscuSsão, em turno único, -oo Projeto de Decreto
plorar serViÇO de radiodifusão sOriora em freqüência moLegislativo n° 69, de 1993 (n° 313/93, na Câmara dos
dulada na Cidade de Medianeira, Estado do Paraná. (DeD<)petados), que aprova o ato que ootorga penrussão à
pendendo de parecer da Comissão de Educação.)
RADIO MARIANA LTDA. para explorar serviço deradiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
25
Mariana, Estado de Minas Gerais:-(Dependendo de parePROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
cer da Comissão de Educação.)
No 39, DE 1994

vm.

21
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 8, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos teímos do
art. 375, vm, do Regimento Interno.) -

Discussão, em turno único, do Projeto cJe· Decreto
Legislativo n° 8, de !994 (n°3IT3/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO CUL"IURA DE PAULO AFONSO
LTDA., para explorar seniiçó de radiodifusão sonora em
frcqüência modulada na cidade de Paulo Afonso, Estado
da Bahia (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do
art. 375, VID. do Regimento Interno.)
Discussão, em turnO único, ~ Projeto de Decreto
Legislativo n° 39, de 1994 (n° 296193, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que ootorga permissão à
RÁDIO SERRA NEGRA FM lTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

27
SUBS1TfUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO No 179, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, ''b", do Regimento Inte-rno.)

22
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°20,DE 1994

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 375, VID, do Regimento Interno:-) Discussão, em. turno único. do Projeto-de Decreto
Legislativo n• 20, de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
Ol!,torgada à REDE NOVA TERRA DE RADIOqiFUSAO LTDA., atnalmente denominada REDE FEN!X
DE COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade
de São José -dos PU>hais, Estado do Paraná. (Depend·
eudo de parecer da Comissão de Educação.) . 23
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"2l,DE 1994

(Incluído em Ordem do Dia. fios termós do
art. 375, VID, do Regimento Interno.)
DisCussãO, em rumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 2!, de 1994 (n° 292193, na Câmara dos
Deputaqos). que aprova o ato que renova a permissão da
FM RADIO INDEPENDENTE DE ARCOVERDE
LTDA .. para explorar serviço-de radiodifusão sonora em

Votação, em tumo únicó, do Substitutivo da Câao Projeto de Lei do Senado n° 179, de 1990 (n°
201/91, naquela Casa), de autoria do Senaôor Fernando

lllliill

Henrique Cardoso, que dispõe sobre o regime& prestação de serviços públicos pela iniciativa privada, previsto
no art. 175 da Coustítuição, i: regula a conceSsão de obra
pública, tendo
- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador
José Fogaça, em substituição às Comissões de Constituição, Justiça e Cldadaala e de Assuntos Eoonômi·
cos. favorável ao Substitutivo da Câmara, com requerimentos que apresenta.
(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.)

30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N"233, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, b, do Regimento Interno.)

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara n° 5, de 1991, e
Projeto de Lei do Senado n°20, de 1992.)
Discussão. em turno único. do Projeto de Lei
da Câmara n° 233, de 1993 (n° 3.126192, na Casa de
origem), qruracrescenta §5°-ao ãrt: 461 da COnsolida-
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ção das Leis do Trabalho, integrando ao salário. para toemitir Letras Financeiias do Tesouro do Município do
dos os fms, o adicional noturno pago habitualmente.
R~o de Janeiro -J..FfM-RIO, destinadas ~~giro da dívi~
(Dependendo de parecer da Co.JD.issão de ASsuntos 'soda mobiliária do Município. vencível no 1° semeslre de
clals.)
1995. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eco_nômims.)
31
PROJErO DE LEI DO SENADO
N"20,DE 1992
(Em regime de urgência. nos lermos dO
art. 336, b, do Regimento Interno.)
(frãmitando em conjunto com_os
Projetas de Lei da Câmara
n"s 5, de 1991, e 233, de 1993.)

Discussão, em turnO único, do-Projeto de Lei do
Senado n• 20, de 1992, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que dá nova redação ao art. 73 e seu § 2", da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.)
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 117, DE 1994
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do
art. 336, b, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno 1Íiiico, do Projeto -de Lei da
Câmara n• 117, de 1994 (n• 4.151193, na Casa de origem), que altera dispositivos do Decreto-Lei

no 227, de

28 de fevereiro -de 1967.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura.)

35
'
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N" 136, DE 1994
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do
art. 336, b, do Regimento Interno.}Discussão, em turno Único, do Piujeto _de Lei -da
Câmara n• 136, de 1994 (n• 4.801/94, na Casa de ori-

gem), que eria e transforma. no quadro pennanente de
pessoa da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 6• Região, os CSJEOS qile menciona e dá ciúras provid&cias.
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

.36
OFÍCIO N"Sn2, DE 1994
(Em regiine de urgência, nos tennos do
art. 336, b, do Regimento Interno.)

snz,

Oficio n•
de 1994, do Senhor Presidente do
Banco Central, encaminhando ao Senado Fedem! solicitação do Governo do Eslado de São Paulo, relativa ao
pedido de emissão de Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de São Paulo - LFIP, destinadas à liquidação de
precatórios judiciais. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.)

39
OFÍCIO N" S/86, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termOs do
art. 336, b, do Regimento Interno.)
Oficio n• S/86, de 1994, através do qual o Presidente do Banco Central do Brasil solicita autorização
para que a Prefeitura Mun1cipal do Rio de JruiClio possa

41
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 122, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
(framitando em conjunto com o
Projeto de Resolução n• 94, de 1994.)
Discussã~

em turno único, do Projeto de Resolu-

ção n• 122, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a Comissão de Ciência e Tecnologiã.. (Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e Diretora.)

42
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 94, DE 1994
(Em regime de urgência nos termos do
art. 336, c. ôo Regimento Interno.)
(framitando em conjunto com o

Projeto de Resolução n• 122, de 1993.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 94, de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regimento Interno do Senado Federal,
transfomJ3lldo a ComiSsão -de EducaçãO em Comissão
de Educação, Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pa-receres das Comissões de Constituição, JustiÇa e Cida. dania e Diretora.)
44
PROJETO DE LEIDA CÂMARA
N" 125, DE 1991-COMPLEMENTAR
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno.)
Volação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 125, de 1991 - Complemenlar (n• 60/89Complemenlar, na Casa de origem), que disciplina o< limites das despesas com o funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo
--Pareceres. proferidos em Plenário. em substitui- Ção à CoriiisSão de Assuntos Econôm.icos, Relator. Senador Meira Filho, 1° pronunciamento: favorável ao
Projeto; 2° pronunciamento: favorável à emenda de
Plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresenladas perante a Comissão.)

47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 15l,DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do
art. 172, I, do Regimento Interno.)

-- DiscuSsão, em turno únicO, do Projeto de Lei da
--Câmara n• 151, de 1992 (n• 1.002, na Casa de origem),
que dispõe sobre a extinção da contribuíção sindical a
que se referem os arts. 578 a 591 da Consolidação das
Leis do Trnbalbo, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452,
de 1° de maio de 1943 e dá outras providências, tendo
Parecer proferido em Plenário, Relator. Senador
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Eduardo Suplicy, favorável ao Projeto, com emendas n°s
l e 2, que apresenta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.
(Dependendo de parecer sobre a emenda 0° 3, de
Plenário.)
·

48
PROJETO DE LEI DO SENADO- .
N"232,DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do
art. 254, parágrafo único, do Regimento Interno.)

Discussão, em tumo único, -do Projeto de Lei do
Senado n' 232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que auto~ o Pode:r Executivo a defmir as
terras indispensáveis -à preservação ambiental, integran~
tes dos bens da União e dos Estl:!.doS, na fonna do art
23, VI e VII. combinado com o art. 24. VI, da Constinií-- ·
ção Federai, tendo
Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator:Senador Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos SOciais.
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Discus:s_ão, eni turno único, do Parecer D0 236, de
1994, da Comissão de ConstituiÇão,- Justiça e Cidar.l:q<~:l
sobre a Mensagem n° ~:49, de 1994 (n° 9iJ[.I94. na !)I
gero), de 11 de junho do corrente ano. pela qual C" ·,
nhOf Presidente da República submete: à llel!bem<;ão .; ·
Senado a escolha do '>enhor EDSON RODRKH !1 ••
CHAVES para exercer o -cargo de Conselheiro Jo ~~ \ I}_
s'ell10 Administrativo de Defesa Econômica.

54
MENSAGEM N' 376, DE 1994
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer n° 289. de
1994, da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a
Mensagem n' 376, de 1994 (n~ 1.125/94, na origem). de
8 de dezembro do __cOlT('nte ano, pela qual o Senhor Pn:sidente da RePiíblicã-§Ubmete à deliberação d.o Senado~
escolha do Senhor PERSIO AR IDA para exerc-er o ,~:~1 •
go de Presidente do Banco Central do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Hllmbcrto Lucena)- Nãv há ''"''·
a~ nwt ·
em fase de votação fieMO_ com su~. apro~íação adiac.la.

rum qualificado para deliberação. Em conseqüência.

49
PROJETO DE LEI DO SENADO ·
· N' 11, DE 1994-COMPLEMENTAR
DiScUssão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n' 11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, e dá outras providências. tendo
Parecer sob n'227, de 1994 da Comissão de

- Assuntos Económicos, favorável ao Projeto
com emendas 1 e 2-CAE, que apresenta.

50

•

PROJETO DE LEI DO SENADO
N'73,DE1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, L do Regimento Interno.)
De autoria do Senador Jutahy Magalhães. que
dispõe sobre isenção do imposto de renda para bolsas de
estudos de médicos residentes e remuneração de estudantes em estágio para com.plementaçâo de estudos universitáiios. (Dependendo de parecer da Comissão de As-

suntos Econôniicos.)
52
MENSAGEM N'314, DE 1994
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Oncluído em Ordem do Dia nos temias do
art. 281 do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Parecer D0 '237, de
1994, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre a Mensagem n' 314, de 1994 (n' 899/94, na origem), de 24 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor VALDIR RIGHEITO, para
exercer o cargo de Ministro Togado do Tribunal Supe-

ri'Jr-de- Traballio.
53
MENSAGEM N' 349, DE 1994
ESCQLHA DE AUTORIDADE
(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno.)

-

-

~

São os seguintes Os itens c'Uja aprct:i-~H,·ãn fi.:;t
adiada:

I
PROJETO DE DECRETO LEGISLATl\'0
t\1'44, DE 1993
(Incluído em Ordem dÜ Dia nos tennos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno.)
Votação. em turr:to único, do Projeto de -De"~t"
Legislativo 0° 44. de 1993 (n° 250193- na C':'irt~<l'''' ':. ,;
D~putados), que aprov.< o Mo que renova a penni·.. :;~ ·
RADIO INDEPENDETHE t:l'DA. para cxpL ·: ·
ço de radiodifusão sonora cm frcqliência n:t.,,l\,L '.
Cidade de Lajeado. Estado do Rio Grande Uo Sul. \.t'l ~·I·
Pareceres, profelidos em Plenário, em suh~tttl!L
ção à Comissão de l~ducação:
- 1° pronunciamento: Relator~ Scnadnr ·\ lllir
Lando. favorável ao pn •jcto:
pronunciameJdo: Kelator. .:>eHclJ::J •
Mello, pela regularidaCe dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

- zo

2
PROJETO PE DECRETO LEGISLA"IlVn
N'45 VE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos 1t:tmo~ iÍI 1
art. 375, VIII, do Regimento ln temo.)
Votação. em turno único, do Projeto de_De~'"l'('to
Legislativo n' 45, de 1993 (n° 253/93. na Câmara dos
Deputados), que aprova o aio qUe renova a concessão
outorgada à RÁDIO CAPINZAL LTDA. para explorar
scrviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Capinzal. Estado de Santa Catarina, tendo
_
Pareceres. prof'erldo-s cnr Pknátio. cm sülistit;:(.
ÇãO à-COriiissão de Edl\cação.
-I 0 pronunciar11ento: Relator. S(>na.dor J\ 'IHr
Lando, favorável ao projeto~
-2° pronuriciamento: Relator. '-\r"lCIÔÇlr Jona·- ! •
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Dheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.
3
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 46, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Câmara dos
Deputados), Cjl)e aprova o ato que -renova a pemtissão
outorgada à RADIO FRAlERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Araras, Estado de São Panlo, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em substimição à
Comissão de Educação:
•
-1° pronunciamento: Relator: Senador Alvaro
Pacheco, favorável ao projeto;
-2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi-

nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposiçãO.-

Dezembro de 1994

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 50, de 1993 (n° 277/93, na Câmara dos

Dep.Jtados), que aprova o ato que renova a outorga deferida ao SISlEMA NOVA ERA DE COMUNICAÇÃO
LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Borrazópolis, Estado do Paranã, tendo
Parecer favoaável, proferido em Plenário, Relator:
Senador José Eduardo, em substituição à Comissão de
I>ducação.

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 3_75, VIII, do Regimento Interno.)
Votação, em turno úD.ico, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos

Dep.Jtados),

~e

aprova o ato que renova a concessão

outorgada ii RÁDIO GRANDE LAGO LIDA. para ex-

plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo

4
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVQ
N" 48, DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno.)
Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 48, de 1993 (n• 264/93, na Câmara dos
DeJllltados), que aprova o ato que renova a permissão da
RADIO JORNAL DO BRASIL LTDA., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
tendo
• Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Aureo Mello, em substituição à CoiÍlissão de Edu-

cação:
1° pronunciamento: favorável ao projeto;
2° pronundamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.

5
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 49, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos
~putados ), que aprova o ato que renova a permissão da
RADIO LITORAL LIDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freq~ência modulada na Cidade de
Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo

Pareceres, proferidos em PlenáriO, em substibli-

Pareceres favoráveis. proferidos em Plenãrio. em
substituição à COmissão de Educação:
1° pronunciamento: Relator: Senador Ney
Marallbão;
2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso
Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos
concernentes à proposição.

8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 55, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos

Dep.Jtados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à PAQUETÁ EMPREENDIMENTOS
LIDA. para explorar serviço de mdiodifusão sooorn em
onda média na Cidade de Flaiano, Estado do Piauí, tendo
Parecer favoaável proferido em Plenário, Relator:
Senador Ney Maranhão, em substiiUição à Comissão de
Educação.

9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"7, DE 1994

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno.)
Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos De-

ção à Comissão-de Educação.
1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favorável ao projeto;

putados), que aprova o ato que renova a outorga deferida
à RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar setviçO de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo

e procedimentos con-

Parecer favorãvel, proferido em Plenário, Relator:
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de
Educação.

zo pronunciamento: Relator. Senador Ney Mara-

nhão, pela regularidade dos atos

cernentes i proposição.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 50, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos terinos do
art.375, VIII, do Regimento Interno.)

10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"9, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
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art.375, Vlll, do Regimento Interno.)
1° pronunciamento: favorável ao projeto;
zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e
Votação, em rumo Jjnico, do Projeto" de Decreto
procedimenlo~ concernentes à proposição.
Legislativo n• 9, de 1994 (n"301/93, na Câmam dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão ou14
torgada à RÁDIO E TV TAPAJÓS LIDA., pata exploPROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
rar serviço de radicxlifusão de sons e imagens (telev~são)
N" 18, DE 1994
na Cidade de Sanlarém_ Estado do Pará, tendo
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Parecer favOiável, proferido em Plenário, Relator.
art. 375, vm. do Regimento lntemo.)
Senador Dirceu Carneiro, em substiD.Iição à Comissão
de Educação.
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 18, de 1994 (n• 252193, na Cinuu:a dos
11
Deputados), ~e aprova o ato que renova a concessão
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
outorgada à RÁDIO ARAGUAIA LIDA. para explorar
N" lO, DE 1994
serviço de radiodifusão sOnora em onda média na Cida(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
de de Araguaína, Estado do Tocantibs, tendo
art. 375, Vlll, do Regimento lntemo.)
Pareoer favOiável, proferido em Plenário, Relator.
Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto
Senador Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão
Legislativo n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Cinuu:a dos
de Educação.
Deputados), que aprova o ato que ootorga pennissão à
15
FUNDAÇÃO Pe. URBANO THIESEN para execntar
FROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
serviço de radiodifusão Sonora em freqíiência modulaN" 19, DE 1994
da, com fms exclusivamente educativos, na Cidade de
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
art. 375, VID, do Regimento lntemo.)
Pareceres favOiáveis, proferidos em Plenário, ~em
substituição à Comissão de Educação.
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
1° pronundameuto: Relator. Senador João FranLegislativo n• 19, de 1994 (n' 254/93, na Câmara dos
ça, favOiável ao projeto;
Deputados}, que aprova o ato que renova a concessão
zo pronunciamento: Relator: Senador Meira Fioutorgada à TV TOCANTINS LIDA. para explorarserlho, pela regularidade dos atos e procedimentos concerviço de radiodifusão de sons e imagens '(televisão) na
nentes à proposição.
~-Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo
Parecer favOiável, proferido em Plenário, Relator.
12
~ Senador Carlos ~Patrocínio, em substituição à Comissão
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
de Educação.
N" 11, DE 1994
•
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(Incluído em Ordem do Dia nos tenmos do
art. 375, vm, do Regimento lutemo.)
Votação, em tu mo ónico, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 11. de 1994 (n• 265193, na Câmara dos

Deputados), que

a~ova

o ato que renova a permissão

outorgada à S.A. RÁDIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de 'Fortaleza, Estado do Ceará,
tendo
·
Pareoer favorável. proferido em Plenário, Relator:
Senador Diri:eu Carneiro, em substituição à Comissão
de Educação.

13
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 12, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, vm, do Regimento Interno.)
Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Câmara do~s
Deputados}. que aprova o ato que cutorga permissão à
FUNDAÇAO CJJL1URAL CRUZEIRO DO SUL para
executar serviço- de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São-paulo,
tendo

Pareceres favoráveís. ·prOferidos em Plenário. Relator. Senador Meira Filho, em substituição à Comissão
de Educação:

-

16

FROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 23, DE 1994
(Em regime de urgência, nos tenmos do
art. 375, Vlii, do Regimento lntemo.)
Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 23, de 1994 (n• 327/93, na Cinuu:a dos
Deputados), que aprova o ato que renova a conoessão
outorgada A RÁDIO MONTANHês DE BOTELHOS
L IDA. para explorar serviço de mdiodifusiio sonora em
onda média na Cidade de Botelbos, Estado de Minas
Gemis, tendo
Parecer favOiável, proferido em Plenário, Relator.
Senador Henrique Almeida, eni substituição à Comissão
di EducaÇão.
~

17
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 24, DE 1994

(Em regime de urgência, nos tennos do
art. 375, vm. do Regimento lntemo.)
Votação. em turno único, do Projeto de Decreto
Le! lativo n• 24, de 1994 (n• 328/93, na Cinuu:a dos
De; !tadost. que aprova o ato que outorga permissão a
R: DAÇ,AO DE ENSINO SUPEFIOR DO VALE 00
SA. ·: JCAI para executar serviço de radiodifusão sonora
em frcqüência modulada, com fms exclusivamente educatiVos, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas
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Gerais, trndo
Parecer favnráv~l. prof(.'rido em Pknárin, Relator.
S~.:n;tdor Luddio Pmtdla. cm suhstituição à Cmmssão

Jc Educação.
26
!'H< •.IEI'O 01' f>H"Rf:TO LEG1SIAI1VO
N'' 45, DE 1994
(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do
ait,

336, b, do Regimento Interno,)

Votação, em tunio único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 45, de I 994 (n° 222192, na Câmara dos
Depu ta dos). que aprova o texto do Acordo OrtográficO

da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa._ em 16 de
dt~:t.cmbro de 1990, tendo
Parcçer favorávd, proferido em Plenário, Relator.
Senador Josaphat Marinho, em substituição ã Comissão
dr Relações Exterior~:s c Defesa Nacional.

43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 13, DE !991-ÇOMPLEMENTAR
VQtação, em turno úriíco~ do Projc"to de Lei da
Câmara n• 13, de 1991 - Complementar (n° 223/90Complementar, na Casa de origem), que regulamenta o
§ 2° do art. 171 da Constituição Fed<lraJ, dispondo sobre
a edição e o processo legislativo das medidas provisórias
previstas no art 62 da Constituição Federal, e dá outras
providências. tendo
Pareceres, sob n"s 49 e 88, de 1991, da Corrússão
- de Consti.tuiçio, Justiça e Cidadania, ·1 o pronunciamento: favoráv~l ao Projeto, com as Emendas de
n°s 1 a 4 - CCJ, que apresenta; 2° prvnunciamcnto:
contrário às Emendas t.'e n°s5 a 17, de Plenário.

45
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 27, DE 1991- COMPLEMENTAR
Votação. em tu rrio único, do ProjetO de Lei do
Senado n° 27. de 1991- Complementar, de autoria do
Senador Mansucto de Lavor, que regulamenta o § 3° do
JJ.t. 192 da Constitu-íçãõ Federal. que dispõe sobre a cobmnça de juros reai~ máxlnioS, e aá outras providências,
tendo
Par<'-Ccr favorávd, profetido em Plenário, Relator.
S··Hador Ncy Maranh~::>, em subs_tituíÇâO-à Comissão de
Assuntos Econômicu~.

ü SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Volta-se à list.:.t Je 1Jradores.

Tem a palavra o nobre Seuador Antonio Mariz. (Pausa.)
S. Ex11 declina da palavra
Tem a palavra o nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Ex• declina da palavra
Tem a palavra o nobre Senador Cid Saboia de Carvalho.
'-I

nohrc s~~f!ador Eduardo Suplicy.
O SR. Ell U ARDO SUPU CY (PT - SP. Pronuncia o se··,::;lLt: di!:'Cili~o. Sem rcvis.ãf> d1} oraJor.)- Sr. Prosidrntc, _cu gos·
· <lc, p:iP:·,•iranJ<.·ntc. chamar a atenção para o fcnômcnn ocorri:,r, ~·i\~' :b ~·t ·. 'I~Pnlia nu~:-. k-ana. De anteontem para ontem
;,: -~ :{,..··; .. !.\I:. ·'\_:lo d1' 1',(' ;o mexicano da onkm de 15%.
r: ·'l' ·t.,tlflin f, i ~~hJ•'t,, ·!. argíiição feita hnj~ na Comissão
1\<:•:: .. ,: .• ~ f:···•tlt\il;ww ;w ,lj, .'I dr indicado para 11 Banco CcnTt.:IU é.l palaVl"d!)
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trai, Professor Francisco de Pãdua Lopes. Tivemos a oportunidade
de perguntar-lhe- tendo em vista que em 1982. quando ocorreu a
moratóna do México. isso teve uma grande repercussão sobre o
restante das economias da AmériCa Latina e, sobretudo, para o
próprio Brasil - em que medida aquela crise cambial do México
não iria repercutir novamente sobre a economia brasileira.
É importante que as autoridades estejam atentas. Diverso"s
economistas têm chamado à atenção pam o fato de, desde 1° de
julho passado, estarmos com uma taxa de câmbio que, gradativamente, vem se apresentando com um valor relativamente maior do
que o dólar. Domesticamente, observamos um aumento do nível
geral de preços da oxdem de 20%, no período de julho a dezembro,
u_m pouco superior a 20%.
Foi possível o coDlJX)rtamento da taxa de câmbio. que resultou numa valorização do real em relação ai) dólar e a outras moedas, em função do ingresso maciço de recursos para aplicações -de
nature~ fmanc~ira,_ aqui ~btendo_~ta ~_ner_ação -por causa da
taxa de juros relativamente elevada, decorrente de deliberação das
autoridades_eGQnômicas.
Todavia, isso foi tomando gradativamente mais dificil aos
exportadores manterem as margens de lucralividade de suas operaçc)es e. também, para os que competem com as importações eStarem obsetvando preços competitivos.
-DisPomos de registro. dos meses de novembro e dezembro,
de déficits na balança comercial, em viSta do crescimento das importações de fmma mais acelerada que das exportações, O fenômeno ocorrido no México indica a possibilidade de ocorrer no
BGsil uma situaçãO que? em um petíodo relativamente curto de
tempo. venha a acontecer uma ~4ninuição significativa das reservas e evenrual modificação do quadro que, parece bastante confor~
tável.
O Prof. Francisco de Pádua Lopes disse acreditar que a
economia brasileira se encontra com uma reserva que a toma mui~
to menos vulnerável do que a economia mexicana, em função das
resetvas acumuladas em níveis muito maiores do que as do México. inclusive em proporçãO ao volume de comércio exterior do
México, que é semelhante ao do Brasil. O maior volume de reservas que o México havia conseguido amealliar foi da ordem 27 bilhões de dólares. no ano passado, segundo o relato. e hoje estã
com menos de 20 bilhões de dólares - decresceu para cerca de 21
bilhões de dólares - enquanto que a economia brasileira tem mais
de 40 bilhões de d6lares,
Ressalto, Sr. Presidente, que as antoridades devem olhar
com atenção para o fenômeno de crise cambial da economia mexi~
cana a fun de, na condução da política cambial brasileira, verificar
a necessidade de uma flexibilidade suficiente~ para de uma hora
para outra não termos crise de natureza semelhante na economia
.brasileira.
Francisco de Pãdua Lopes destacw três conseqüências importantes no desenvolvimento do Plano Real. Primeirameilte, que
o processo de estabilização progressiva serã difícil, mas que não
se espere a consolidação da estabilização senão gradualmente; previu ainda a retomada de crescimento, inclusive dos investimentos,
depois de passarmos por uma fase em que a economia bmsileira
alcãnçou taxas de investimento da ordem de 20? 21% em relação
ao PIB, decre.scend_o para apenas 15% em relação ao mesmo, respectivamente da década de 70 para a chamada "década perdida" de
80, início da de 90, quando já se viam sinais de recuperação da
taxa de atividade de investimento.
Por outro lado, Francis_co Lopes procurou delinear uma situação de balanço de pagamentos relativamente tranqüila. No entanto, será preciso observar uma politica cambial que leve em
conta as precauções sobre as quais aqui fiz referência.
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de Francisco Lopes a respeito de oulra ques- um complemento de renda, na forma de Imposto de Renda negativo. de 30% a 50% da diferença entre R$180 e a renda da pessoa de
tão que considero da maioc relevância. Estou de aconlo que se a
inflação constitui Um imposto de Conseqüências tão danosas, se 25 anos ou mais. ·
As idéias que contribuíram para a iinplementação desses
não conseguirmos detê-la, os mais pobres é que estarão sofrendo.
No entanto, procurei ressaltar a necessidade de se combater a mi- programas podem ser encontradas em diversos autores, como Jaséria, tomando-se medidas para melhorar a distribuição da renda e mes Edward Meade, laureado com o Prêmio Nobel de Economia
da riqueza, com igual energia quanto à que o-Governo está dedi- de 1977. Meade vem propondo a introdução de um dividendO social ou de uma renc4L mínima Qesde 1935y quando escreveu ''Outlicando no sentido do ccmbate à inflaçãoNesse sentido, eu gostaria de requerer seja transcrito, noS -ne of an Econom.ic Policy for a Labour Govemment", posteriorAnais de boje, o artigO denominado "A paix~o pelo posSível", pu- mente às contribuições na mesma direção de Dennis Jodilner
blicado na página 3, do jornal A Folba de S. Paulo, em que justa- (1918), Bertrand Russel (1918) e de G.H.D. Cole (1929).
Em "Agathotopia: The -&:onomics of Partnersbip" (1989)mente trato deste assunto e falo do Programa de Garáhtia de RenMeade relata que resolveu fazer uma viagem com o propósito de
da Mínima, que está ao ·alcance de nossas mãos. O Govemo poderá atacar, eficazmente, o problema social, cada vez mais explosivo, visitar -a ilha de Utopia que. segundo lhe contaram. se constituí&- com este recurso do que com outros mecanismos até agora utiliza- num lugar perl'eíto para se viver. Após muito navegar, não consedos. Serã iiripoitante, conf01llle ressaltou-me o Professor Celso guiu encontrar aquela ilha em lugar algum.
No caminho de volta. entretanto, teve a OJX>rtunidade de co-· Furtado, há duas semanas, começar logo, dependendo apenas da
nhecer uma ilha denominada Agatbotopia- Seus habitantes lhe
detenninação política do Congresso Nacional e do Poder Executivo.
Assim, Sr. Pre~idente, requeiro a _transcrição do referi<!'? ar- afumaram_ qu~~ ~nquanto os utop_ianos têm a tarefa de produzir
instituições perfeitas para seres humanos perfeitos, os agathotopiatigo.
nos apenas têm tentado produzir boas instituições-para seres huMuito obrlgado.
Desejo a V. Ex', Presidente Clagas Rodrigues. ao Presiden- manos imperfeitos. Em ''Liberty, Equality and Efficiency" (1993),
Meade mostra que as instituições os instiUDlentos de política
te Humberto_ Lu.cena, a todos os meus Colegas do Senado e a to--econômica de Agathotopia podem fazer frente aos conflitos inevidos os que aqui trabalham. um_bom Natal e Ano Novo.
táveis que normalmente surgem quando se procura assegurar siDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. multaneamente a estabilidade de preços, o pleno emprego. maior
EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO:
~quidade e a erradicação da miséria.
_ _
Baseado na experiênCia de Agathotopia, Meade propõe que
A PAIXÃO PEW POSSfvEL.
se introduzam instituiÇões que promovam maior flexibilidade de
Eduardo Matarazzo Supllcy
preços e salários, incluindo a fonnação de sociedade de participa"Não nos esqueçamos que na:da limita mais forteção entre o capital e trabalho,_ e a introdução
um âivldendo somente a liberdade do cidadão dó que a tõtil ausência de cial ou de uma rendO garantida para cada-ciâailão.
dinheiro." (John Kenneth Galb<aith)
Conhecedor das rupturas causadas pelas transfonnações
Com a vitória de Cristovam Buarque, d~ PT, terá início no abruptas, Meade recomenda que os passos dados para se construir
Disuito Federal, em 1995, importante experiência de um Programa as instituições agathotopianas sejam graduais.
Há os que têm resistido à proposição de se assegurar uma
de Garantia de Renda Mínima (PGRM) no Pals. Cada família carente aJjas crianças de sete a quatorze anos estejam freqüentando a renda mínima ou um Imposto de Renda negativo por ela ter sido
defendida poc economistas liberais - também laureados pelo Prêescola receberá um salário mínimo mensal.
A proposição de Buarque, uma variante do PGRM aprova- mio Nobel- como Friedrick Von Hayek (em 1944), George Stido pelo Senado, será restrita aos residentes no DF há pelo menos gler(em 1946) e Milton Friedman (em 1962).
Em artigos em O Estado de S. Paulo (22-3-92) e na revista
cinco anos, para evitar o estímulo de migração. Sua expectativa,
entretanto. é que se estenda para tsxfo o Bmsil. apressando a apro- Exame (31<>·93), Roberto de Oliveira Campos e Mário Henrique
Simonsen. respectivamente, ressaltam que as mais ousadas provação do projeto no Congresso Nacional.
Na cidade de Campinas, o Prefeito José Roberto Magalliães postas para a erradicação da miséria seriam provenientes desses
Teixeira (PSDB) conseguiu que fosse ap.-ovado, no dia 30 de no- economistas.
A verdade é que essas proposições foram antes formuladas
vembro passado, o projeto de lei do Executivo que institui O Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima para famílias resi- por aquelas, tais como James Meade, Joan Robinaon, Ahba Lerdentes na cidade há peJo menos dois anos com rllhOs em: Sittiaçlli_o- ner, Oskar Lange e Juliet Rhys Willams que procuraram compalide risco, ou seja, aquelas com renda mensal familiar inferior a bilizar os anseios de maior übetdade, eficiência. igualdade e justiça e hoje continuam sendo-defendidas por outros como James ToR$140,00, ou cuja renda mensal per capita for inferior a R$35,00.
O beneficio monetário menSal será equivalente à diferença bin e John K. Galbraitb.
Em artigo publicado em 6 de dezembro último, na Folba de
entre o conjunto de rendimentos da família e o valor resultante da
multiplicação do número de membros da família - pai, mãe e fi- S. Paulo, Roberto Campos depois de assinalar os aspectO!; positi· vos da renda mínima, c~loca o seu receio de que ela seria instituíllios ou dependentes menores de 14 anos- por R$35 ,00.
Diverscs países, como França, Canadá, Inglaterra, Suécia, da por cima de todo o capital de programas dito ''sociais" vigentes
Holanda e Alemanha, entre outros, já contam com alguma forma _ e tão caracterizados por desvios. Creio ser perfeitamente possível
de garantir uma renda mínima para adultos ou crianças. Nos EUA, convencer a sociedade a substituir programas menos eficientes desde 1975 existe o EITC (Crédito Fiscal de Remunemção Rece- o!>viamente g~tindo-se os _gastos em educação, sallde, saneaestá-prebida). Hoje, a pessoa que ganha o salário mínimo, de US$4,25 por mento- para se colocar no lugar a renda mínima,
hora ou. pouco mais, se trabalhar o ano todo e fiZer até US$8.425 visto no projeto em tramitação no Congresso.
Adiar a sua adoçãõ com baSe nos temOres citados por Ounanuais, terá direito a maiS 40% de renda adicióilal, no caso de ter
pos, como despreparo do País, faz lembrar os que apresentavam
quatro membros em sua família.
No Brasil, o projeto aprovado no Senado prevê o direito a argumentos para se adiar a abolição da escravatura. Exemplo disso
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são as palavras do Marquês de Olinda em seu voto por escrito na
primeira sessão, de 2 de abril de 1867, do Conselho de Estado:
''Quando deve ter lugar a abolição? Minha resjX)Sta quanOO

for possível decretA-la para todos os escravos indistintamCnte e
para todos ao mesmo tempo. E quando será isso possível? Respon~
do~

quando o nUmero de escravos se achar tão rçduzido em conse-

qüência das alfonias e do curso natural das mortes que se possa
executar esse ato sem maior abalo na agricultura e sem maior es-

tremecimento dos senhores..." (Jooquim Nabuco. "Um Estadista
do Império'?.
As condições para a implantação do Progmma de Garantia
de Renda Mínima estão dadas. Até o fmal do ano conheceremos 0
resultado de um estudo solicitado pelo Ministro Ciro Gomes e outros quatro ministros sobre o melhor forma de viabilizá-lo.
Em algumas de suas entrevistas, 0 presidente eleito, Senador Fernando Henrique Cardoso, afii'ID.OU que implementaria 0
PGRM Quando de sua votação no Senado. como enllio Uder do
PSDB, votou favoravelmente, qualificando-o "uma utopia realista,
com os pés no chão". O Professor Albert Hirschman tem ressaltado que Fernando Henrique Cardoso tem "a paixão pelo possfvel 11•
O PGRM, ao alcance de nossas mãos, poderá atacar muito
mais eficazmente problema sacia] cada vez mais explosivo do que
os outros mecanismos até agora utilizados. o mais importante,
como =saltou a mim o professor Celso Furtado hã duas semanas,
"é começa logo". Depende apenas da determinação política do
Congresso Nacional e do Executivo.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Humberto Lucena, Presidente, deixa a catkira da presidência, que i ocupada pelo Sr. Clwgas Rodrigues, I"
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa agmdece e retribui os votos de V. Ex• e que todos, Senadores e servidores, cidadãos deste País, teDham um Natal alegre 'e um Novo
Ano feliz.

Concedo a palavra ao nobre Senador Airton Oliveira.
O SR. AIRTON OLIVEIRA (PR..- AP. Pronuncia 0 seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr-& e Srs. Senadores, num país
oode até boje se discute a eficácia da economia de mercado no desenvolvimento nacional, venho a esta tribuna prestar minha homenagem ao louvável exemplo ge empresário bem sucedido que é 0
jornalista Roberto Marinho. E oom empresários como ele e oom
empreendimentos como a Rede .Globo que o Bmsil mostrará no
exterior sua capacidade de crescimento econômico. São exemplos
como estes que farão o mundo desenvolvido compreender que o
Brasil será uma das maiores economias do futuro.
Ao contrário dos Estados Unidos, onde o triunfo profissiona! é sempre louvado por todos, no Brasil não temos 0 hábito de
homenagear as pessoas bem sucedidas. É por isso que, no moniento em que Roberto Marinho oompleta 90 anos. quero parabenizálo não apenas pela idade, mas sobretudo pelo seu sucesso proftssional. Todos sa.bem_os oque a maior parte desses 90 anos roramdedicados ao trnbafuo e à construção de um grande empreendimento. Um empreendimento que deve ser um exemplo pam as novas gerações de brasileiros.
Eu entendo que, é assim, com empresas dedicadas ao traba.lho e ao sucesso econômico que se constrói um país desenvolvido.
E o trnbalho está na base do sucesso das Organizações Globo. Reflro-me não apenas ao traballio deste empresário, como ao trabalho
dos milhares de profissionais que garantem õ sUCesSo das pr<?<iuções realizadas por este grupo econômico.
Foi- em decorrência do trabalho que Roberto Marinho tornou-se dono de um grupo de comunicação que inclui jornais, re-
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vistas, rádio e a quarta maior rede de televisão do mundo. Só a
Rede Globo de Televisão oferece milhares de empregos no Rio de
Janeiro. ajudando a combater a dramática crise Social resultante do
declinio econômico disse- Estado. _Este é um eXemplo para todos
os brasileiros de como um empresáriO pode lograr êxito coin seu
poder de iniciativa e com o seu trabalho.
Os result3dos désse trabalho são fabulosos. No exterior ele
pode ser medido pela qualidade das novelas exportadas, cujo valor
artístico não fica devendo nada às produções estrangeiras. Não podemos esquecer também o papel das Organizações Globo na divulgaçãO de nossos valores culturais, num país de tamanha extensão tenitorial.
A -TV GlObo é um exemplo de que -o--Bia8ii ainda Poete colocar-se entre as nações mais· deseil.volvidas do mundo. E o jornalista Roberto Marinho é um exemplo de que, havendo vontade e
gerenciamento, este País vai longe.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, há um ootro assunto
que gostaria de abordar no dia de boje.
Até o fiiD do ano, o Amapá deverá ter um aumento de 93%
nos casos de malária. em comparação com o ano ·paSsado. O Ministério da Saúde não considera esse crescimento da doença uma
epidemia. mas a população ~paense já cõnieça a considerar a siruação alarmante. Em todo o ano passado, o Amapá teve 5 mil,
170 casos de malária, mas até setembro deste ano já foram registrados 5 mil, 200 casos. o que permite uma projeção silperior a 10
mil casos até o fundo ano_
Ao lado de Tocantins, o Amapá era o Eslado que apresentava os menores índi~ _de malária em todo o Brasil, mas a situação
amapaense boje é preocupante. São cada vez mais frequentes as
noticias de pessoas afetadas pela doença e é com inquietação que
eu infoxmo que minha mulher, que é médica, também foi atingida
pela infecção. Isso revela que a malária não é mais uma doença
-soo controle, nem limitada ao interior, onde o saneamento básico
ainda não chegou. A malária~está atingindo aspectos de epidemia.
com efeitos assustadores sobre toâo o Estado do Amapá.
O mais grave ilisso fudo é que existe uma evidente omissão
do Ministério da Saúde em tomar providências oontrn essa endemia. O serviço de combate ao mosquito transmissor da infecção,
que oonsistia na bonifação do jnseticida DDT, foi desativado por
pressão de grupos ecológicos. E simplesmente impreSsionante que
o Ministério da Saúde teDha cancelado o uso desse inseticida e não
teDha feito nada pam aplicar outro produto capaz de proteger a população amapaense contra doença tão arrasadora.
Desde que esse novo surto da.doença começou a alannar a
população do Amapá, já estive três vezes na SUCAM, mas toda a
minha argumentação em busca de providências foi inútil. O Ministério da Saúde não acredita que o Amapá esteja enfrentando uma
epidemia e, portanto, o assunto é tratado burocraticamente. Eu in~
sisto em dizer que é possível reduzir os in.dices dessa doença medianle algum tipo de bonifação contra o mosquito, jã que sua emdica_ção é imposSível. Um único -mOsquitO e- capaz de fufecfur mais
--de cem pessoas com a malária, poréin mais grave -é a missão do
Ministério da Saúde em enfrentar o problema.
Com toda a Região Amazônica exposla aos perigC?s dessa
doença, que afeta quase 600 mil brasileiros por ano, é ine'!Plicável
que o lr.ltamento da malária seja até hoje tão burocrático. E lamentável que um País atingido por essa doença tão primitiva Iiãd faça
um esforço nacional para combetê-la. A malária é uma das doenças mais antigãs dÕ iriundo i também uma das mais mortíferãs. E
atinge todo ano, no mundo inteiro, 500 milhões de pessoas.
No Amapá, o mosquito transmisSor da doença está presente
em tOOo o Estado e, só no município de Oíapbqtie,-100 pessOaS estão atualmente afetadas pela malária. Considerada a maior epide-
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-,não me esquecendo de evidenciar:. evolução histórica clã. pro.
posta, desde os primeiros estudos, realizados
á quase 150 anos.
Além disso. procurei demonstrar sua viabilidade técnica e finan·
ceira e a ausência de impactos negativos, decorrentes de sua irilplementação, sobre o meio ambiente.
Na verdade. Sr. Presidente. St's e Srs. Senadores, é inConce-
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mia do mundo, a incidência dessa doença no Brasil duplicou nos
últimos 20 anos e, segundo a Organização Mundial de Saúde, até o
ano 2000, vai fazer mais vítimas que a- Aids.
Tenho certeza que o Brasil tem pesquisadores e capacidade
de desenvolver uma vacina contra a l;ll&lária. Falta 9 governo Federal dedicar mais atenção ao -asSUDtõ pOrqUe,- sendo uma doença

de país pobre, não interessa ao laboratórios estrangeiros investir na _ bível que a Nação brasileira não tenha ainda implementado o Propesquisa dessa infecção. Enquanto não se descobrir essa vacina, é jeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco. a única mapreciso contudo que o Ministério da Saúde leve mais a ~o seUO neira possível de combater. n... ntaleira defmitiva, os efeitoS- da
dever de combater essa endemia por todos os meios ao seu alcance.
$eca em_exteüsas á.rea.S d.e quatro UI iidades da Federação - Ceará,
Muito obrigado; Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _Concedo a
palavra ao nobre Senador Reginaldo Duarte.
·

Rio Grande do Norte, Paraíba e Pemambuco -.com a criação. naquelas áreas, de pólos agroindustrkis economicamente viáveis c
com a geração de milhares de postos de trabalho estáveis. A propósito~ nesse- campo, o Brasil deveria Lrilbar o caminho de outros
SR: REGINALDO DUARTE (l'SDB- CE. Pronuncia países, desenvolvidos ou não, que de há nruito percel>ciam a viabio segumte discurso.) - Sr. Presidente, S(s e Srs. $enadores. em Jidade do desvio de suas águas. _çgmo a Espanha,_ que alterou o
março do corrente ~o, cheguei a esta Casa, canegadõ de ~speran~---Curso do Rio Tejo. o Peru, o Méxi~~-. o E__gito e a China, além dos
ças e de responsabtltdades, para tomar posse no c~go d~ Senador Estados Unidos, que desviaram rios para resolver problemas de esda Repúb~ca. em subs~tuição ao ~e;nte Sen,ador_ B~ni V eras. cassez de água na Califórnia e no A~àna. ·
que assuiillia a Secretana de Planej3ll1ento. Orçamento e CoordeA única razão que encontro para justifiCar o-_descaso para
nação.
_
com a medida, no Brasil, só poderia ser o perverso propóSito de
Aqui cheguei com a firme determinação de trabalhar cm fa- manter na mais absoluta miséria_ a_ população que viVe na regíão avor de meu Estado, o Ceará, bem como de ''legislar_ e_m prol do in- ser berieficiad.ã.. Com veemência e sentimento de indignação, devo
teresse nacional", como declarei em meU discurso_.d_e posse, no dia dizer-lhes, Srs. Senadores, que são omissões como essas que, às
nove de março. Na verdade. trouxe comigo, para concretizar esses vésperas do século XXI. estão empuirando o Brasil. cada vez
propósitos maiores, alguns compromissos de luta eJ;D favor de meu mai~. para os últimos lugares entre as nações, rio ·que diz respeito
Estado e da Nação brasileira, sobre os quais pretendo, neste mo- ao número de pessoas indigentes e miseráveis, pois que. erõ. nosso
mento, discorrer, com o escopo de prestar contas ao povo cearense país, embora sejamos ricos _em nx:ur.!OS naturais, continuamos abe brasileiro de minha abJação parlamentar.
solutamente incapazes de promover sua utilização racional. Dessa
Em meu primeiro pronunciamento nesta Casa, proclamei foxma, preferiinos manter o Pais- subdesenvolvido, pagando um
que trabalharia para buscar soluções defmitivas pãiã as desigual- alto preço por nossas omissões.
N3o levandO as águas do Rio-'São Francisco _ás áreas antes
dades regionais, concentrando "até os últimos de meus esforços
para a aprovação do projeto referente à transposiçãà das águas do me'ncionadas, estamos deixando de ge rara cerca de- qufuhentos
rio São Francisco pani os Estados onde o flagelo.da seca tem sido mil empregos, conforme estimativas referentes somente à primeira
sinônimo de miséria".
etapa do ~jeto de Transposição. QiJ.ándcrda conclusão das obras,
Minha luta em favor desse projeto foi constante, ininteirUp- " apenas em empregos diretos lígados à agricultura e á agroindústa e ·obstinada. Procurei de todas as formas que estivessem ao meu tria, deverá ter sido criada ocupação para cerca de um milhão e
alcance chamar a atenção das autoridades governamentais, dos se_iscen~ mil pessoas._ paralelamente, no que concerne a empreparlamentares e de toda a Nação para ·a importâiJ.ciã da iniciativa e gos diretos, deverãO" Sei geradOs pelos menos oitocentos mil postos
de seu transcendental significadO para o desenvolvimento do semi- de trabalho.
árido nordestino. Além disso, contactei autoridades do Poder ExeMas, não é só isSo. Srs. Senadores! A água do São Frimciscutivo e técnicos de diversos órgãos especiãlizados, sempre OO!n a co irá beneficiar, além da grande inigação a ser desenvOlvida nos
intenção de sensibilizá-los para a .inadiável necessidade do em- tabuleiros e terras altas, a pequena inigação, ao longo dos rios ;»preendimento. Com o mesmo propósito, :Participei de inúmeros renizados. dos canais e reserVãt6rios a serem formados. Sem dúvieventos destinados a esrudar e debater a matéria.
da. írá contribuir para uma melhor distribuição de renda na região.
Julgo, dessa maneira, ter oferecido expressiva _contnOuição
No total, as terras a irrigar compõem a maior parcela de
na defesa dessa obra de extrema importância p3ra Dieu Estado e uma extensão de um milhão e seiscentos mil hectares considerados
para outras extensas áreas fustigadas pela seca no Nordeste bra.<i- . de boa qualidade, destacando-se os tabuleiros do Brigida, em Perleiro, sobretudo se tenho em mente os pronunciamentos que tive a fta.Iiil:iú:O, O vã.Ie do _Cariri, no Ceará, as várzeas de Souza, na PaoporU.Jnidade de fazer neste plenário com o propósito" de- Clemons- raíba, e a chapada do Apodi.
trar a viabilidade da iniciativa em- todos os seus aspectos. bem_asEvidentemente, 0: gran~ beneficio da ini.g-aÇão será o ausim o seU relevante significado para a região beneficiada e para mento da oferta de alimentos. Estudos recentes estimam que, setodo o País. Procurei, ademais, com meus pronunciamentos, desfa- mente-no- Ceará. aS áreaS a serem irrigadas poderãO elevar a ptodu·
zer obstáculos e preconceitos porvenbJra existentes contra ó Proje- ção de aiTOZ de cento e três mil para quatrocentos e trinta e duas
to, sendo oportuno enfatizar que jamais encontrei qualquer razão mil toneladas; a de feijão, de quarenta e um mil para cento e oito
objetiva que pudesse demonstrar sequer um efeitO IiegatíVO quere- mil toneladas; e a de milho, de quarenta para duzentos e setenta
sultasse de sua inlplementação.
mil toneladas. Além disso, poderão estimular o desenvolvimento.
EsCudei meus diversos pronunciamentos Sobre- a matéria na região-, da fruticultura, a exemplo dO que ocorreu em Outras
nos mais abalizados estudos_téc_niços. Fundamentei-os na autorida- áreas TirigãdaS dO Nordeste.
de dos mais renomados e competentes especialistas brasileiros, e
-- Consciente de todos esse benefícios, procurei ser, nos pou,:.
até mesmo de autoridades estrangeiras. Calquei-os em todo tipo de cos meses de meu mandato, incansável e intransigente defensor do
argumentação, para demonstrar a necessidade da transJX>siÇãõ das Projeto de Transposição de Águas do Sãó Francisco, apesãr das diágua-s do Rio São Francisco- razões de ordem económiCae SOCial ficulda~es pró~ ~~e ano eleitoral, quando as atiVidades do
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Congresso Nacional se tomaram menos freqüentes.
firmes bases econômicas e políticas, ela teve, no Ceará, crescimenSr. Presidente, sn. e Srs. Senadores:
to contíiDJo e persistente da o rodem de quatorze por cento ao ano
Outro ponto que adotei como bariôeira de lUta, em virtude fios últimos quinze ari.os, crescimeiJ.to que transformoo Õ cea.rii em
de ~ma importância para o Ceará, foi a tecuperação da cOtonicultu- importante pólo têxtil e de confecção no contexto nacional. Não
ra em meu Estado. Infelinnente. Sts e srs: senadOreS;-o--ilgodão, obstJmte isso, o abastecimento da indústria têxtil cearense vem
.qtJe já constituiu-uma das maiores fontes de riqueza do Ceará, está apresentando crescente dependência do algodão importado, .subsidiado na origem.
hoje. inc<lmpre.en~ivclmente, relegado a plano secundário.
Por diversas vezes ocupei a tribUna desta casa pat1< denunEmbora pmfundamente entranhada na cultura do meio rural
e grande geradora de emprego, a lavoura do al~odão encontra-~e ciar rom veemência toda essa deplorável situação. Não me àtive;
porém, às denúncias: Acima de tudo, procurei apontar caminhos
em dcc.adência cm meu Estado. TomOu-se praticamente uma ativide solução para os problemas da cotoniculblra· cearense. Tratei de
dadc cm situação de virrual desaparecimento no Ceará.
temas como a proteção da cotonicultnra brasileira, perigosamente
Durante o pouco tempo em que me encontro no Senado da
exposta à concorrência interriacíonal, repleta de artlfícids·e subterRerxíl-:llica, não me tenho cansado de defender a necessidade darefúgios protecionistás: Defendi a necessidade de instibiição de uma
vit:iliação da colonirultura cearense, em vista dOs -efeitOs nefastos
política de concessão de subsídios para produt<JS agrlcolas de exque sua decadência está provocando no Estado: perda de centenas
portação, ·de aplicação de tarifas adequa<lal; sobre as importações
de milhares de postos de trabalho, desmobilização dos agricultores
de matérias-primas e de produtos industriali.zallos, Indiquei tam,
c ft·{·han:cnto das indústrias de beneficiamento.
·
S5o muitas as i"aiôes que justificam- milha luta. Como se bém soluções para os problemas vividos no processo .de produção
de algodão, ComO a assiStência técnica, o combate ás pragas, o me..
sabe. a ~·ottmimltura é das práticas agrícolas uma das que mais
lhorarpento de sementes, a inigação das lavouras, o fmanciap~en~
c:nprcgnm mão·-de~obra, ein especial a não qualificada. Por isso,
aos produtores, bem como do Programa de Revitalização da Cotoseu dcd inio está provocando crise generalizada na agropecuãria
niculrura Cearense, criado em 1993, além de muitas outras al~
do sL:mi-á.tiJu,em virtude da ausência de atividades alternativas cativas a serem lliiplementadas para a. revi1alização da cotoilicultura
pa:r~";: de gerar cmprçgo e renda no meio rural.
em meu Estado, indiCando aquelas soluções que são de responsaAlé-m di~;so. a (·otonicultura é prática fradidonal no Estado.
bilidade do Governo Federal, as que compete ao Governo Estadúai
Na li\~~ do Ceará, o algodãO sUStentou noSsa economia pof maiS de
e as ptúprias da iniciativa-PriVada.
dois :,éculos,. tendo sofrido rápida redução na produção nas duas
Estou certo de que, também neste ponto- defesa da cotoni-.
últimas Jéc:·,tlJ.s, cm virtude da irregularidade climática e das pra~
cultura-, cumpri meu dever de representante de IIleU Estado..
gas, c tamhl~m por causa dos baixos preços e dificuldades de coloAlém dos pontos já citados, empenhei-me ainda em outros.
l·ação no mcrL·ado.
Busquei apoiar as artes e a cultura do Cead. Trabalhei para 'consePara lennl)S idéia da dimensão do declínio da CotoniCultura guir recursos para as ·instituições culturais do Estado, especialnrenntJ Ceará. basta analisarmos algumas cüras. Em 1984, o Estado
te as da região do Cariri.
·
i1rodiJI'lll tn•:rt~ p.>r cento do algodão brasileiro; em 1990, não foi
Dediquei-ine. ádemais, a conseguir reCursoS· para váii.Os
ak:m J~., Ll\•1:-> JXJt cento. No que concerne à produtividade, enquan- projetes prioritários do Ceará, bem assim para seus municípios,
lü da du.:ga J. dois nnl e sessenta e cinco quilogramas por hectare
tendo, para tal, tomado todas medidas cabíveis, conforme previsto
rn: (iLiiás, ou rail ouoc.entos c trinta quilogramas por hectare em no Regimento da Casa.
S:"HI hJUl<J e no Paraná, não passa, no Ceará, de trezentos e trinta
No campo legislativo propriamente dito, apresentei a esta
qu ilvht:uua,\ por hcdaro. Quanto á áreas cultivadas em meu Esta- Casa dois projetas que, modestamente, reputo da mais alta valia
do, sua recJu,.ão J"'rcce indicar uma decadência irreversível da cul- para a sociedade brasileira. O primeiro dispõe sobre a reutilização
tut.i. p.:;1is lJill!. em 1990, totalizou duzentos e setenta mil hectares,
de livros didáticos no ensino fundameD1al e médio, e o segundo
vinte ~ trê~ por ccntu,-cm média, da ãrea plantada entre os anos de sobre a cooperação efiCaZ de criminoso na apuraçãO de crimes
1973 e 1982, pcriodo em que os plantios ocuparam mais de um multipessoais.
milhão de hectares. A crise que se nqta no plano produtivo tem,
Além dessas iniciativas, prOcurei estar sempre presente no
evidentemente, reflexos sobre o parque de dcscaroçamento de al- Congresso Nacional. Orgulho-me de, praticamente, ter comparecigodão, que vem sendo desativado ano a ano. Em 1987, era constido a todas as sessões do Senado Federal e do Congresso Nacional,
tuído por sessenta c nove usinas com capacidade de beneficiamen- bem como às sessões das Comissões de que faço parte, quais seto de quase cem mil toneladas de algodão em pluma. Na safra de jam, na condição de membro titular, da Comissão Mista de Planos,
&9/90. houve uma redução para trinta e ri.Ove usinas,_(Jue beneficia- Orçamentos Públicos e Fiscalização, da Comissão de Assuntos Soraro apenas quin:t.e mil toneladas de algodão em pluma, notando-se ciais e Comissão de Fiscalização e Controle, e, na qualidade de
uma ociosidade de setenta e seis por cento.
membro suplente, da Comissão de Assun19s Económicos e COmisf;,sses dados revelam inconcebível conliadição, o descuido são de Infra-Estrutura.
para c..·,lm uma das mais evidentes vocações naturais do Estado. E,
Coube-me ainda a incumbência de ser relator de vários proa~;sim, pn·l(ll(" não exploramos corretamente nossas potencialidajetes, tendo emitido pareceres a respeito de mais de uma dezena de
des, nâo conseguimos meihorarnossospadrões de competitividade proposições, destacando-se, entre outras, as seguintes: projeto que
internacional. No caso de algodão, por exemplo, embora seja o estabelece nonnas para fiscalização do exercido de profissões liBrasil o sexto maior produtor rllundial, nossa participação no merberais; projetos que alteram os barto.s 73, 322 e 477, da CLT; procado internacional não ultrapassa os três por cento. E pior que jeto que concede adicional de periculosidade aos carteiros, com alisso, de país exportador do produto que jã fomos,! transformamo~ teração do barto. 193 da CLT; projeto que dispõe sobre a realizanos c-m paí~ importador. Em 1993/1994 produzimos aproximadação de inspeções pessoais nos traballiadores; projeto que dispõe
mente quatrocentos e dez mil toneladas, exportamos quinze mil, sobre a construção de creches e estabelecimentos de pré-escolas
mas importamos nada menos que quatrocentos mil toneladas.
em conjuntos habitacionais construídos com fmanciamento do SisA contradição torna-se mais grave se tomarmos em referêntema Financeiro de Habitação; projeto que fiXa piso salarial para
cia a indl!stria têxtil, assentada no insumo algodão. Apoiada em os jornalistas; projeto sobre decreto legislativo que aprova texto da
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OIT, com a recomendação para reduzir a -duração do trabalho. uma vez que os Governadores Tasco Heresias e Círo Gomes, ao
Emiti também pareceres sobre operações de crédito externo coninvés -de governar em prol do c•·t11h) patrimonialista. que só servia
tratadas pelo Estado do Ceará.
às elites, governaram para prol •. · 1 1'! o Est:1dn mndcmo a serviço
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, neste pronunciamento, de todos.
que faço para prestar contas de minhas atividades parlamentares
A propósito dessa fonn;, úc g~wernar, quero Ui:t.cr-lhes de
durante o ano que fmda. não posso deixar de extemar 0 orgulho e meu entusiasmo em relação ao próximo Governo do Senador Fera alegria que tantas vezes senti por estar, no Senado da República. nando Heruique Cardoso; que terá início em breves dias. Todas as
representando um Estado que vem dando ao Brasil uma das mais minhas esperanças se nutrem na expectativa de que S.Ex• adotará,
eloqüentes e belas liçõe~f de comO -resolver problemas e remover no plano federal, medidas para modem.i7ar o Estado brasileiro, codificuldades. Sinlo-me feliz em estar contribuindo, de alguma forlocando-o a serviço de todos, a exemplo do que vem ocorrendo no
may pam a.consb.ução de um novo Ceará, livre das oligarquias reEstado do Ceará. Creio que 1
•
grande contribuição que o
trógmda.s e entregue a administradores públi((OS sérios e portadores
meu partido, o Partido da S<X·ial DcmoCTacia Brasildra, com o
de grande xesponsabilidade para com a coisa pública. De fatoy S~s concurso das forças políticas aliadas. podcJ"á ofereCer à Nação.
Dessa fom1a, Sr.Presidrnll'. S~s c Srs. Senadores, a mcnsae Srs. Senadores, a imagem de nossos dois últimos governadores é
digna de ser projetada. em todas as demais unidades da Federação.
gem fmal deste !_llCU pmnnnr·i:"r·,,·ntu f- no s.cntido de exortar o
Com efeito. os Governadores Tasco Heresias e CirO GOmes Congresso Nacional a que ap(li<' o futuro Govemn, a fim--de que
realizaram,. no Estado, um tmbalbo invejáVel. Com visão modema lhe seja possível implemenrar .1-: mtHL1nças. pmmC"tida.., ii Nu\'"~''·.
Bem sabemos que estamos vivc;1d1l mom<'ntn privilcgiad~~ de nc,-;.
a respeito da administração pública, conseguiram o tOtal sanea- sa história, com amplas e favl1: ;,. < i•; <onúições para I'!W •.;--.sanuos
mento de suas finanças e imprimiram absoluta transparência ao
as grandes transformações de 411t: o País nec.essitã pai<~ I'Jicontrar,
Governo. Equilibraram as contas públicas. Reduziram aos limites de maneira definitiva, seu lugar no concerto das nações, ftnnando-

=!~c::'J~~~~?~m:~ ~:~:ig,a~::nro;:e:::c:o;,

empreguismo dos governos anteriores. Modernizaram a gerência e
a an-ecadaçãodos i""eeursos públicos. Com essas medidas, 0 Estado
é hoje capaz de invest!r em obras públicas cerca de vinte e cinco
por cento de sua receita mensal, a maior dentre os estados brasileiros. E não é só isso. O Ceará está em dia com o serviço de sua dívida pública!
- -

se, de vez. como Nação economicamente independente, rica,

de~

senvolvida e socialmente justa, livre e_ solidária, sem miséria, mar-

ginalização e com menores desigualdades sociais e regio_nais. Para

tanto- insisto--. St. Presidente, S:n e Srs. Senadores, o futiirõ Go-

vemo necessitará do apoio do C\mgresso Nacional, sobretudo para
implementar as necessárias wrorn1aS- coristituc-i0nais, principal
mente aquelas relativas aos pon1<'"' qu~ esh~mgnlam a admU:rlstra~
ção jJúhlka e o dcscnvolvimcnlo naciOnal. dm;tacando-se a refor~
Tasco Heresias e Ciro Gomes realizaram obras_ de infra-es- ma do Estado, com a rcdefiiii\·ão de seU papel. a rcfonna da orrl<'J11.
trutura da mais alta relevância. No Governo de Ciro Gomes, por econômica e fmancei.ra. a rcfonna-ltihutáiia t.<ã reforma da Pr~·vi ·
exemplo, para enfrentar a severa seca que castigou quase todo o _ dência Social.
Estãdo- sua gravidade chegou mesmo a provocar racionamento
Finalizando, quero di'll'l '111., .• n \t 1 ,: •. IDÍ11Iu gr<lJH.Ie sade igua até na Capital-, foi construído o Canal do Trabalhador, tisfação e alegria de tei"convh·i· r.• ;1,; lc,ngo dt• tJI,;I~:~· t:.tt ano, com
com extensão de cento e quinze quilômetros, providência que pertodos os companheiros SenacJ,,J,·:., •ttlC, sem l~Xn'\<L• • st .fa7tmt
mitiu a transposição" de água do rio Jaguaribe para Fortaleza. em enobrecer o Parlamento brasileiro. Sei o quanto de n~spnns.abilid1
prazo absolutamente recorde, de junho a setembro de 1993.
de e de carga de trabalho recai Sl)hre cada um. De minha parte.
No Ceará não existem obras públicas estaduais superfatura- devo confessar-lhes, S~s e Srs. Senadores, que a honrosa, porém
das, em virtude da política de economia de recursos adotada pelo pesada, missão de representar '' Estado do Cearã no Congresso
Govemo. As obras públicas em meu Estado custam bem menos tomou~se mais amena D.a COmpanhia de V. Ex-s., que, em momenque a média nacional.
to algum. me faltaram com seu a{X'iri, ("sfímulo. eXJW"riência e sol i- dariedade. Por causa da nobreL:~ •__ rh,tuen:t Jes~IJ's gestos,_tenho a
O Estado realizou também.import.mtes Cori.qtiistãS fui.- á:reã -- certeza de que minha atuação, ne:.i.cs nove meses como Senador da
da saúde, com adoção de simples porém eficazes medidas. basea- República, ao lado de meus ilustres Pares, s6 teve a ganbar cm elidas na participação da comunidade na solução dos problemas. cácia e mérito. Espero que a luta aqui empreendida em favor do
Graças a isso, pôde~se reduzir em trinta e dois por cento a taxa de Povo cearense e brasileiro nãg tenha sjdo ftm vão,_sobretudn pormortalidade infantil. Além disso, o Ceará. conseguiu grandes avan- que a travei com entusiaSmo, fé, coragem, determinação, desejo de
ÇOS na área do turismo, recebendo hoje cerca de meio mi.Th.ão de
acertar e, principalmente vontade de servir ao Ceará e ao Brasil.
turistas por ano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito_ obrigado!
No campo econômico, o Estado está em franca ascensão. O
O SR. PRESIDENrE (<1wgas Rodrigues) Concedo a paCeará é hoje a unidade da Federação com o maior ritmo de cresci- Javra ao nobre Senador César I ),,j·;.
7

--

-

-

-

-

-

-

mento. No$ últimos oito anos, ó Pffi estadual cresceu cinqllenta
_por cento, cinco vezes mais que o brasileiro. E a renda per capita
dos cearenses aumentou trinta porcento.

Além disso, hruv~ nos últimos anos, expressivo crescimento nos investÍnlelltos privados nacionais e internacionais no Estado.
Todos esses pontos - e dezenas de outros que não estão
sendo aqui mencionados - demonstram o excelente desempenho
dos dois d.lti.mos governadores cea.renses. Acima de tudo, revelam
que um bom govemo pode ser causa de grandes transformações
sociais e econôm.icas. E evidenciam. ainda, que é possível administrar a coisa pública segundo os mais elevados princípios éticos,

O SR. CÉSAR DIAS ~~·~.llJU - RR. Pronuncia o seguinte

discurso.)- Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, um País CDL crise
aguda não pode deixar que os males passageiros quf' o anit·.• tr'
embotem a sua capacidade de raclociuM, rx·rtnrt>··~~' a
'I'··· '
dade de enxergar, iniba a sua car-......idade Jc rc;t gir.
O Brasil está vivendo uma crise mas a crise não é o Brasil.
A crise passa, temos certeza, e o Brasil ficará..
Para que não sejamos futuramente ãcusados de ter IW,·dic.l~.) J.
capacidade de enxergar o qur f. Pf'tnlr~nente <la<Jil ;:~ 1 t;ut• é pnwisúrio, e não sejamos rcspon~:ahiliE.<tdüs pela im·L·H··,m·· ,Je <·liminarmos o que é o eSsl.!nci.ll <tO !t..;~t:u nos dc::.t.JZt'nlh':• >· qtH' é ad
dental, é que <X.Llpo esla tnl,,,,,.l {1ara sOHMt a miul1c~ \-• •I .t de inú ·
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meros outros parlamentares das mais variadas tendências, em defesa da manutenção do Juiz Classista na estrutura da Justiça do Trabalho.
Se vivemos um momento Cle crise e é preciso reduzir o tamanho do Estado, ou seja. enxugar a máquina estatal, ou qualquer

outro argumento que se queira defender para possibilitar a redução
dos gastos do govemo, não -será cortando vinte e três milésimos
por cento- que é quanto custa o Juiz Leigo, do total do orçamento
da União-~ que se fará a economia de recursos de que o o País
está tanto precio;ando!
E, se ainda assim, cometêssemos a ínsensatez de eXtinguir o

Juiz Classista no Brasil, estaríamos cometendo um grande injusti-
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comum, encontrar um juiz leigo, que entende sua linguagem e
sabe interpretar seus sentimentos.
Uma economia que, para pasmo de muitos, tem continuado
a crescer, apesar de todas as crises, precisa de harmonia nas suas
relações de trabalho, porém, mais do que isso, precisa de instituições que apóiem seu enotme esforço para Crescer.
E uma das instituições brasileiras que, no deooner dos tempos, tem servido de garantia à boa aplicação da lei nas relaç&:s de
- trabalho é a instibJição dós Juízes Classistas, uma garantia da democraci~ um património dq povo brasileiro.
Alguns pensam que essa Instituição é cara porque não sabem também que a Justiça Trabalhista gera recursos e que as custas dos processos, por seu lado, pagam a maior parte das despesas
de seus órgãos.
·
·
Não se diga, portanto que esta é uma Justiça cara! E não se
diga sobrerudo que a presença de um leigo na mesa dos juízes desqualifica ou prejudica a qualidade das decisões ali tomadas. Se assim fosse, o Tribunal do Júri deveria ser desativado, pois ali o juiz
é o povo, e o povo é laico.
Assim como no Tribunal do Júri, que j.llga os crimes contra
a Vida, são laicos os juízes que decidem pela inocência ou pela
culpabilidade dos acusados, na Justiça do Trabalho, a presença de
um juiz leigo, ao lado do juiZerudito é, com certeZa, o segredo do
sucesso dessa instituição vitoriosa no Brasil há tantos anos.
A Justiça do Tra.bafuo não pode impedir o acesso do cidadão comum à mesa dos juízes, pois es-sa presença obriga a Justiça
a _falar a Iingua do povo e toma acessível ao entendimento do trabalhador brasileiro o esotérico mundo da linguagem jq!idica e do
código cifrado dos inúmeros dialetos forenses.
DeferidO que o povO possa -participar, como jt.iiz; das questões trabalhistas, assim como acontece nos tribma.is do júri. Essa
experiência positiva deve ser resguardada, pois. não a~~ tem
obtido um amplo e efetivo sUcesso eiltíe nós, mas ainda é a garantia que temos de que as questões trabalhistas continuad.O sendo
julgada§ no Brasil com base na sabedoria popular.
E preciso garantir a democratização da Justiça do Trabalho
para que possamos ler a certeza de que, quando a crise passar, o
Brasil saberá continuar crescendo em paz.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

ça, pois até hoje, hã mais de sessenta anos tem dado certo a presença do Juiz Leigo na Justiça do Trabalho, seja nas Juntas de
Conciliação e Julgamento, seja nos Tribunais do Trabalho.
Há mais de sessenta anos a presença de um juiz leigo junto
ao juiz erudito, cientista da lei, tem garantido uma aplicação sábia
das normas trabalhistas à realidade da vida, pois "o DireitO é, antes
de tudo, a vida dos fatos.'', como disse o Prof. José Alceu Portocarrero.
O Brasil precisa de uma estrutura no Judiciário que lhe permita a manutenção um bom diãlogo entre o capital e o trabalho~ no
âmbito das relações trabalhistas. E este diálogo existe e tem sido
capaz de facilitar e"ssas relações no decurso dos últimos anos,
quando o Pais deixou de ser uma economia agricola, urbanizou-se
em tempo recorde e implantou uma infra-estruilli-a cfue lhe abriu as
portas para uma economia moderna e competitiva. Este diálogo se
deu, dentro do ritmo vertiginoso com que- as mudanças ocorreram
nestes últimos sessenta anos no Brasil, em boa parte porque, ao
lado do juiz -erudito, homem da lei, estava o Juiz Classista, o homem da experiência e do conhecimento humano.
Nós somos hoje uma das maiores econOmias do mundo.
Nossos trabalhadores conseguiram alcap.çar avanç~do estágio de
organização e enorme poder de reivindicação, o que nos permitiu
crescer como crescemos nestas últimas seis décadas da vida nacional.
A Justiça do Trabalho, com a presença sábia do Juiz Classista, o Juiz Leigo, tem tido um imp:rrtantíSsimo papel neste processo, e não seremos nós, representantes do povo, que iremos to-mar decisões Contra OS trabãlliadores a pretexto de resolver proble---- mas do custo supostamente elevado do gerenciamento das relações
O SR. PRESll>ENTE (Chagas Rodrigues) - Na presente
de trabalho sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas aos ProjeO Brasil tem merecido o reconhecimento internacional por
tes de Lei da
n•s 35 e 37, de 94.
ct1tnprir ~-.-.--,a:,;--hrmente as rea;>mendaÇões da Organização InterOs projetas não receberam emendas.
nJ.ciO~.f--~ ~~- · ·rrabalho, mantendo a representação-ciassista na estruAs matérias senio incluídas na Ordem do Dia oportunamente.
tura do Judiciário. Deveriamos nos orgulhar disto e não propormos
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais
a dissolução de uma experiência vitoriosa há tanto tem}:>o.
havendo a tratar, a Presidência vai_ encerrar os trabalhos, designanAlguns desconhecem estes fatos e clamam injusfamente_
do para a sessão ordinária de terça- feiia, dia TI, a seguinte
contra o que lhes parece um desperdício ou uma inutilidade.
São, com- certeza, pessoas que j"arilllíS .. pfeCfSaram recorrer à
ORDEM DO DIA
Justiça do Trabalho, porque, talvez, nunca tenham trnbalbado em
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Estã encerratoda a sua vida. Quem já precisou da Justiça do Trabalho, seja da a sessão.
como empregador, seja como empregado, sabe muito bem do que
estou falando. Sabe do quanto conforta e dá segurança ao cidadão
(Levanta-se a sessão às 18hl4min.)

amara
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°44, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votaç:'io. cm turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo n° 44. de 1993 (11° 250/93 na Câmara dos Deputados),
que aJJrora o ato que renova a permissão da R.4DIO
1.\DF.PF..\'DF..\'TF. l.TD.l. para explorar scrl'iço de radiodifusão
sonora em frcqiil!ncia modulada na cidade de Lajeado. Estado do
Rio Craildl! do Sul. tendo
Pareceres. proferidos em Ph:núrio. em substituição à
Comissão_ck Educação:
- 1° pronunciamento: Relator:. Senador Amir Lando,
tàvorávd no projeto:
- 2~ pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
propqsição.
2
PROJETO DE-DECRETO LEGISLATIVO No 45DE 1993
(ln~luído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do

Regimento Interno)

Votação. €m turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo no 45. de 1993 (no 253/93. na Câmara dos Deputados),
que aprora o ato que renova a concesstio outorgada à R.4DIO
C-lP!.\'Z·IL l.Tn.t. para cxplnrar scn·iço de radiodifusão sonora
cm onda média na Cidade de Capin=al, Estââo de Santa
ratarina. tendo

m
cm Pkniirio. cm substituição à

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sclção

Pan:ccres. prol~ridns
Comissãn de Educação.
<:.:.;. . ;-:., 111 .pronunciamento: Rcbtm: Scnndor Amir. Lando,
f11vor:.ívd ao projeto:
- r pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela· regularidade . dos atos e procedimentos concernentes à
prnposição.

3
PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993
(Incluído cm Ordem do Dia, nos termos do art. 375,.YIU, do
Regimento Interno)
V ntação. cm tllrno único. do Projeto de Decreto
Legislath o no 46. de 1993 (no 248/93. na Câmara dos DeputadoS),
que aprora o ato que renova a permissão outorgada à R4DIO
FR.ITFR.\"ID.IDE 1-TD.-l. para explorar scTTiço de radiodifusão
sonora em ji·eqiicncia modulada na Cidade de Araras, Estado de
Sl7o Paulo. tendo
Parecer. proferido . em Plenário.
Comissão ck Educação:

cm

substituição à

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco,
favor3vcl ao projeto:

-r

pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos . atos e procedimentos~ concernentes à
proposição.
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4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48,.DE 1993.
(h1Ciuído éi:ri Ordem do Dia. nos termos do art. 375, VIII, do
Rcgi!Dento Interno)
·. 'Vot::tçt'ío: · cm · turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo no -1-8. de 1993 (no 264/93. na Câmara d~s Deputados),
qu~ aprm·a o ato que renova a permissão da RADIO JORNAL

no

BR.·IStr LTDA .. para explorar sen~ü;o de radiodifusão

sonnra em freqiiência modulada na Cidade do Rio de Janeiro,
Est'ado·do<Rio de:Janeiro. tendo .
_
Parece-re~. proferidos em Plcnár:io. Relator:. Senador Áureo
.
Mdlo. cm substituição à Comissão de Educação:
- 1° pronunciamento: favorável ao projeto;
.. . . .·..; r .. pronunciamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.

5
PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 49, DE 1993
(lnclúído em Ordem do Di:t nos termos do art. 375, VIII, do
·
Regimento Interno)
·
Votação. em turno único. do Projeto de Decreto
Legi"btivo 11° -l9. de 1993 (no 273/93. na Câmara dos Deputados),
qüc aprova o ato que renova a permisscio da R..fD/0 LITORAL

para explorar serviço de radiodifuscio sonora e.m
frt.?qih~ncia nmdulada na Cidade de Ovário. Estado do Rio
Grande do Sul. tendo
Pareceres. proferidos em Plenário. cm substituição à
C'omi.;;s:lo de Educação.
LTD..t.
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- I o pronunriamcnto: Relator: Senador Amir Lando.
favor:lvcl no projeto:
. ·.. ·· :- r pronunriamento: Relator: Senador Ncy Maranhão.
pela rcgubridnde dos atos e_ procçdirncntos concernentes à
proposição.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 50, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
. Votação. em turno· único,: · do Projeto de Decreto
Legislati\'o n° 50. de 1993 (n° 277/93. na C<lmara dos Deputados).
que apmra o ato que rcnnra a outnrga d!!fi•rida ao SISTE/1-1.4
:\DI~ I F.R.t DE CO.\!l.'.\'IC'AÇ'A-0 LTD.l. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em · onda. · mc;dia na Cidade de
Borra::órolis. Estado (/o Paraná. tendo
Parecer fa\'orávd. proferido cm Plcn:írio. Relator: Senador
José Eduardo. em suhstituição à Comissão de Educação.

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATI\'0 No 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação. cm turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93. na C<lmara dos Deputados),
que aprova o ato que renm·a a conccsstio outorgada à R.4DIO
GR /.\"DE LIGO LTn.t. para exp/nrar sciTiço de radiodifusão
sonora cm onda médiâ na Cidade de Santa lfe/cna, Estado do
Paraná. tendo
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Pareceres favoráveis. prof~ridos cm Plenário. em
substituiçfi0 à Comissão de Educação:
- 1o pronunciamento: Relator: Scnad0r Ncy Maranhão~
- r pronunciamento: Relator: Senador Affonso
Camargo, --pela regularidade dos atos e procedimentos
c0nccrncntes à proposição.

8
PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°·55, DE1993
(Incluído em Ordl.'m do Dia nos termos do art.-375, VIII, do
Regimento Interno)
V 0tação, em turno único. do Projeto de Decreto
LcgislatiYo n° 55. d~ 1993 (n° 267/93. na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a conces.<uio outorgada àPAQUETÁ

E.\IJ>REE\'n/.\tENTOS _ LTDA.- para explorar sen·iço de
radiodifu.wio sonora em onda média na Cidade de Floriano,
Esiado do Piauí. tendo
Parecer favor:lYcl. prof.:rido cm Pknário, Relator·: Senador
Ncy M::mmhão. cm substituição à Comissão de Educação.

9
PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATI\'0 No 7, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo n° 7. de 199-t {n° 308/93. na Câmara dos Deputados),
QÜC àpráwi o . aro- quê rêlwVac (1 butotgir deferida à RA D/0 -
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CULTURA DE Tl.\IBÓ LTDA., para explorar serviço de
radiodifuscio snnorà em o11da média nacidade de Timbó, Estado
dc:Sant.á Catarina. tendo
Parecer fhvorávcl. prof~rido em Plenário. Relator: Senador
f\kira Filho. cm suh"titui~r·fío à Comissfio d~ Educação.

IO·
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 9, DE 1994

(lncluíd9 cm Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Vot~ção.

cm turno único. do Projeto de .Decreto
Lcgi-;lati,·o n° 9. de 1994 (n° 301/93. na Câmara dos Deputados),
que arrnra o ato que rcnora a concessão outorgada à R.-ÍDIOE
Tr TIP.I.HJS LTD.I .. para explorar serriço de radiodifusão ·de
son<; e ima[!:C'ns
(tl.!!eri\Yto) na Cidade de Santarém, Estado do
'.
Pará. tendo
Pan:ccr Ülnlrávd. profl:rido em Pknário. Relator: Senador
Dirceu Carneiro. em suhstituição à Comissficl' de Educação.
II

PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação. cm turno único, do Projeto de Decreto
l.egisbtivn n° I O. de 199~ (11° 297/93. na Câmara dos Deputados).
que aprova o ato que! outorga permis.wlo à FUND.IÇ40 Pe.
l 'Rfl.l \'O TI/I F.SF::V para executar serriço de radiodifusão
sonora em ji·cqih';7cia modulada, com fins· exclusivamente

Dezembro de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção JD

Sexta-feira 23 . ~'(43

cducafi\'Os. 1ta CidadC' de ,\'nro flamhurgo. Estago do Rio Grande
do Sul. kndo
Par~ceres
Hn·oráveis. proferidos em Plenário. ·em
suhstituiçfío à Comissão de Educação.
- lo pronunri3me-nto: Relator: Sen:1dor João França,
favorúYd ao projeto:

-r

pronunciamento: Relator: Senador Mcira Filho, pela
rcgularkl:ld.: dos atos c pwccdimcntos concernentes à proposição.

--

12
PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 11, DE 19(q
(lnrluído em Ordem do Oia nos termos do art. 375, VIII, th>
R~gimcnto Interno)
Votação. em turno único. do Pr~jcto de Decreto
Leg.islatin) no 11. de I <)C)~ (11° 265/93. na Câmarn dos Deputados),
que aprora o ato que rc>nova a permissão outorgada à S.A.
R. Í DJ() rT.RDES ·,H. I RCS. para explorar serviço de radiodifusão
sonnra cm freqiit•ncia m(ldulnda na Cidade de Fortale=a. Estado
do ('c ará. tendo
Parecer faYorávcl. proferido cm Plenúrio. Relator: Senador
Di.n.:eu Carneiro. cm sulv;tituição à Comissão de Educação.
- · 1o pronunciamento: favorável ao projeto:

-r

pronunciamento: pela regularidade dos atos e
1
procedimentos concernentes à proposição.
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I.3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 199-J
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII,
Regim~nto Interno)

\}o

Votação, em turno único. do Projeto de Deaeto
Legislativo n° 12. de 199-1- (n° 319!93. na Câmara dos Deputados) ..
que aprora o ato que autorga permissão à FUl\'DAÇA-0
C[.'J]CR. I/, ('RCZEIRO DO SUL para executar serviço de
f"Ltdiodifirsi'io snnora em .freqiiência mndulqda na cidade de
Sorocaha. F.stado de Sclo Paulo. tendo
Pareceres favoráveis, proferidos cm Plenário, Relator:
S\?n:1dnr 1\kira Pilho. cm suhstituição à Comissão de Educação:

14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE 1994
(lnrluído cm Ordem do Dia nos termo~ do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, cm turno único. do Projeto de Decreto
l.cgi ..;Jativo n° 18. de 1994 (n° 252/93. na Câmara dos Deputados).
que aprm·a o ato que renm·a a conces.w7o outorgada à RADIO
AR.lCl '.li. I LTD.~. para explorar set,·iço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Ara~unfna. F.stado do Tocantins,
tendo
Pan.:ccr favorávd. proferido cm Pl('nário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio. cm suhstituição à Comissão de Educação.
~

.

.
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15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 19, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regi01ento I11terno)
V 0tação. em turno úníco. do Pr~jeto de Decreto
I.cgisbtivo no 19. de 199-l (no 254/93. na Câmara dos Deputados),
que a11rnra o ato que renova a concessiio outorgada à TV
TOC 1.\'T!.\"S /. TD.l. para explorar se1'1'iço de radiodifusão de
sons e imagens (teleri.wio) na Cidadl! de Anâpolis. Estado de
Goiás. tendo
Parecer t~l\'orávd. pwf.:rido cm Pkn:'trio. Relator: Senador
Carlos Patr0cínio. em suhstituição à Comi'Ssã0 de Educação.

16

PROJETO DE DECRETO LEGISLA Tl\'0 Nn 23, DE 1994
(Em regime de urgênri:1, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Vot~1ção.

cm turno único. do Projeto de Decreto
I.~..·gislativo n° 23. <.k 199·-l (11° 327/93. na C..'im:tra dos Dcputa?os).
que aprova o ato que renova a conccsscio outorgada à RADIO
:\!0\'T-L\'Jff.S DF, BOTEUIOS LTDA. para explorar sen·iço de
radiodifusllo sonora em .onda média na Cidade de Botelhos,
Estado de .\finas Gerais. tendo
Parecer favor::ívcl. proferido em Pkn:írio. R~lator: Senador
Henrique Almeida. cm suhstituição à Comissão de Educação.
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PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24, DE 1994

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votnção. em turno único. do Projeto de Decreto
I cghl:lt ivn n°2-t de 1991 (n° 3~8/93. na Cümnrn dos Deputados),
que aprova o ato que outorga pcrmi.\'S({o à FU\'DAÇA-0 DE
F\'SIYO Sl'PF:R!OR DO 1:-H.E DO S.IPUCAÍpara executar·
scrriçn de rm{i(ldifusllá sánora cm frcq:"ic~ncia 11l(ldltlada, com fins
exc/usiramC!ntc educativos. na cidade de. Pouso Alegre, Estado de
.\finas Ci!rais. tendo
Par::ccr f:t,·nrán:l. prot~rido cm Pkn:írio. Rdator: Senador·
Lucídio Portcln. cm suhstituição à Comissão de Educação.

13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 62, DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto
I .cgislativo n° 62. de 1993 (n° 268/93. na Câmnra dos Deputados);
·lliÇ aprm·a o ato que renova.· a conccs.w7o outorgada à
SOC'/FD.lDE R.ÍD/0 1"1/A RF...J.L LTD.I.. para explorar serviço
de ra.:liod({t:stío. snnnra em r>nda. nu!dia na cidade de Cuiabá,
J.\;,7do de .\latn Grosso .. (Ocpcndcndo de parecer da Comissão de
~~ducação)
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PRO.JETO OE DECRETO LEGISLATIVO No 64, DE 1993
(Em regime de.urgênda, nos termos do art. 375, VI H~ do
Regimento Interno)

f)i..;cussão. em . turno único. do Projeto de Decreto
L~g:isbtivo n" 64. de 1993 (n° 275/93. na C1nüra dos Deputados),
~i~ aprnra o ato que renowt a concc>ssão outorgada à
SOC!ED.I nt: R_ íniO F..\1/SSOR. f P. IR 1\'.-/F::\'SE SA para

:'.\f'l' J!'ar scrriço de radind~(t,,·ffo de sons e imagens (televisão), na
, it!-I'Íl' de l.ondrina. Est.7lfo do Paraná. (Dependendo de parecer
da ComlssG0 d~ Educação)
20
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°69,DE 1993
(lncluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo n~ 69. de 1993 (n° 3l3/93. na Câmara ,dos Deputados),
que aprova o ato que niLtofga pernii.f;sün à RADIO MARIANA
.

.

LTD. L para· explorar serviço de radindifiLsão sonora em
freqi!Jncia modulada na c.•idtide de ,\!ariana. Estado de Afinas
GC!rais. (Dependendo de pa-recer da Comissão de Educação)
21
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 8, DE 1994
-

(lncli.iído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
·
Regimento Interno)
Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo no 8. de 1994 ( n" 303/93. na Cfrinarrt dos Deputados),
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que aprova o ato que renora ci permt<;são outorgada à R.4DJO

CULTURA DE PAULO AFO.VSO LTDA .. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqiiência modulada na cidade de
Paulo Afamo. Estado da Bahia (fkpcndc-ndo de pnrecer da
Comissão d.: Educ3ção)

22
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 20, DE 1994
(lncluirlo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto
Lcgisl:ltivo na 20. d(! 1994 {n° 266/93. nn Câmara dos Deputados),
que aprora o ·ato que renam a permissão outorgada à REDE
.\'01: I TERRA DE RAD70D!FUS10 LTDA., atualmente

denominada RF:DE FÊXIX DE CO:\IUX!ClÇlO LTDA., para
cxp! nrar seiTiço de radiodifusão sonora em freqi{êfrCia modulada
·na. Cidade de Slio José dos Pinhais, Estado do Paraná.
(Depemkndo de parecer da Comissão de Educação)

23
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 21, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos tf'rmos do art. 375, VIII,. do
Regimento Interno)
Discussão. em fumo único. do Projet9 de Decreto
Lcgi..;JatiYo n° 21. de 199-f (n° 292/93. na Cªmara dos Deputados),
que .aprm·a o ato· que rcnora a. permissão da Fld R.4DJO

1:\'DE!'F\'J)E\'TE DE ARCOT'ER!)E LTDA.. para. explorar
scrriço · de radiodifustlo sonora em freqiiência modulada na
Cidade de Arcm·erde. Estado de Pernambuco. (Dependendo de
parecer da C'0mis.;;ão de Educação)
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24

PRO.JF.TO DE DECRETO LEGISLATIVO No 26, DE 1994

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII,
parágrafo único_, d() Regimento Interno)
Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto
I .cg.i'>btiY0 no 26. de 199-t (n° 3-t4/93. na Câmara dos Deputados).
que arr·owt o ato q1-te nutor:r;a permissão Íl R.:ÍD/0 CA.HPOS
no r 'R. I j)OS F.\1 1-TDA. paraexplorar serTÍÇO de radiodifusão
snnr-wa em freqiit'ncia modulada na Cidade de Afedianeira,
Estado dn Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação)
, ...
~

. ·.

-·

PROJETO DF. DECRETO LEGISLATIVO No 39, DE 199·.'
- (Incluído cm_Ordem doDia.rJQS termos_ do art.375, YHI, d<J_
Regimento Interno)

Discussão. cm turno único. do Projeto de Decreto
·i c:gi ,JatiYo n° 39. de 199-t (n°296/93. na Câmara dos Deputados),
cluc aprora o ato qzte outorga penniss/io à RADIO SERRA
:\fX/R.t F.\1 LTD.t. para explorar SC'TTiço de radiodifitsão
-:.í!wra em fh?qüei1cia modulada na Cidade de Alterosa, Estado
Je :\finas Gi?rais: (Dependendo de parecer da Comissão ·de
Educação)
I

~

t:;

PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATI\'0 No 45, DE te -J4
(Incluído em Ordem do Dia nos termo~ do art. 336, "b", dt)
Regimento Interno)

Votação. em turno único. do Projeto de Decr:eto
. ::;isbt Í\'0 n° 45.d~ 199t(n° 222/92. na Câmara dos Deputados),
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;;lí: cprora o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,
ctssi;zadn cm Ushna. em 16 de de::emhro de 1990. tendo
Parecer fanmí\'el. proferido cm Pkn:'!rio. Relator: Senador
Josaphat Marinho. cm substituição à Comissão de Relações
E xtt'rinres e Oefe~a Nadonal.

27
•

A

st:nsTITliTJVO D.\ CA!\J..~RA AO PRO.JETO DF: LEI DO
SENADO No 179, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Vot:-~ção.

em turno único. do Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado n° 179. de 1990 (n° 202/91. naquela
Casn )_ de autoria do Senador Fernando .llcnriquc Cardoso. que
dis:l(J!} sohre o regime de prestação de scrriços púhlicos pela
iniciatira prirada. prcf<;tn no art. 175 da C mnlituição. e regula a
cnnccs.\·ao de nhra pública. tendo
- Parecer proferido cm Plenário. Relator: Senador José
Fogaça. cm substituição às Comissões de Constituição, .Justiça e
. Cidadania c de Assuntos Econômicos. fa\'orávcl ao Substitutivo
da Câmara. coni requerimentos que apresenta.
(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura)

28
PRO.JETO DE LEI DA CÂMARA No 5, DE 1991

(F.m regime de urgê-m·ia, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
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(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara no
233. de 1993, e Projeto de Lei do Senado no 20, de 1992)
Votação. cm turno único. do Projeto de Lei da Câmara n°
5. tk 199 I (11° 4. 796/90. na Casa de origem). que dispõ~ sobre o
trahalho noturno c dâ nutras provid~ncias. tendo
Pareceres lavor:.'lvcis. proferidos em Plenário, em
substituiçEio às Comissões
- de Assuntos SoCiais. Relator: Scnndor Coutinho Jorge,
favor:ívd. nos termos do substitutivo que apresenta: e
- Assuntos Econômicos. Relator: Senador Mansueto de
Lavor. fm·orável, nos termos do substitutivo apresentado em
Plenário.
29
PROJETO DE Lf:l DA CÂMARA No 233, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara nc
5, de 1991, e Projeto de Lei do Scnado no 20, de 1992)
Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara
n°_233. de 1993 (n° 3.126/92. na Casa de origem). que acrescenta
§ 5° ao art. -161 da Consolidação das . Leis do Trabalfw,
integrando ao salário, para todos os fins, o adicional noturno .
pago hahilualmcnte. (Dependendo de parécer da Comissão de
Assuntos Sociais)
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. 30
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 20, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, ''b", do
Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei da Câmara
nos 5, de 1991, e 233, de 1993)
Discussfío. em turno único, do Projeto de Lei dÓ Sénadon0 20. de 1992. de autoria do Senador Nelson Wedekin, que dá
nova n:d~wi'ío ao art. 73 e seu 2°, da Consolidação das Leis do
Tmhalho - CLT. -(Dependendo de- parecer- da Comissão-~
Assuntos Sociais)

*

31
A

PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 117, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara
n" 117. de 199-t. (n° 4.151/93. na Casa de origem). que altera
dispnsitirns do Pecrcto-l.ei 11° 227, de 28 de fevc>reiro de 1967.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos
Sociais e de SerYiços de Infra-Estrutura)
32
PROJETO DE LEI DA CAI\1:\RA N" 136, DE 1994
A

(Incluído em Ordem do Dia nos termll~ do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara
n" 136. de 199-t (n" 4.80 ]194. na Casa de origem). que cria e
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transforma. no quadro permanente de pessoa da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 6a Rcgiao, os cargos que
menciona e dá oÚtraspiyn·i<lí!nclas.
(Dependendo de parecer da Comiss:io âe Constituição,
Ju11tiç::t e Cidadania)

PRO.JETO DE RESOLtJÇ,\0 No 119, DE 1994
(Em regime de urgência, nos term()S doart. 336, b, do

Regimento Interno)
Votação. em turno único. do Projeto de Resolução n° 119.
de 1994. que autoriza o GoYerno do Estado de Goiás a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás - LFT-GO,
cujos recursos serão destinados ao giro gaDívida Mobiliária do
Estado. vencível no 1o-semestre de 1995.

34
OFÍCIO No S/72, DE 1994

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b'', do
Regimento Interno)
Oficio n° S/72. de J994. do Senhor Presidente do Banco
Central. encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo
do Estado de São Paulo. rcbtiva ao pedido de emissão de Letras
Financcirns do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP.
destinadas à liquidação de prcc::ttórios judiciais. (Dependendo de
parecer da Comiss:'ío de :\~~untos Econômicos)
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OFÍCIO No S/86. DE 1994

(Em regime de urgência. no4!i tcrmoli do art. .336, b, do
Regimento Interno)
Otkio n° S/Ró. <.k 199-.1-. atrav~~ do qual o Presidente do
Ranco C'cntrjJ do Rrasil solicita autori7:lçfio para que a Prefeitura
l\1unicipal do Rio de Janeiro possa emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Município do Rio de Janeiro- LfTM-RIO. destinadas
ao giro da dívida mohiliária do Município. vencível no 1°
semestre de 1995. (Dependendo de parecer da Comissão de

Assuntos F.conômicos)
PRO.JETO DE RESOLtiÇr\0 N" 122, DE 19'9.~
(Em regime de

urg~ncia

nos termos do art. 336, "c",
Regimento Interno)

~~'JI

(Tramitando em conjunto com o P~ojeto de Resolução n" S' !, ~~~
1994)
Discussão; cm turno único. do Projeto de Resolução n°
122. de 1993. de autoria do Senador Marco Macicl. que cria a
( 'omissào de Ciência c Tecnologia. (Dt•pcmh::ndo de pareceres das
Comissêics de Constituição, .Justiça e Cidadania e Diretora)

3i
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 94, ,OE 19~M
(Em regime de urg~ncia nos termos do art. 336, "c",'!!Regimento Interno)
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(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução n° 1.,..,
de 1993)
Disci.1ssfio. cm turno único. do Prqjeto de Rcsolúçâo n° 94,
\.k 199-l. de autoria do Scnaôor Coutinho Jorge. que altera o
Regimento _ Interno do Senado Federal, transformando a
Cnnz.i<>StlO de F.ducaçlin cm Comis.w1o dr! Educaçtío:-Cíêncla e.
Ti.:(:nolngia. (Dependendo de pareceres _das Comissões de
Constituição, .Justiça e Cidadania c Diretora)
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 13, DE 1991C01\1PLE!\1ENTAR

. _V ()t~ção. em turno único. do Projeto de Lei da C~mara n°
13. de 1991 - Complementar (n° 223/90 - Complementar. na Casa
de origem). que regulamenta o § 2° do art. 171 da Constituição
Federal, dispondo sobre a_ edição e o processo legislativo das
medidas provisórins previstas no art. 62 da Constituição Federal. e
dá outras providências. tendo
Pareceres. sob n°s 49 c 88. de 1991. da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. 1°
pronunciamento: favorável ao Projeto. com as Emendas de n°s 1
a 4 - CCJ. que apresent~ 2o pronunciamento: contrário às
Emendas de n°s 5 a 17. de Plenário.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 125, DE 199iC0!\1PLEMENTAR
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
Votação. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n°
125. de 1991 - Complementar (n° 60/89-Complementar. na Casa
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de ''origem). que disciplina os limites das despesas com o
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição
Federal, ,tendo
- Pareceres, prof~:ridos em Plenário. em substituição à
Comissão de Assuntos Eronômiros. Relator: Senador Meira
Filho, to ·pronunciamento: favorável ao Projeto; 2°
pronunciamento: favorável à emenda de Plenário.
{Dependendo de ·parecer sohre ac;; emendas apresentadas
perante a Comissão)
'

.

.40
. .

.

PROJETO DE LEI DO SENAOONo 27, DE 1991.
. · · COMPLEMENTAR

Votação, em turno único. do Projeto de Lei do Senado n°
27, de 1991 -Complementar. de autoria do Senador Mansueto de
Lavor. que regulaincnta'· o § 3° do art. 192 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e
dá nutras providências, tendo
Parecer fc1vorúvet prof~:rido cm_ Plenário, Relator: Senador
Ncy Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos
Econômicos.
41
PROJETO DE LEI DA CA!\1ARA No 151, DE 1992
A

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 1, do
Regimento Interno)
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
no 15 I. de I 992 (n° 1.002, na Cac;;a de origem). que dispõe sobre a
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extinção da confrihuiçcio sindical a que se reforem os arts. 578 a
591 da Consolidação das Leis do Trahalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de maio de 1943 e dá outras
prnvidJncias. tendo
Parecer proferido cm Plenário. Rcbtor: Senador Eduardo
Suplicy. n1vorável ao Projct9. com emendas n°s 1 e 2, que
apresenta. cm suhstituição à Comissão de Assuntos Sociais.
(Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3,de Plenário)
41;
PRO.JETO DE LEI DO SENADO No 232, DE

i~~ i

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 254, pandg;··'./n
·único, do Regimento Interno)
Discussão, cm turno único. do Projeto de Lei do Senado
n" 232. de 1991, de autoria do Sénndor jutahy Magalhães, que
autori::a o Poder Er:eclitivo a definir as terras indispensáveis à
prcscn·açllo amhiental, integrantes dos hens da União e dos
Fstad(Js. na forma do art. 23, J'/ e 1"11. comhinado com o art. 24,
fI da Constituição Federal. tendo ···
Parecer contrário. proferido cm Pknário, Rdator: Senador
Romm Tito. cm substituição à Comissão de Assuntos Sociais.
43

PRO.JETO DE I. EI no SEN.\ nn T•;· 11.
.,,·fr .......
· 1.•. .
co ""'tPLE!\·1F'·
~,.

n~.

t99.J-

J.t.

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei do Senado
n° 11. de 1994-Complcmcntar. de autoria do Senador Marco
1\Ll~..:icL que dispi'Je sohre fontC's de rccursns do Fundo de Apoio
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an ncscnrn!rimcntn Sncial- r"".·IS. e dá nutras prnvidências, tendo
Parecer sob no 227. de 1994 da C'omi,~ão de
- Assuntos Econômicos. faynr:ín.'l ao Projeto com
· emendas I e 2-C AE. que apresenta.

44
PROJETO DE LEI DO SEN.\00 No 73, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que_ dispõe
sobre isenção do imposto de renda para bolsas ·de estudos de
médicos residentes e r~muneração de estudantes cm estágio. para
eomplêment3ção .de estudos universitários. (Dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos}

45

MENSAGEM No 314, DE 1994
Escolha de Autoridade
(Incluído em Ordem óo Dia nos termos do art. 28 I do
Regimento Interno)
Discussão. em turno único. do Parecer n° 237, de 1994, da
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n° 314. di! 1994 (n° 899794. na origem}. de 24 de outubro do
corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República submete
à ddihci-ação do Senado a escolha do Senhor VALDIR
RIGI IETTO, para exercer o -cargo de Ministro Togado do
Tribunal Superior do Trabalho.
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46
MENSAGEM No 349, DE 1994
Escolha de Autoridade
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único. do Parecer n° 236. de 1994, da
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n° 349, de 1994 (n° 991194. na origem). de 11 de junho do
corrente ano. pela qual o Senhqr Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor EDSON
ROORIGUES-CHA VES para exercer o cargo de Conselheiro du
Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

47
MENSAGEM:No 376, DE f994

Escolha de Autoridade
Discussão. em turno único. do Parecer n° 289. de 1994, da
Comissão de Assuntos Econômicos sohre a Mensagem n° 376, de
1994 (n° 1.125/94:. na origem). de 8 de dc7cmhro do corrente ano.
pela qúal o Senhor Presidente da República suhmete à delibcraçãc•
do Senado a escolha do Senhor PERSIO ARIDA para exercer o
cargo de Presidente do Banco Central do Rrnsil.
-

..

.
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48
1\IENSAGEI\1 No 393, DE 1994

Escolha de Autoridade
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno)
Discussão. em turno único. do Parecer n° 330. de 1994. da
Comissão de Assuntos Econômicos sohre a 1\knsagem n° 393. de
1994 (n° 1.186/94 . na origem). de 21 de dezembro do corrente
ano. pela qual o Senhor Presidente dl"!. República submete à
ddiher:-~ção do Senado a . escolha do Senhor FRANCISCO
LAFAIETE DE PADUA LOPES. para exercer o cargo de Diretor
do Banco Central do Brasil.
ATO DO PRESIDENTE(*)
N" 359, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que
lhe foi conferida pelo artigo 6",. § 2•, da Resolução n• 42, de 1993,
resolve designar LURDISCEIA SANTOS MULHÕLLAND, Analista de Informática Legislativa, Nível ill, Padrilo 42, do Quadro
de Pessoal do Prodasen, para exercer função comissionada de Assessor, Símbolo FC-7, do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Senado Federal, 24 de novembro de 1994. - Senador Humberkl Lucena, Presidente.
(*)Republicado p<r bavC%' a ido Corii inccrrCçio no DCN, Seçlo II. de 25-11-94.

ATO DO PRESIDENT~ N" 379, DE 1994

canpelência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissã,() Diretora
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o _que consta do Pro;
cesso n• 021.05(}'94-5 resolve aposentar, por invalidez, JOSE
VICTOR SOBRINHO, Técnico Legislativo, Área de Polícia. Segurança e Transporte, Nível II, Padrilo 30, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso I, da Constittiição da Replblica Federativa do Brasil, combinado com os artigos
186, inciso I,§ t•, 193; e 67, 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, obseiVado o disposto no artigo 37, inciso
XJ. da Constitucioual Federal.
·Senado Federal, 20 de dezembro de 1994. - Senador Humberkl Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N" 381, DE 1994

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
canpeténcia que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire!ora
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n• 021.636/94-0 resolve aposentar, voluntariamente, LUIZ
CARLOS DE OLNEIRA CHAVES, Analista Legislativo, Área
de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível ill, Padrilo 45,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos tennos do artigcr 40,
inciso IIL alinea a, da Constituição da República Federativa do
Bxasil, combinado com os artigos 186, inciso m. alínea a, e 67, da
Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com o artigo 34, § 2•, da Resolução (SF) n• 42, de 1993, e as vantagens da Resolução SF n•'7 4, de
1994, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 20 de dezembro de 1994. - Senador Humberkl Lucena, Presidente do Senado Federal.

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 Direiora
n• 2, <)e 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n• 008.449l94-5 resolve aposentar, por invalidez, SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, Técnico Legislativo, Área de
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível IL Padrilo 30, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos tennos do artigo 40, inciso I, da Constituição da. República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso L§ 1•; 193; e 67, da Lei n• 8.112,
1w til9o, 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, 2I de dezembro de 1994.- Senador Humberkl Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N" 380, DE 1994

ATO DO PRESIDENTE N• 382, DE 1994

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
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competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
0
2. de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que-consta do Processo n° 021.666/94-6, resolve aposentar, volutariamente, GE-

D

RALDO AFONSO PINTO, Técnico Legislativo, Área de-Apoio
Técnico ao Processo Legislativo, Nível li, Padriio 30, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso ill,
alínea c, da Constituição da Repúbliea Fedtirativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III. alínea c, e 67,-dã. Lei n°
8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2•; e 37, da Resolução (SF) n• 42, de 1993, cóm proventos proporcionais ao tempc
de sexviço, Observado o disposto no artigo 37, inciso XL da Constituição Federal.
Senado Federa!, 21 de dezembro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 383, 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 Diretõra
0
D 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n° 021.654194-8, resolve aposentar, voluntari!lme-D.te. JOSÉ
LUJZ DOS SANTOS NETO, Técnico Legislativo, Area de Apoio
Técnico ao Processo Legislativo, Nível II, Padriio 30, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, iiiciso lll,
alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, com-
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binado com os artigos 186, inciso m. alínea c,. 193_e 67, 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 Jll"oporcionais ao (emp(>de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de dezembro de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 384, 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
n• 2, de 4 de abril de 1973, e lendo em vista- o que consta do p,.:cesso

D

0

022316/94-9, resolve aposentar, voluntarlimente, JOSÉ

DE RIBAMAR ABREU LIMA, Analista Legislativo, Área de .
Apoio Técnico Legislativo, Nível IIL Padriio 45, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, DOS termos do artigo 40, inciso m. alínea c, da Constituição da 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 o artigo 34, § 2•. da Resolução (SF) n•_
42, de 1993, e as -vantagens da Resolução SF n• 74, de 1994, com
proventos proporcionais ao temlX' de serviço, observado o dispos-

to no artigo 37, inciso Xt da Constituição FederaL
Senado Federal, 22 de dezembro de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
·
.
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ANO XUX -N" 166

CONGRESSO NACIONAL
Emenda apresentada perante a Comissão Mista "destinada a examinar a emitir parecer sobre a Medida Provisória
n• 764, de 16 de dezembro de 1994, que "Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao orçam.ento_fis_c;al da União. em favor do
Minist6rio dos Transportes, crédito extraordinário no valor
de 70.000.000,00, para os fins que especifica.

Congreulstas
Deputado Vinnondes Cruvinel

Valor ..• R$3.000.000,00 (Três milhões de Reais).
nito.
reais).

BR-262/ES - Acesso Sul de Vitória.

Emendas
001

Inclua-se, na programação do Departamemo Nacional de
Estiidas de ROdagem. o seguinte rubprojeto (Adequação de Capo.cidades de Rodovias):
a) BR-060/GO (trecho) -Trevo Norte-Apo.recida de GoiâDia- Eliminação de poD10s criticas (subtrecho) 25 km.
Valor-· R$3.000.000,00 (Três milhões de Reais)
Subprojeto Cancelado: BR-101/SC- Div PR- Palhoça.
b) BR...Q60/GO Anápolis- Goiânia (Duplicação) (trecho)Anápolis - Goiania - Eliminação de Pontos Ctíticos (subtrecho)45km.

Subprojelos Cancelados: BR-101/RJ- Manilha- Rio Bo. .
Valor ... R$1.500.000,00 (Hum Inilhão e quinbeDlos lnii

Valor ... R$1.500.000,00 (Hum milhão e quinheDlos mil
·

reais).

Justificação
Estas rOOovias são intensamente util.iza.das para escoamento
de produção agricola, tendo também a caracleristicas de serem via
de li8ação entre várias cidades, cimllando por elas veículos dos
mais diferentes tipos e potência.
Estas rodovias encontramMse no momento em estado
muito precário, em razão do longo tempo sem a manutenção
devida, colocando em riscos constantes seus usuários e tendo
provocado acidentes fatai1, em razão do péssimo estado que enM
contramMse.

EMENDAS APREsENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA W. 765, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1994,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N" 4.024, DE 20 DE
. DEZEMBRO DE 1961, E DÁ LEI 5.540, DE :is DE NOVEMBRO DE
1968, E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS.
CONGRESSISTAS

EMENDAS NUMEROS

DEPUTADO ADYLSON MOTIA ............... 02:3,024.
DEPUTADO HELIO BICUDO............... ~····· 003,004,005,020.
DEPUTADO OSMÁNIO PEREIRA .............. 002,013,014,015,016,017,
018,019,027.
DEPUfADO PEDRO PAVÃO~ ...... ~ ............. 001 ,006,007,008,009,01 O,
011,012,021,022,026.
SCM
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EXPEDIENTE
Centro Gráfico do Senado Federal
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES

Dlrdor-Geral do Senado Federal
Impresso sob respoosabilidade da Mesa do Smado Federal
ASSINATIJRAS

AGACIEL DA SD.NA MAIA

Dlrdor Exa:uUvo
LUIZAUGUSTODAPAZJÚNIOR
Dlrdor AdmlnlotraUw
LUIZ CARLOS BASTOS

Semestral - - - - - - - R$ 23,54

Dlrdor IDduatrlal
FLORJAN AUGUSJ'OillUI1NlK> MADRUGA
Dlrdor Adjunto

I

Tiragem: 850 exemplares

Suprima-se o Art.

t• da

Medida Provisória n•

~ . 765, de 16 de dezembro de l 994, no que diz respeito 110 § 2•, do Inciso
~
do Art. 8" da Lei·n• 4 024/61.

m,

JUSTIFICATIVA
.
A exigência para se assumir o cargo "de
Consellieiro .é !liscricionária e fere direitos constitucionais;
impedir
atividades tipificadas, quando
que profissionais, ex~rçam
acwnulando com o referido cargo.

suas

por

Sala das Comissões, Pedro Pavão.

Suprinla-se o Art. 1• da Medida Provisória n•
765, de 16 de dezembro de l 994, no que diz respeito ao§ 2• do Inciso
m, do Art. g• da Lei·n• 4 024/61.
'

JUSTIFICAT!V A
A exigência para se assunúr o cargo "de
Consellieiro é discricionâria e fere .direitos constitucionais, pór impedir ·
que profissionais, .Xerçam Sllas atividades tipificadas, quando
acumulando com o referido cargo.

Sala das Comissões, Osmânio Pereira.

r---------------+---r-- ,,,,
~
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EME:-IDA ~l '3STITUTJVA PARCIAL AO ARTIGO 1°

Ait lo -Substitua-se o Art, ga da Lei 4024 de 24 de dezembro de 1961, que pua a \'ipar
com seguinte redação:
Art. 9". Cabe ao Conselho Nac:IQnal do Ecfucaçlo:

I - subsidiar a formulação de polfticaa ecluc:8clon*
articuladas com as
implementação;
·

politicas

públicas

do OU1TIIS áreas e acorT1pllnhlor -

11 - propor diretrlzes e ptioricladeS para o l'tllno - . . . dto
Educação e·sua expressão anua! na Lei de Diretrizn Orçamentárias, acal.-Mtdo

e

aval:ando

a

sua implementação

e

articulação

com as

auno

polftlcas públic:M dto

áreas;
educação nacional, e
de ensino:

III - interprelar a legislação de diratrlzes e da
estabelecer nonnas comuns a -em observadas peloe ....,..

IV - decidir sobre recursos por argüiçllo dto coutr•à legislação de diretrtzes e bases da educaç6o nacionlll, ltoleipoetoe de ~
dos 6rgAos normativos doe Slotemall de Enaino doe EstadOs e da. ~
dollberativos máximos das il'lllliluiç6es que lntegnoom o Slotama da Unilo;

V - articular...., com os órgãos nonnlllivca da. ....,.. dto
ensino e com as ComissOes de Educação da CAmara doe Deputadoil e do SeMdo
Flldanll e estimuiar a integraçlo antnt aa redes de
municipais e privadas;

-m -... - - ·

VI- ftxar, apo» ouvir educadorelle ~ cJoooilllca
das áreas envolvidas, diretriz8s curriculares gerais, definindo uma bue 01llcionlll dto
dstuaos para o ensino fundamental. médio a superim de graduação;

VIl - estabalecor dil'llliizes gerais 1*11 OO'gtll oizlçloo •
d"""nvolvimento da pós-grado oaç6o;

VIII - normas para n!Yillldao;6c dto cliplam8 e
certificados expedidos por instituições estrangeiras, de nlvel moidlo e superior;
IX - aprovar a adoçllo de inovaçOes educec:ioo lllie •
não-convencionais de educação, experimentadas com incito no 4mbito doe
de ensino ou por ~ educ:llcionlli8 de 1ecot ..'1ecido Wllor:

mrrn.

.-.ma

X estabelecer
diretrizes
pare Vlllldaçfoo e
reconhecimento, pelos sistemas de ensino, das experi6ncias adquiridas nos
processos educativos extra-escolares;

XI t1Stat>Mecer normas para o
w

1eco1 rl1ec:irner 1to

de ~

de educação à distância;

XII - estabelecer diretrlzes para avaliação das irU11i11Ji90M

de ensino e de seus cursos;

XIII

_.,._

normeos

~

autooizloçloo

dto

funcionamento de instituições de ensino superior e seus curaoe;
XIV - autorizar o ll.onc:ionament das
ensino superior e seus cursos;

irU11i11Ji90M ~ dto

YN estabefecer dtratrizes para os proceeaoe dll .., "r;to
institucional necessários ao credenciamento e recredenciamento, que Cibua a
qualificação de univonoidade • inlotiluiçOe8 de eneino superior;
w

XVI - estabelecer
critérios gerais para deellnllçfoo dto
recursos públicos a projetas de pesquisa e extentoào a cargo de instlluiç6ee ~
de ensina superior. nos termos do § 2" do an. 21 3 da Constituição F - ;

XVII - exercer as funçOes de órgão normativa do
de Ensino da UniAo, cabendo-lhe, especialmente, nessa condição:
a)
deliberar, após
intorvençâo nas instituições f"tderais de ensino;

oonclusAo

de

inqu6rlto,

~

IObre
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b) apreciar os estatutos ou regimentes e os profetoa de
cr!ayiio. implanlaçao e de,envoMmento de instituiçOes que integram o Sistema de
Enatno da Unlao, com vistas à autorizaçiio da S8U funcionamento;
CUI1IOII

c) apreciar os proJatos de cr!açao ou ralornniaçlo de
ole<ecidOa por inStituições nê<HJniveisitárias de ensino superior - . . ;

d) estllbefecer dlretriZas pare avaliaçAo qülnqüenlll da.
lnstltu_içOas nilo-universitárias públicas a privadas integrantes do Sistema de Ensino da

Unllo e de """" cursos;
e) sugerir crit*ioa pare a atocaçao de .....,.._
orçamenblrlos entre as instituiçOes federais da ensino, avaliá-los e propor .., Poder
Executivo as altaraçOes necessárias. I/

JUSTIFJCATIV A

Desde 1988 tramita no Congresso Nacional a prof""!la de modificaçiio da Lei de
Diretrizes e Bases da Educaçiio Naciona~ justamente a Let 4024 que o Execu!Ml p<eteDde
modificar apenas uma pane.

Apear de todas u manifestações, por divenas veta reiteradas, do atuol Miniltro
da Educaçiio, de que a novo WB precisa ser aprovada o mais rápido pouíve~ c apcur de
todo o acordo partidário feito na camars com a participação da sociedade civil, acordo
este ~e penniuu..a votação por acordo cm todos os artigos do projeto. desde maio de 93 a

IDB dorme" no Senado.
Eats medida provisória é, pelo mcn01, a terceira manifestaçiio do """""'""
propondo IIK1dificações em pontos que são tratados na WB. Antes das eleições, a ctmara
votou dois projetas de iniciativa do Executivo, O Projeto de ..Cefctizaçlo" daJ Eacolu
T~cao - que cria o Sistema Nacional de Educaçio Tecnológica e o Projeto de
Regulamentaçio das relaçóel entre as Univerlfdades e 01 lnsrilutol de Pelqulu e u
Fundações de Apoio. ) que poderiam muito bem ser resolvidos no Ambito da WB-

A iniciativa de acabet çpm o Conselho Federal de Educaçio ( atitude que jj devia
ter sido tomada há muito tempo ) é muito positiva. Evidentemente que um outro lqlo
deve assumir as funções antes exercidas pelo Conselho. A emenda qae aqui apresentamo~
tem como objetivo adequar à WB.u compctencias prevista& para o COnselho Nacicmal de
EducaçAo. A emenda substitutiva que apresentamos tem como objetivo recuperar tockt o
espfrito do acordo feito na votaçio da WB na camara dos Deputados.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994. -

Deputado Hélio Bicudo.

EMENDA SUBSTITUTIV A PARCIAL AO ARTIGO t•

Substitua·se o Art SO da Lei n° 4024. de 24 de dezembro de 1961, pe1a Seguinte redaçAo:
Arl. 8" O Conselho Nacion8l de Educaçio 6 composto por 24 (vinte e
qulllro) conaelheiros, obaervado o ngulnte:
I - 12 (doze) oonaelheiros B!ICOihidos pelo Preslclente da
República, obedecidos os seguinteo crit*ioa:
a). pelo menos um representante doa Sllllernas de Ensino
doa Estados;

doa Municfplos;

o) pelo menos um reprMMIIante dos Sistemas

de Ensino

c) garantia da repr8llllflla<;<k> das dlferenttl8 regiOtl8 do

Pala;
d) garantia de rapresentaçao dos diveraoa nlvM •
modalidades e modalidades de ensino;

Dezembro de 1994
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11 - 12 (doze) consetheir011 indicados por segmeni08 socaia
otgeulzadoe, vinCUlados à área educacional, obedecidos os seguintus Critérios:
a) 2 (dolll) ccnselheiroe indicados por entidade Nldonlll
COtiQI egue 011 dirigentes das instituk;Oes de ensino superior, sendo um das
ln8JIIulç6liB públlcaa • outro das instiluiÇOas privadas;

que

b) 2 (cloill) consetheiroe indicados por entidade niiCional

que eotlgl8gl» 011 professores do ensino superior, sendo um da rede pública • outro
da r..:le privada;
,
c) 2 (dois) consetheiros indicados por entidade nacional
que coo ogregue oa professoras de educaçAo básica, sande um da rede pública e
outro de rede privada;
d) 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional que

congregue trabalhadores não-doctit 1tes da aducaçêo;

e) 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional
congregue 011 II!IIUdantes de ensino superior;

que .

Q 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional que
ensino médio;

oor~ 011 es1Udente• do
coo~g~egue

g) 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional que
clet 1tiatas o pesquisadonls das dihlrontes áreas do oonhecirnen!D;

- h) 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional que
0011111 egue as instltulçOes de aducaç6o eopecial;
i) 1 (um) conselheiro indicado por entidade
congregue as instituiçOos de formação profissional não-universitária.

nacii<>NII que

§ 1• - Todoa oa membros do Conselho Nacional de
Edo oc:eçto -*> I'1Cl!1'liiecló pelO Preeidente da Repúbliclll para mandato de quatro
enoe, a reoonduçáo imediata, """"""'*> a cada doiS anoe o de

metade doe conselhairoe.

§. 2" - cada R*TlbrO do Conselho Nacional de EdrNIÇAo

-'lndk:oido com ...., suplente, que o subetituirá noe tarmos do regimento interno.

§ 3" - O Conselho Nacional de Educação _ . Unidade
erç.ment6rla do Ministério r~ pela árao e gozaill de IKJ\Cnomla
admlnl8trlltiv8. cabendo-lhe elaborllr e aprovar oau regimento intomo, ob8ervlldaa as
r11opoelç()u leg8ia aplicáveis.

§ 4° - O Conselho Nacional de Educaçlio ~-'
lntemamenlll em c:Amaras, cujo número, denomin=atribuk;Oes e OC<Topoel\íl' •
serlo ~ no IIIIU regimento interno, induldas
'amente as CtrnarM de
E~ 1C8ÇA0 BMica, de Educaçao Superior e de Formação écnico-PI oflsslol IIII.

"""-.:kla por

§ 5° - A Presidência do Conselho Nacional de EdueaÇilo
um de seus membros, nomeado pelo Presidente da República, a
partir de tiipllca, elaborada pelo Conselho, para cumprir mandato de dois anoe,
permitida uma recondução. ·
·

JUSTIFICA11V A

Desde 1988 tramita no Conareuo Nacional a pro~ta de modlf!caçlo da Lei de
Dlretrlzcs c Buco da Educaçlo Naélonal, justamente a Le1 4024 que o Executivo pretende
modificar apenas uma parte.
'
Apesar de todaJ as manifeatações. por diversas vezes reiteradas, do atual Ministro
da Educação, de que a nova I.DB precisa ser aprovada o mais rápido possfvel, c apesar de
todo o ac::ordo tJartidário feito na- CAmara com a participação da sociedade civil. acordo
este que permitiu a votãçAo por acordo em todos os artigos do projeto. desde maio de 93 a
l .DB "dorme" no Senado.

Esta medida · provisória ~ pelo menos. a terceira manifestação do executivo
propondo modificações em J?ODtol que são tratados na LDB. Antes das elei~ a Câmara
votou dois projetas de iniaativa do Executivo, O Projeto de "Cefctiza;ção' das Escolas
Técnicas - que Cria o Sistema Nacional de Educação Tecnológica e o Projeto de
Rcgulamentaçlio du relações entre as Univenidades e os Institutos de Pesquisa e as.
Fundações de Apoio- ) que poderiam muito bem ser resolvidos no Ambito da IDB.
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mt<:1anva ae aca10ar com o l,.:OnselhO l"'ederal ae t:aucaçao l amuoc que JH uçyn:a

ter sido tomada há. muito tempo ) é muito po&itiva. Evidentemente que um outro órP,o
deve assumir as funções antes exercidal pelo Conselho. Além do mais, também já estava na

hora de modificar sua comJXJiiçlo para que esta composição pudesse espelhar a realidade

da Educação no Bruü. A Medida ProYil6ria. entlo, cria um Conselho Nacional de
Educação muito "parecido" com o previsto na IDB.

A emenda que apresentam01 substituindo a composição prevista para o Conselho
tem como objetiro recuperar todo o espirita do acordo feito na votaçlo da IDB na

Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994. -Deputado Hélio Bicudo.

EMENDASUBSTriUilVAAOARTIGO 1°

Art I"· Os arts. 6°, 7", SO, 9", 10, 11;12, 13,14, 15, 16, e 17, da Lei n• 4024, de 24 de
dezembro de 1961, pusam a vigorar com IIOYil redaçáo e nova numeração renumeraDdo-le
os anigos seguintes:

"Art 6e A educaçilo nacional será organizada sob forma oistarnc., pÍna
aooegurar o eoforço organizado, autOnomo do Estado e da aociedade biMIIia J*a
educ:açio, compreendendo oo o1stemas da ensino da União, doo Estadoo, do Oi8lrtiD

Federal e doo Munlclpioo.

11 • unlveroallzaçAo da educaçAo;

III •
coordenaçAo,
damocrática da poUtica educa<:ional;

planejamento

a adminla1nlçlo

IV • participaçAo da sociedade, doo agenteo da llducllçlo

V
simplitlcaçiio
das
estruturas
buroerátfcu,
descentralização dos processos de decisão e de· execuça.o a fortalecimento das
umdades escolares;
VI • colaboração entre as diferentes esferas do Podar
Público e entre a escola e outras ag6ncias públicas e privadas;
Vil • artlculaçlo entro oo diferentes níveis de ensino;
VIII • inlllgraçAo oontre a educação escolarlzade 1crma1 o as
ações educativas ..,;reduzidas fora doe sistemas de ensino:

IX • ftoxibilldada para o reconhecimento da experi6ncia
extra-escolar:

X • valorizaçêo do procasoo de avalii!Çllo institucional.

Art. a•. A artlculaçlo e coordenaçao entre os sistemas da ensino da
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal o doo Municfpioo serao exercidas pelo
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Conselho Nacional do EducaçAo, como órgAo normativo, e
reeponsával pela llraa, coroo 6rgllo exiiCUIIIIO e de ooordenllç6o.

pelo Mlnlst6rlo

§ 1° Na artJculaçAo e ooordenaçtlo rehtrldu , _ llrllgo,
incluem-se também as institulçOes públicas ou privadas prestadoras de ~ de
natureza educacional.
.
§ 2" lndullm-se entre as instilu~'lbffca a ~
referidas no parágrafo anterior as de pesquisa cientflfca e
fca, as c:ufturà, a
de ensino militar e as que desenvolvem aç6es de formaçAo téenico-protit!lskxwil.

f 3" O Comel1o Nacional de Edualçlo a o Mi lfol6o lo
responsável pela área contarAo ainda. coroo lnatAncia de consulta a de artk> •oçlo
com a sociedade. com o Fórum Nacional de EducaçAo.
Art. 9". Os sistemas de ensli1o da UnfAo, elos Estadoa, do Dillritc
Federal e doo Municfploe comprHndem ils redes de lnstltuf9088 eaoofllree PtlblcM a
privadas sob a respectiva jurisdlçAo e oe 6rgAoe e eeMÇ08 públfcoe de certt.r
normativo, administrativo e de apoio técnico existentes em sou 4mblto.
§ 10 • AIJ inetilufç6es verticalmente ~
oferecem ensino •.• difeielltes nfveis, situam-se na jurflldiçAo do corresponda o nfver :1ais elevado.

~

a~

§ 2" - A autorizaçAo do funcionamento e a IIVIIifllçla da
qualidade cJe instituiçOes de ensino e de ~ _cun1011 nas redes púbfica e privada. e e
definição de diretrizeo técnicas e pedagógiCas C8bem ao 6rgio normativo do ....,.
de ensino no qual está induk:la a instituição, saJvc quando~ dlhM••te~•••

nesta Lei.

·

§ 3" · Aptiawn-se ao IJfstrfto Faderllf as d~ que,
nesta Lili, se referem aoe Estadoa, ~- Slelemall Eataduaill de EiWirio.

Art. 1O. O Sistema de Enaino de Uniiio abrange as lnstiluiç6es de ana1no
criadas ou incorporadas, mantidas e adminfatradu pelo POder Público ~. a a
instituições da ensino superior; mantidaS • adminlatradall pela inic:faiMI privada. bem
como os 6rgAos - a i s de caráter normativO, admlniatratlllo • de apoiO 116a1foo.
Parágrafo único. Cabe à Uniiio, além da or~. lfnendllr
e administrar a sua r - .de --.o, pr-* ua·odo ICia téa1fca a flnancaira EStados
aos Municlpioe, visando o dtleenYolvlrnen doe rn~ - . •
compensação e à superaçAo daa deaigualdlldaa IIOCÍIIÍS • rogi<>rwil, tw1t0 am r.rmoo
quantita1ivos quanto qualitativos.

e

Art. 11. O Sistema de Ensino doe Estadoe compreenda:
I - a r - pública, inhlgrada pelas:
a) instilui<;ões de ensino
mantfdu e administradas pelo Poder Público Estadual;

criadas

ou

inoorpoo lidai,

.
b) instfhiiC;6<oii de liiiiJino superior criadal ou fr.oocpalldal,
mantidas e administradas pelo Poder Público Municipal.
11 • a roda privada, integrada pelas instiluiçOaa da ensino
fundamental e médio, mantidas e administradas pela iniciativa privada;
III - os órgàos a os serviços estaduais de carllter normativo,
administrativo e de apoio técnico.

Parágrafo único. A eutorizaçAo do funcionarnttr11c a a
supervisão de instiluiçOes privadas de ensino superior nilo-universitárias e de -.o
cursos, podem ser delegadas pelo Sistema de Ensino da UniAo aoe - .
estaduais.

Art 12. O Sistema de Ensino dos Municlpios compresnde:
I • a rede pública, integrada pelas instiluiçOaa de ensinO
fundamental, médio e de educação infantil, criadas ou incorporadas, mantidal •
administradas pelo Podar Público Municipal;
11 - a rede privada. inlt!Qrada pelas instituiçOaa de aduceçlo
infantil, mantidas e administradas pela iniciativa privada;
III - os órgAos e serviços municipais de caráter IIDnrlÉiiiO,
administrativo e de apoio técnico.
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f 1• - A "'1181 iziiÇAo do llimma de onllinb ~
depende de solicltaçio do Municlplo 11'1181 I lido _, 6<gAo do ......
ll!ltadUIII e obedece a requiol1cs e l10ITT1IIII gerais por este eetabetecidoe.
·

I 2" - Nlo exioiii ido S1o1ema Munic:ip<ll
lnstllulç!les de educaçAo lntagiam o respectivo Sistema EstadUIII.

ao g.o lizlldo, •

t 3" - A hlpói8H prwma no pa-ágrllfo anterior n1o elrrina
• obrtgaçAo de o Municlplo man1IIr plano de carreira para o ..... - - · .
. ...

I 4° - AD Muniçlplo can

~

oog.o liziido

de ono1no

pode deleaada a ~. pelo Sl8twma Es1aduef, para que incluj en'! ...,
slst..,a as lnstiíulçOee privada de enaino:fundamenlllle médio,
· ·· ·

Art. 13. Na IIUII Ol"!l8l1izaç6o geral e na composlçlo do 6<glo normallio'O
de coordenaçlo, o Sistema de Enoino dos Estlldoe, e, onde houver. o doe~
ado!arAo IIII l10ITT1IIII de ~lejamefoto e lldll'lillisll~ democrática ~III :icl•
l14l8hl Capllulo e a forma oalegilldu repo- otati.._
·.
.·
Art. 14. O Sishlma de Ensino dos Eslados ótganiZlliâ, em seu ~.
açOes llducacloniiis, medlanle a artiaJiaçlo 11 colaboraçio dM rec1ee DOlbllc:8o
~~~~.- eii'ILI1icipele da rede
10doe oe nlveis • mo~lflriííííiN:dé
ànlllno, para gliiW1tir o -•dlmecoto IIIICOiar em padrlo de
nc. ...,_
desta Lei e de sua legiolaçAo
· ·
· •. ·

as

PliV8(1í:..,

•. .

. ,,

Art. 15. A rapel1lçlo de

qu-.

~ na oferta

pilbllca obeclooeo1i "' ~ di lllllzw.

..

de 11n111no na rede
, . . . . . . ·.

I - • Unllo _ . priorltWillmente "" IMl'IUIWiçlo •
expando da IIUII rede de IUpllfior e da IIUII rede eepecillf!rMe de _., IIQIO
tecnológiell; 1111'1 caritw suple!No, cormtvo de deeigullldlldee regiOnllill, . . . . . , _
nivela anteriores, medlllnta ~ de Múdncia llrw1c:elra e tCilica &lllclol 11
Munlclpioe delas mais nec o sltadoe,
11- oe E8llldoe w.1o pr1oo 1ta IIi ••IIW "" ""''C8Çio

·

w.nat

ensino~ • médio e, a ~ da edi'C8Çio bMica
em seu f811ftóolo, noe poldr6ell de~ eslabelllcido6 peloe s1st11mes de 11n111no.
piiSsar6o oe Es*'<le ·• - , ou amplillr IIUIIIIIUIIÇio, na edo ICIIÇiD IUpllfiorp6bilc8;

o no

··
_ IA - oe Municlploe ~ na edl~
infiintil e· no llnllino lunclllmer1ai, .-.clo-lhM vedada • IIPIIcai;flo de' ~ do
perOIIniUIIi obrlgató<io da IIUII ,...,... de •• opoetoo "" amplillçllci da oferta em ..W..
ulteriores de ensino, linqU8niD nlo -.elida plenamente a noe ..W..Inic;IIIIII.

f 1• - A dei'• olçlo de nlwlill de llbJIIçlc' prioo l*ioe, noe
termos deote artigo, n1o reduz a r~ compartilhllda ou conwt1va,
atribulda l18llbl Lei 6 Unllo • Es*'<le, em reiiiçlo • nflmia de llnllino altllriON$,
nem o dewr de colabor8ç6o - . . oe lllsternae.

oorw•,.ICIIi.,.,e

S 2" - A colllbooaçio lndulr, quando
11M ilit,
utiiiZIIÇAo """"- de radee tfaica, pegoal, recursos ITIIII8rial8 • tio

vinCIMoe';dliõ.:iiiites ea1lra - - ·
§ 3" A repartiçlo de ~ pt'II\IIIIIes noe
incisos o, 11 o III inclui. obrlga1oriamerlte, o lllel1dlmet oto educllcional 8111'8' lei ~ portadores do dafici&lcia, prelerencilllmente na , _ regular de llnllino.

Art. 16. Ao instituiçóes de ensino dos diferentes nfveis cl-1~ nas
seguintes categorias administrativas:

I - pilbllcao, auim entencfidaa as criadas ou"""'"..........,
mantidas o administradas pelo Poder Público;
11

-

privadaa,
assim entendidU
ou jurfdicas de diniito priviido.

administradas par pessoas tisicas

Art. 17.

as

"* olfdel

O !1!1sino é livro à Iniciativa privada, atendida a

e

~

condições:

I - cumprimento das

li -

Público.

normas gemia <!a ecfucaçlo nac1oo IIII;

autorizaçlo • 8VIIiiaç6o de

qual~

pelo Poder

I
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§ 1°- Na autorizaçlio para o funcionamento de~

.
pffl1!claa

de ensino, ou de seus cursos, o - . de ensino c:ompel8nt8 -exigir,
illém da obserVIIncía das gerais deela Loi e das normas eop 1 clllca dOoi

órgflos competentes, o atendimento aoe seguinllls requiailos:
I - p!opaela pedag6glca
C81J8Z de assegurar padrtoo de qualidade;

e de

organizllçlo ilwlftuc:ionll

11 - particlpaçAO da comunidade docente na doo!'• içliO
· · ··
orientaÇOes pedagógicas de acordo com o pr8llisto no eatatuto e regimento;
.

.

cr.

III - Hberd- de crença e de exprMdO, ..moda a

.

discriminação de qualquer natureza;

ri -liberdade de organlzaçllo sindical " asaocitdlva.
ÁrL 18. AI ~privadas de analno, C:Oni11111Pi..:. .
~o

seus incisos I e 11,

.• ''.·......
.. , ,

da~ Federal,

I • ~. ~.

no art.

se onquadnlrn nae ~

-criãdea

com ou .., a

~ do Poder Público, slo organizadas, l11llt1ttda e ado nluiltr.~e fund!IÇOes de can1ter comuniWio, coopet- o u - e ttm
objeiMI o atendimento de""' • .-dedeiJ educ:acioneis de com~;
4'

,

•

• •

• •

•

11 - COIIfl!alu.,., quando

~

• u••tk:fw

dlverus denorninaçOas religiosas;

·

per

pot
·

p.-

. · · · ··
-lU - llllob 6picw, quando. c:umprfdo8 oe requilllot edgldae
por lei, oe dedlc8m a suprir arinciaoo educeclonaia espec:ftlcas e oleo-u analno
~ a !'Ode» oe seus lliunoe.
,'
. . ' .. .
§ 1° · A aUtorizllçlo do funcionamento de lnliilll*:llllle ele
ensino de finalidade nAo-lucratlva ~ide do -.cllmenlo aoe !8qlilla
.-ratlliloldce no l!ll1lgo a'1!erlcre decompOdÇio dlllegU01tee coudlçe..

. . .
_ I - ~--educaciOnailo ........ ........., ela
ineren!M :ao 'can\ter confessloi1al. fllanlrópk:o ou comunitiorio da lrÍIIitUiçlo;

ftnd I cl

'
'
-- ' . . p - inltilulçio , . 11111oedora, quando ~. Mm tini
Jucnítijlooi e _com objetivoe que abranjlm oe da irwtllulçloo de ana1no por llaiiWIIklll;
III - ~. sob a !erma de !llloodaçlo, ooc:IM'e ..
civil ou fundaçAo de direito privado;

' ', .. .. .
,
IV - COI àbllk'O unifiCada da lnatilulçlo de analno a m.ntenedora, com pubilc:8çtQ .,..... do bollanQo;
·
V-,.,..._~

J*IIIIUIIIT1IIr1UIIInÇio;

VI - dirlga- nloo >Wcioll nae ~ .,.ilfdM;

Vil - ap11caçao doe <llll:8dentes financeiroe no1 . . - abjetlvoe definidoe no inciso ldeate poo>\jl*">,
·
VIII - destinação de seu patrlmOnio a outra instlluiçto de
ensino comunitária. fllantr6pica ou conlessional, ou ao Podar Público, no caoo de
encerramento de suas atividades.
.
§ 2" -_no caso do instlluiçêo de ensino_ ou respectiva
mantenedora, organizada sob a forma de fundação, o recebimento de rea:..pQbfiCOII dependerá de demonstração de que a entidade instituidora n1oo oa

benelloe.

Ar!. 19. AI instlluiçOes públicas de educação básica e as que recebem

recursos públicos para sua rnantJI1InÇAo obserVarão, em sua organizaçlo e

adminislraçAo,

IIli

seguintes dirstrizes:
I ·

representaçao da comunidade;

conatituiçlio

de

conselhos

eseotares,

com

11 - obrigatoriedade de preataçAo de contas e divulgaçlio de
Informações referentes ao uso de recursos e qualidade dos serviços prestados;

III- avaflaçêo do desempenho institucional;

mi
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IV - elaboraç6o do planejamento anual da
pa"icipativll, vlllorizllndo a experiAncia da comunidade.

IIOCOia. de fonnll
·

§ 1° Os sistemas de erisino d<rfinirllo a !onna de eocolhll
dos dirigentes das escolas públicas, admitindo-se, entre outras:

I - escolha pelo dirigente do órgao "'"~ _peta

adminio1raçio do educaçllo;

11 - escolha pela comunidada esoolar;

III - <XlriCUI30 público;
IV -

ascenaao na carreira.

§ 2" Quando se lnl!llr de inatitulçOeo de ensinO ouperlor,
Nrlo obHrVIIdall ao dlspoeiçóeB eapeci!k:ao clesla let

Art. 20. Os siStemas de ensino aeeegurarao às unid- NCOioiM
públicas de aduceçlo básica, que os integram. progmssivos graus de 8UIC>nomia
pedllgógica a edminietndlva e de gM1Ao tlnanc*rll, observadas ao normaa gerllie de
direilo liNnceiro público.

--

.

..

.•.

Paojgoilfu único. A autonomia da gaotllo ftnencelra de
escola. em qualquer nlvel, inciuirá a oornpe!Ancia para o ordenamento e a exea oç1o
de glltltOs , - . , . , de ~ e cwteio, excetuadoo os
a ~

.-voe

Ar!. 21. cabe ao Conselho Nacional de Ed~o:

I - subsidiar a formulaçAo de politicas educaclcnolla
artlculad• com as politicas públicas de outras áreae e acompanhar implementar;lo;
11 -propor d - .

~para

o Plano Nac:lciMI de

Educaçllo e sua exprauiiiO anual na lei de Qjratrizee Orçamentárias. acompanhando
irnplernenlllçt • articultlçao com ao polfticae públlcu de
e avaliando a áreas;
·
·
· '

OUir•

educ:llçlc

deenalno;

III - h11100 ~ a legloiiiÇAo de diretriZee e do
nacional, a ettabelecol normee oomuno a -em obserVadaB paios alall 's•

IV - decidir sobre recUI"808 por argüiçllo de oonlr8riedlide
à legislaçAo de dófelrlzes e - do educaç6o nacional, ;ooteopostos de - l l n l l i e
deli órg- """'*""'- deli ~ de Ensino dos Estados e deli ~
dellberativos máximos das inotitui<;Oee que inUigram o Sistema da UniAo;
·

v - articular-se com os 6rgaos normativos dos sistemaa de
ensino e com as Corniee6ee de Eclo ocaçAo do CAmara doe Deputadoe e do Serllldo
Fedttrlll e _ . . . . a io"ngrllçlo 1111118 as redeol de ensino - • · -*luaoia,
municipais priVadaol;
..

e

VI - fixar, após ouvtr educadores e corT1IJI1Idadee cienlftlcaa
das âreas envolvidas, diretrizee cunicularee gerais, definindo ume bue nacional de
estudos para o ensino
médio eiiiJI)8rlor de grecluaç6o;

luld...-.

VIl - 8llblbeleOer diratrizee gerais para organizloçiO
desenvolvimento da pós-graduaçAo;

a

VIU - fixar norm• para revalidaçAo de diplomaa
certificados expedidos por inslilulçOM es1rao ogeilae. de nlvel médio e auparior;

a

IX - aprovar a adoç6o de inovaçóee educaclonllie a fonniiJ
nao-convencioneia da eclucaçfoo, _ _ . . com 'x!to no âmbito dellsletemaa
de ensino ou por in8tituiç6ee eclucaCionals de reconhecido valor;

X -

astabelecer

diretrizee

para

valid8çlo

a

reconhecimento. paios sistemas de ensino, das experi'"cias adqulr1daa noa
processos educativcS extra-escolares;
de educaçao à distancia;

XI - -

"""""" para o reconhecimlntO da fonniiJ

XII - -belecer diratrizee para avaliaçAo daa ~
de ensino e de seus cursos:
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~de

XIU

•

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

para

inaiii1JI90es d e - ouperior e_,. cuniOII;

~

de

XIV • autatzar o fundonamento das inst1tu1ç0ee pnv.d.a de
ensino IIUpllrior e-.. CUniOs;
'lN.~

dlolllllzea pare 08 procesaoe de avaa.ç6o

ao aedendamenlo e noctedenciamenl, que .trtbua a
qualiftcaÇio de unlvenlidade a lnatllulçOes de lll'18lno superior;
ln8tftucionlll neoeeÃriOS

XVI • ea111be1ec11r

atirios

gerais

para dealinllçlo de

,rwa.noe po'oblc:oe a projetoa de pesquisa e --.Ao a cargo de in8tiluJç6ee pliv8dae
de ensino superior, nos termos do 12" do art. 213 da Conslltulçlio Federlll;

'INII • ..-cer as funÇOae de 6rQAo normallvo do
·de EtwinO da Urilo, Cllbeo odo-11111, eapec:Uolmenta, QOC ldlçlio:
~ n.-

a)

dellbeo81,

após

oonclusllo de

inlliluiçôes !edlnil d e - ;

lnciU*Ito.

s.t.me
aoblw

b) apreciar os -lloe ou regimentoe • oa ~ de
da instituic;Oos que integram o Slli8ma da
Enllno da Urilo, cem viltas à ..-izaÇ6o de IIIIU funcionlln'1enl;

· ·

·.

.

c:rlaç6o, lrnplantaçAo e desenvolvimento

.
·
cl ·· iipf8dllr 08 llfOieloa de criaçAo ou l'lllormulllçlo
~ uflo&Cic:lw par inlltituiçõea ~da ensino superior '-derlllá;

de

d) , . _ _ , dieblzea para avaliec;Ao ~ela
lrwtibiçOM ~ polbllcea. priv- inl.egl81iteli do Sistema da Enelno da
Unllo • de . . . cun~C~~;
~

e) sugerir
entre ea instilwçOea -

~--'leieçOeantiC~·~·

~

--

para a alacllçAo de ,.,.....,.
de ensino, avall6-los e propor 110 Podar

· ·.
Ar!. 21. O Conselho NIICional de EducaçAo 6 con.pciiiu
quaiiO) Obl IHihelroa, obServado o segui1111:

.
Pai 24 (vlntu

I · 12 (doze) con-..a eacolhlcloa pelo l'relldenlll da
.~·ti:>IQ, obedeclclaol aã seguintes crit6rioa:

c) giii'WIIIa de reprnentaçllo das dlhlleuteo

1'811;
. •

moct.-ctlldas •

d)

~

g--. da ~ doa ~

modalld~es de -lno;

do

mv. •

11 • 12 (doze) conselhelr08 indicados por oeg~ IOCell
0.\181 olzacloa, vinoJiaCioa à área ~. ~ 08 seguintes c::ri16rlt»:
. a) 2 (dois) CQntl8thelros indicados par entidede rwc1on1t1
que COI'IQI'8IIUII oa dirigentes das institulçOea de ensino superior, sendo um das

~ póblk:D • outro das lpstitulçOea privlldall;

b) 2 (dois) eonulheiroll lndicadoe por entidede MIIC:ionel
que COIIQI~ os professores do ensino superior, sendo um da rode p(lbllc:a e outro
da rede priveda;
c) 2 (dois) ccmethlliroà indic:ados por entidede rwc1on1t1
que OOCIQoeQU8 oa ~ores da educaçAo b;l8ica. sendo um da rede púbb e
outro da rede privada;
.
.
d) 1 (um) ~ro indicado por entideda MCianlll que
COI ogr~ nbllihadores não-docentes de aducaç4o;

e) 1 (um) canselhelro indicado por ~ nec1ona1 que
COI IQI~ oa tlllluclantea de ensino superior;
f) 1 (um) conaalhelro indicado por ontidede niiCionlil que
COI iQ1 ague os eetudanlea de ensino m6dlo;
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g) 1 (um) ccnoelheiro indicado por ontldacle na::lcn8l que
dentistas • pesquisador. . das dillnntas áreu de conhecinwllo,

h) 1 (um) conoelheioo indicado por entidade nacional que
congregue as lnstltulçOos de eclucaçao especial;
i) 1 (um) ccnoelheiro indicado por ontldacle neclonal qua
0011g1~ as

ll'1lllltulç0ae de formaçlo profisaional

~

i 1° - Todos os membros do Conselho Nacional de
Educaçlo oerlo nomeadoe pelo Pnteidente de República para mandato de quatro
""""' a raoonduçlo lmecHata, cesSMdo a cada dois anos o mandato de
,.._doe~.

§ 2" - Cada membfO do Conselho Nacional de Educaçlo

-a indicado oorn _, suplente, que o substituirá nos termos do regimento interno.

f 3" - o Conselho Nllclonal de Educaçêo -a~
do Mi""~io reeponlllivwl pela área e gozará de autoncmla
adoniilltndl..., - - . . . _ .• aprovar seu regimento interno,~ •
dilpoelçO. legela llplk2t.....
~

§ 4" - O Conselho Nacional de EducaçAo organizar-M-A

looteto••-

arn ccAo~••:-,:•~·~CUjO~~número, ~abibuições e compoelçloo

oer1o preo.;fllhA no--.. oeglnoaoto lrúmo, incluld8ll
·
· - ae ctnwM de
Educ.çlo ~ da Edo ""'ÇA<> Superior e de Formaçêo écnico-Prafiaaional.

t 5" - A P o - ida do Conselho Naconal da Ecfo oceçlo
uni exercida por um da llliUil mamb<oa, nomeado pelo Prasidente de República, a
partir de lriplioa, elooborada pelo Conselho, pera cumprir mandato de dois """"·
parmitldll o.ma raconduçAo.

Ar!. 22. O Fórum Necional de EducaçAo, integrado majoritariarnant por

n:""'mv:'-"''.,::0.,.,."'111.,_,.~= ~"f=-dertos~
qü~.

~a:,:,.~_.::

elaboraçloo do Plano Nacional de EducaçAo, Pllf•
avaliar a oi1uaçfoo da aducaçao e propor as dlrelrlzes e prioridades pera a folmulaçlo
da pcoiflk:a nacional da ado ocaçAo, na ~ da valorizaçêo do ensino público.

pracedendo

§ 1" - O Fórum reunlr-se-á extraordinariamente _ .
ado oceçlo nacional o justifique, espocialmente quando
niiCI!!!Úria a I1IVis6o da legislaçAo básica da aducaçAo.
qua motivo

r - . ligado •

t 2" - O Fórum Nacional será, sempra que poalvel,
precadido de Fóruns Estaduais, RegionaJs e Municipais, com finalidade o organizaçloo
equivolenhlo, nas respectivas jurisdiçOes.
§ 3" - O Fórum Nacional de Educaçâo será P<Oinovldo a
coordanado pelo Conselho Nacional da Educação, com a colabonoçfoo dM
CornfssOOs. de Eclucaçao de CAmara dos Deputados e do SenacJo F - . , e do
Mlnletério responsável pela ilducaçêo.

i 4° - O

Fórum Nacional de Educação

tert

lUa

organizaçAo e normas de funcionamento dafinidas em regimento ·~-.... em _,
próprio Ambito.
""t"u•~

. .
.s s• - O Conselho Naconal de Educaçlo prDITIOVW6 •
convocará a pnmeora raunoão do Fórum Nacional da Educação a pSr!ir dos princlpios
ostabelecidoil no ceput deste artigo, quando então será elaborada a propoeta de
regimento do Fórum Nacional de Educação, a ser aprovado antes do !Mnino da

refenda reunnlo.

JUSI1FICATIVA

Desde 1988 tramita no Con!P"esso Nacional a pro~ta de modificação da Lei de
Diretrizes ç Buea da Educação Nactonal, justamente a L.eo 4024 que o Executivo pretende
modificar apenas uma parte.
Apesar de todas as manifestações,. por diversas vezes reiteradas, do atuaJ Ministro
da EducaçAo, de que a nova WB precisa ser aprOYada o mais rápido possfve~ e apesar de
todo o acordo_ partidário (cito na Câmarã -com a participação da sociedade civil, acordo
este ~ue pemutlu a votação por acordo em todos os anigos do projeto, desde maio de 93 a
IDB dorme" no Senado.
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Esta medida provisória é, pelo menos, a terceira manifestação do executivo
propondo modificações em {K'Dtos que são tratados na IDB. Antes das elei~ a CAmara
votou dois projetas de iniciativa do Executivo, O Projeto de "Cefetizaçào' dai Escola&
Técnicas - que cria -o Sistema Nacional de Educaçto Tecnológica c o Projeto de
Regulamentação das relações entre u Univenidadel e os lnstitutol ~de Pesquiia e u
Fundações de Apoio. ) que poderiam muito bem ser resolvidol no Ambito da LDB.
A iniciativa de acabar com o Conselho Federal de Educação ( atitude que j& devia
ter sido tomada há muito tempo ) é muito politiva.. Evidentemente que um outro órpo
deve assumir as funções antes exercidas pelo Conselho. Além do mais, tamb6m já estiMi na
hora de modificar sua composiçAo para que esta composição pudesse espelhar a reatidade
.. ·da Educação no Brasil. A Medida Provilória, entio, cria um Conselho Nacional de
Educação muito "parecido" com o prcvilto na lDB.
A emenda substitutiva que apreseotâmos tem como objettvo fe<:UJ?Crar todo o
espírito do acordo feito na !ot&çlo da LDB na CAmara dos Deputado&. AIDpliamoJ a
substituição dos artigos da Lei 4024 para dar coe~ncia ao texto final.

Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1994.- Deputado Hélio Bicudo.

Dê-se ao Art. I' da Medida Provisória n• 765,
·.de 16 de dezembro de I 994, no que diz respeito ao Inciso III, do Art.
9", da Lei n• 4.024/6"1, a seguinte redaçllo:
Art. 1'...
Art. 9" da Lei n' 4 024/61

Inciso III - Decidir sobre a autorizaçao e/ou
reconhecimento de Universidade, mediante a aprovaçao de seu Estatuto
e Regimento Geral, dos cursos em estabelecimentos isolados de Ensino
Superior, depois de um prazo regular de funcionamento de um rninimo
de 02 (dois) •nos.

.'lJSTIFJG-.11 VA
. Não s~. P,Ode deixar ao arbitno do Ministro de
Estado. da Educação e do Desporto, a exclusivqa competência de
decisão· quando existe um colegiado maior que é o C.N.E., que
represent
sociedade através dos diversos segmentos e sistemas de

Dê-se ao Art. I' da Medida Provisória n• 765,
. de 16 de dezembro de I 994, no que diz respeito ao§ 1', Inciso XI, do
Art. 9', da Lei n• 4 024/61, a seguinte redaçilo:
.,Art. 1°...

Art. 9' da Lei n• 4 024/61
§ I• - As decisões e propostas do ConseHlo
Nacional de . Educação, somente se tornarão efetivas, após a
homologação pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto que
poderá determinar o reexame da matéria. f'
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JUSTIFICATIVA
---------- ---- -· NAo se pode deixar ao arbltrio do Ministro de
Estado da Educaçlo e·· do Despon_o, a exclusiva compet!ncia de
; decisAo, quando exist~ um ~legiado maior que c o C.N .E., que
representa a sociedade através dos diversos segmentos e sistemas de

-m ~
---~L---,1-----,,..---t----toa:
.,,....., ,_.:::-...:.P..;:;;:;:"Â:=o:=".'____'-.--~ (J:JJ ~4~_(
I
Dê-se ao An. I" da Medida Provisória n• 765,
-. de 16 de dezembro de I 994, no que diz respeito ao An. 6' da Lei n• 4
024/61, a seguinte redação:
.,,

.. o.

An.l ...
An. 6" da Lei n' 4.024/61 - O Ministro de
Estado da Educação e do Despono, exercerá as atribuições do Poder
Público Federal -em matéria de educação, inerente as atividades
tipificadas do Conselho Nacional da Educação.' 1
JUSTIFICATIVA
Não há justificativa'plausivel para alterar os
P..r~iJnentos viJCIIIes.

Sala das Comissões, Pedro Pavão.

J
Dê-se ao An. I' da Medida Provisória n• 765,
-.de 16 de dezembro de I 994, no que diz respeito ao An. 7", da Lei n• 4
024/61, a se"guinte redaçiio:

.

lfAn. ]'...

An. 7' - Ao ministério da Educação e -do
Despono, incumbe velar pela observância das Leis
Educaçlo e pelo
conjunto das decisões do Conselho Naciomil de Educação.

da

JUSTIFICATIVA .

procedimentos vigentes.

Nlo hâ justificativa plauslvel para alterar os ,
- --

J
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Dê-se ao Art. I" da Medida Provisória n• 765
de 16 de dezembro de 1 994, no que diz respeito ao Art. 8" da Lei n~
4.024/61, a seguinte redaçlo:
Ar!. 1"...
Ar!. 8" - O Conselho Federal de Educação é

composto de 24 (vinte c quatro) Conselheiros, nomeados pelo
Presidente da República, após apreciação dos indicados pela Comissão
de EducaçAo Ílo S~nado Federal, para mandato de OS (cinco) anos,
pennitida uma recondução, escolhidos dentre brasileiros de rcputaçlo
ilibada e de notável saber e experiência em matéria de Educação,
levando-se em consideraçAo de neles serem devidamente representados
as diversas regiões do Pais, os diversos níveis e modalidades de ensino
e o magistério Oficial c Particular . .I I

JUSTIFICATIVA
O Conselho Federal de Educ:açlo é um
colegiado que representa a sociedade brasileira e nAo o Ministério.
Desta forma a composiçAo do C.F .E. deve ser de nomcaçlo do
Presidente da Rcpóblica, após a apreciação pela Comisslo de Educaçio
do Senado Federal.
Nlo se justifica a composição corporativa de
IUil colegiado que deve estar acima de interesses de grupos, partidos
poUticos, JllliPOS de prcsslo, corporaçlo de profissões ou facçOcs,
di\i'etNS. O C.F.E. deve estar subordinado ao MEC, embora faça pane
da cslllltura educacional.
Por outro lado nio se justifica impedir a
rcconduçlo de Conselheiros que podem estar desenvolvendo trabalhos
relevantes. A forma de nomcaçAo prevista, cria uma coresponsabnidade entre o Poder. t,egislativo, moderador e representante
da sociedade o o Poder Executivo. Pedro Pavão.

I
Dê-se ao Art. I" da Medida Provisória n• 765,
de 16 de dezembro de I 994, no que diz respeito ao Inciso II, do Art.
9", da Lei n• 4. 024/61, a seguinte redaçAo:
Art. 1°...
Art. 9" da Lei n• 4 024161

Inciso II • Decidir mediante parecer qúc
comprove a n~ccssidadc social c as condiçõ.:s didáticos-pedagó1,~cas
sobre o funcionamento de cursos cm estabelecimentos isolados de
Ensino Superior.

JUSTIFICATIVA
Nlo se pode deixar ao arbítrio do Ministro de
Estado da EducaçAo c do Despono, a exclusiva competência de
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decislo, quando exist~ wn Ç,O)egiado maior que é o C.N .E. que
representa a ~iedade atrayt,ç dos diversos sesmentos e sistemas de
ensino. Pedro Pavão.

Dê-se ao An. I" da Medida Provioória-n• 765,
de 16 de dezembro de I 994, no que diz respeito ao An. 8" da Lei n• 4
024/61, a seguinte redaçlo:
An. I"...

.
Art· s• ·O C.N.E., é composto por 24 (vinte e
quatro) Conselheiros, nomeados pelo Presidente da República, plll'a
mandato de~ (quatro} anos, vedada a recondução e escolhidos dentre
brasileiros de · reputaçlo ilibada e de notável saber e experiência,
levando-se em consideraçlo serem eles efetivamente representantes das
diversas regiões do Pais, das diversas modalidades de Ensino e do ·
Magistério Oficial e PIIJ1icular. lf
JUSTIFICATIVA
O C.N.E., é wn colegiado maior, acima de
interesses corporativos de lll!'pos, profissOes organizadas, facções
politicas, smdicatos ou categorias profissionais. Não se justifica a
nomeaçlo de 12 (doze) Conselheiros com nltida conotação corporativa,
pois sua fuÓção • é de interesse coletivi:i, nacional em matéria
educacional.
Assim a expectativa é dar liberdade ao Presidente da
República de nomear pessoâs de reconhecida competência para compor
o colegiado.
Sala das Comissões, Pedro Pavão.

Dê-se ao An. 1• da Medida ProVJ'sória n• 765,
de 16 de dezembro de 1 994, no que diz respeito ao Art. g• da Lei n• 4
024/61, a seguinte redação:
An. 1"...
.
An. 8" ·O C.N.E., Q,opmposto por 24 (vinte e
quatro) Conselheiros, nomeados pelo Presidente da República, plll'a
mandato de ~ (quatro) anos, vedada a recondução e escollridos dentre
brasileiros de ·reputação ilibada e de notável saber e experiência,
levando-se em consideração serem eles efetivamente representantes das

t)
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diversas rcjlil!es do Pais, das diversas modalidades de Ensino e do
Magistmo Oficial e Particular.'"

•

O C.N.E., é um colegiado maior, acima de
interesses corporativos de grupos, profissões organizadas, facções
politicas, sindicatos ou categorias profissionais. Nilo se justifica a
nomeação de !2 (doze) Conselheiros com nítida conótaçãci corporativa,
pois sua função é de interesse coletivo, nacional cm matéria
educacional.
Assim a expectativa é dar liberdade ao Presidente da
RepúbliGa de nomear pessoas de reconhecida competência para compor
o colegiado.
Sala das Comissões, Osmànio Pereira

Dê-se ao Art. 1• da Medida Provisória n• 765,
de 16 de dezembro de I 994, no que diz respeito ao Art. s• da Lei n•
4.024/61, a seguinte redação:
, Art. 1"...
Art. s• · O Conselho Federal de Educação é
composto de 24 (vinte e quatro) Conselheiros, nomeados pelo
Presidente da República, após apreciação dos indicados pela Comissão
de Educação do Senado Federal, para mandato de OS (cinco) anos,
permitida uma recondução, escolhidos dentre brasileiros de reputação
ilibada e de notável saber c experiência em matéria de Educação,
levando-se em consideração de neles serem devidamente representados
as diversas regiões do Pais, os diversos níveis e modalidades de ensino
e o magistério Oficial e Particular:·'
.
JUSTIFICATIVA
O Conselho Federai de Educação é um
colegiado que representa a sociedade brasileira c não o Ministério.
Desta forma a composiÇão do C.F.E. deve ser de nomeação do
Presidente. da República, após a •_preciação pela Comissão de Educação
do Senado Federal.
Não se justifica· a composição corporativa de
um
colegmdo
que
deve
estar acima de interesses de grupos, partidos
\

I
I

\
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políticos, grupos de pressão, corporação de profissoes ou tacçoes
diversas. O C.F.E. deve estar subordinado ao lvlEC. embora faça parte

da estrutura educacional.
Por outro lado não se justifica impedir a

recondução de Conselheiros que podem estar desenvolvendo trabalhos
relevantes. A forma de nomeação prevista, cria uma ccresponsabilidade entre o Poder.. L,egislativo, moderador e representante
da soçiedade e o Poder Executivo. Osmànio Pereira.

Dê-se ao Art. I' da Medida Provisória n' 765,
de 16 de dezembro de I 994, no que díz respeito ao § 1', Inciso XI, do
Art. 9', da Lei n• 4 Q-24/61, a seguinte redação:
,, Art. 1'...
Art. 9' da Lei n' 4 024/61

· · · § I' - As decisões e propostas do ConseH1o
Nacional de . Educação, somente se tomarão efetivas, após a
homologação pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporr·' que
poderá detemtinar o reexame da matéria. ' '

JUSTIFICATIVA
Não se pode deixar ao arbitno do Minislro de

Estado da Educação •· do Desporto, a exclusiva competenc1a de
decisão, quando exist~ um ~o!esiado maior que é o C.N.E., que
representa a soçiedade através dos diversos segmentos e sistemas de
ensino.

I
Sala das Comissões, Osmãnio Pereira.

Dê-se ao Art. I' da Medida Provisória n' 765,
de 16 de dezembro de I 994, no que diz respeito ao Art. 6' da Lei n' 4
022171IT; a seguitíte nidação:
.-

''Art. I' ...
Art. ~da

Lei n• 4.024/61
O Ministro de
Estado da Ed'!cação e do Desporto, exercerá as atribuições do Poder
Público Federal em matéria de educação, inerente às atividades
tipificadas do Conselho Nacional da Educação. 11

r
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JUSTIFICATIVA
Não há justificativa plausível para alterar os
11_~~!E''?.S -~s_c_l!!es,
_.-·
- .
Sala das Comissoos, Osmanio Pereira.

"
Dê-se ao Art. I• da Medida Provisória n• 765
· de 16 de dezembro de 1 994, no que diz respeito ao Art. 1•, da Lei n•
024/61, a seguinte redação:

4

. Art. 1" ...
_

.
__Art. 7• - ~ Ao ministério da Educação e -do
. Desporto, mcumbe velar pela observância das Leis da Educação e pelo
conJunto das dectsões do Conselho Nacional de Educação.

JUSTIFICAT!Y A
Nilo há justificativa plausível para alterar os
procedimentos vigentes.
S~la

das Comissões, Osmânio Pereira

Dê-se ao Art. 1" da Medida Provisória n• 765,
d; 16 de d';,zembro de 1 994,_ no que diz respeito ao Inciso III, do Art.
9 , da Let n 4. 024/6'1, a segumte redação:
I,

Art. 1"...
Art. 9" da Lei n• 4 024/61

Inciso III - Decidir sobre a autorização e/ou
reconhecimento de Universidade, mediante a aprovação de seu Estatuto
e Regirnenio Geral, dos cursos em estabelecimentos isolados de Ensino
Superior, depois de um prazo regular de funcionamento de um mínimo

de 02 (dois) anos. ' 1
--

~
JUSTIFI<ÍAT(\1 ,(' J
. Não s~. ~ode deixar ao arbítrio do Mimstro de
Estado_ da Educação e do Desporto, a exc!usivqa competência de
·decisão· quando existe um colegiado maior que é o C.N.E., que
representa a sociedade através dos diversos segmentos .e sistemas de

ensmo .

..

.

I
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ue-se ao A.rt. 1- oa Memaa frovisória n° 765.
· de 16 de dezembro de 1 994, no que diz respeito ao Inciso III, do An.
9', da Let n' 4.024/6"1, a seguinte redação:

I

,,

An. !' ...
An. 9' da Lei n• 4 024/61
Inciso II - Decidir mediante parecer qüe
comprove a n~cessidade social e as condições didáticos-pedagógicas
sobre o fi.mcienamento de cursos em estabelecimentos isolados de
Ensino Superior.
JUSTIFTCATIV A
('Ião se pode deixar ao arbítrio do Ministro de
Estado da Educação e · do Desporto, a exclusiva competência de
decisão, quando existi= um çol.egiado maior que é o C. N.E. que
representa a sociCdade. através doS dh;ersos s-egm'entos e sistemas de
ensino.- Osmânio Pereira.

EMENDASUPRESSIVA AO ARTIGO 2'

Suprima-se o Art. 2' da Medida Provisória 765 de 16 de derembro de 1994.
JUSTIFICATIVA
Na medida em que apresentamos ao artigO 1° emenda que contempJa 01 temo
tratados no artigo 2' propomoo a supressão de todo o artigo 2' da Medida ProYil6ria.

Sala das Sessões, 20 de .dezembro de 1994. -

Deputado Hélio Bicudo

Suprima-se o An. 2', da Medida Provisória n•
. 765, de 16 dezembro ~e I 994, no que diz respeito ao § 1', do
An. 48, da Lei n• 4 024/61.

JUSTIFICATIVA
O Parágrafo como se apresenta, daria ao

Ministro da Equcação e do Desporto, autoridade discricionária sobre a
Universidade, ferindo preceitos constitucionais que estabelece a
autonomia da Universidade.

Sala das Comissões, Pedro Pavão.

I

j
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Suprima-se o Art. 2~, da Medida Provisória n•
765, de 16 dezembro de 1 994, no que diz respeito ao § ] 0 , do
Al1· 48, da Lei n• 4 024/61.

JUSTIFICATIVA

O Parágrafo como

se -apresenta,

daria ao

Ministro-da Educação e do Desporto, autoridade discricionária-sobre a

Univelliidade, · ferindo preceitos constitucionais que estabelece a
autonomia da Universidade.
·
Sala das Comissões, Osmãnio Pereira.

I.

.
EMÉNoA À MEDIDA PROVISÓRIA N•l65"f94
(aditiva)
Ácre.cente-se ao artigo 3° um parágrafo único com a
seguinte redaçlo:

"PIU'6p'afo único. Ficam convalidados os Planos de Expanllo api'OVIIdol pelo ent1o Conselho Federal de Educação para universidades reconhecida~ at6 31 de dezembro de 1993."
-

JUSTIF,{CAll::t~

A e~da objetiva J'elglllUdar os direitos de Universidades que, em seus Projetos aprovados que serviram de sustentação aos
seus Planos de Desenvommento, havia a previsão de criação de cursos de
graduaçAo em área& que demandavam pesados investimentos e que, com a
sobrevida de Decreto~ como o j6 revogado- 98.377189- substitufdo pelo
1.393/94, 'para a 6rea de uúde, IIUStaram a impiantaçlio de cursos quebrando todo um planejamento de m&lio e longo prazo, com prejufzos
tanto acad&nicos como didAtico-pedagógicos sem falar n01 econOmico-financeirol.
Deve-se reconhecer que ordenar a formaçlio de recursos humanos em 6reas vitais como a da saúde ~ importante, sem contudo
que ilto signifique quebrar contratos previstos ou em fase de execução ou
implantaçlio.
Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1994.- Deputado Adylson Motta.

9784 Quarta-feira 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Íl)

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nojl6.?194
(aditiva)

Acrescente-se, após o artigo 5°, o seguinte artigo,
renumerando-se 011 demais:
"Art. 6". Ficam resguardados os direitos relativos aos
Planos de ExpansAo aprovados pelo Conselho Federal de Educação em
processos de reconhéeimento de Universidade a~ ;11 de dezembro de
1993."

JUSTIFICATIVA

A emenda objetiva resguardár os direito. de Universidades que, em seus Projeto. aprovados que serviram dC sustentação aos
seus Planos de Desenvolvimento, havia a previslo de criaçAo de CW'IOII de
graduaçlio em áreas que demandavam pesados investimentos e que, com a
sobrevida de Decretos como o j6 revogado - 98.3nl89 - sullstituldo pelo
1.303/94, para a área de saúde, sustaram a implantação de cursos quebrando todo um planejamento de m~ e 1oDgo prazo, com prejufzc»
tanto acad~micos como did61ico-pedagógicos sem falar nos econOmico-financeiroL
Deve-se reconhecer que ordenar a formação de recursos humanos em áreas vitail como a da saúde-6 importante, sem contudo
que isto signifiqu! quebrar contratos ·previste& ou em fase de execução ou
implantação.

Acrescente-se ao artigo 6° da Medida
Provisória n• 765, de 16 de dezembro de 1994, um parágrafo único com
a seguillte redação.
"Parágrafo único. Ficam resguardados os
direitos relativos aos Planos de Expansão aprovados pelo Conselho
Federal de Educaçilo em Processos de reconhecimento de
.URi.versidades."

JUSTIFICATIVA
A emenda objetiva resguardar os direttos de
Universidades cujos Projetas aprovados e que serviram de sustentação
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aos seus Planos de Desenvolvimento previam a criação de cursos de
graduação cm .áreas que demanda~ pesados investimentos c que,
com .a sobrevida de Decretos como o já revogado • 98.377/89 subSiltuldo pelo 1.303/94, para a área de saúde, tiveram susiailo a
unplantação _de cursos, quebrando todo um planejamento de .médio c
longo prazo, com prejulzos tanto acadêmicos como didáticopedagógicos, sem falar nos econômico-financeiros.
Reconhecemos que reordenar a formação de
recursos humanos cm áreas vitais como a da saúde é importante~ mas
não se deve, com tal medidas quebrar contratos prcvistonu cm fase de
ex~~ção ou implantação. - Osmãnio Pereira

-:.. -=====:::::-tL:2·-Ií'\ ~·l:\:~ .. r.-L-~-,- - . - - - - . . ·
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Substitua-se, todos os dispositivos da Medida
Provisória n• 765, de 16 de dezembro de I 994, a expressão "Conselho
Nacional de . Educação" pela cxpressio "Conselho Federal de
Educação".
Não tem sentido mudar-se o nome ·já
tradicional c respeitado do Conselho Federal de Educação para
Conselho Nacional de Educaçlo, pois a República Federativa do Brasil,
como o próprio nome diz, é wna Federação c não um Estado Unitário.
A manutençl'o ilo .nome do Conselho Federal
de Educação é, portanto, de fuodamcntal importância para se respeitar a
estrutura fcderattva do Brasil.
Sala das Comissões, Pedro Pavão.
/I

I

"

I

I

(7/J;Jt'io

Substitua-se, todos os dispositivos da Medida
Provisória n• 765, de I 6 de dezembro de I 994, a expressão "Conselho
Nacional de Educação" pela expressão "Conselho Federal de
Educação",
JUSTIFICATIVA
Não tem sentido mudar-se o nome já
tradicional e respeitado do Conselho Federal de Educação para
Conselho Nacignal de Educação, pois a República Federativa do Brasil,
como o próprio nome diz, é uma Federação e não um Estado Unitãrio.
A manutenção do nome do Conselho Federal
de Educação é, portanto, de fundamental importância para se respeitar a
estrutura federativa do Brasil.
1---------Sal--a-d_as_c_o_mT--is_s_õe_s_,_o_s_m_ã,ni_o_P_e_r_e_ira
____'_'- -
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do barto. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOWÇÃO N• 91, DE 1994

I<

Autoriza a Repúb6ca Federativa do Brasil a contratar com o Banco do BrasD S.A., Agência Grand
Cayman, OJ?"'"ação de crédito externo, novalor _equivalente a U$91,025,000.00, destinada ao llnandamento parcial do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazllnla - SIVAM.

I,

.'

O Congresso Nacional decrela:
·
Harto. 1• É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução n• 96, de 1989, do Seuado Fedem!, a ccntratar
G""'' 0 .Banoo <!<> Brasil S.A., Agência Grand Cayman, operação de crédito externo no valoc equivalente a US$91,025 ,000.00 (n<>Venta e
um milhões, vinte e cinco mil dólares norte-jlmericanos).
, . Parágrafo único. A operaçio de crédito externo autorizada neste artigo destina-se a repasse de l'OCUlliOS obtidos por meio de garantia da ExpoJt Kl:edilnamnden- EKN, agência oficial sueca. destinados ao fmanciamenlo parcial do Projeto do Sistema de Vigilincia da
Amazônia -SIVAM
Harto. za A operação de crédito autorizada se realizará sob as seguintes condições:
• 11) .valor: US$91,025,000.00;
_
b) trancbes: I- US$85,000,000.00 (oítentâ e"cilioomllliõOs de d6lar0s norte-amerieano6), para fmanciamento de-85% do custo de
O<pJisiçio dos bens e serviços de origem sueca a serem fornecidos pela ''Ericsson Radar Eletronics AB";
. n- US$6,025,000.00 (se.is milhões, vinte e cinco mil dólares norte-americanos), para financiamento da respectiva comissão de
risco;
•. ç) lloalldade: fmaociamento para aquisição de bens e serviços para execução do Projeto do Sistema de Vigilincia da AIDIIZÔniaSIVAM;
d)juros: 8,36% a.a., acrescidos de margem de 1,5% a.a., para o Banco do Brasil, venoeodo-se a primeim parcela seis meses após
o~eirodesemboiso;
-. · ~)prazo de uWização: de !"de março de1995 a 31 de dezembro de 1999i

f) amortização: vinte pW:elas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira três anos e meio após a vigência do coD.~

g)juros de mora: 1% a.a., acima da taxa de juros cont.rat.uais sobre os montantes em atraso;
. . b) oomlssão de compromisso: 0,25% a.a., sobre o saldo não desembolsado, pas'veis semeslralmente a partir de 30 de junho de
1995;
I) prêmio do seguro EKN: 7,085% sobre o montante de cada desembolso;
j) oomlssão de gereodameoto: 0,10% flat sobre o valor total do crédito, pagável no dia da assinatura do cootrato.
Harto. 3° Os ccntratos de fmanciamento do Projeto SIVAM somente poderão ser assinados após a formalizaçlo do compelente
<Xllltralo <b SIVAMe o Consórcio Constituído pelas Empresas ESCA S.A., (empresa integradoca brasileim) e a Raytbeon Company (em·
presa fornecedora estrangeiia).
·
_ ·
-- Harto. 4° Os contratos de fmanciamento do Projeto
AM. DO valor global de US$1,395,100,000.00 (um bilhilo, trezentos e Doventa e cioco milhões e cem mil dólares norte-americanos), a que se referem as Mensagens n"s 353,354,355,356 e 357, todas de 1994
(Mensagens Presidenciais n°s 1.026, 1.027, 1.028, I 029 e 1.030, de 18 de novembro de 1994, oa origem), deverão garanlir, quando assi·

srv

~:

-

. , 1- à empresa integradora brasileim- ESCA S.A., o valor de US$250,100,000.00 {duzentos e cinqüenta milhões e cem mil dólares
I!Olle-americanos), sendo US$111,330,000.00 (cento-e ólli< milhões, trezeritos e trinta mil W?lares DOI'Ie-americanos), com contratp vin·
culado; US$80,000,000.00 (oitenta-milhões de dólares norte-americiuios), inseridos no Cootrl.to Vinciilado i\Raytheoo CoiDJ'&nY e
US$58,770.000.00 (cinqlienta e oito milhões, setecentos setenla i.Dii dólares norte-americanos), referentes a equipamentos complemen·
tarea e gerenciamento do Projeto SIVAM;
n- à Raytbeon Company e suas subcontratadas, o valor de US$1,115,000,000.00 (um bilhilo e oenlo e quinze milhões de cl6lares
I!Olle-americanos), estando inserido neste valor os US$80,000,000.00 (oitenlà milhões de d6lares nort.e-americaoos), destinados à empre·
aa imegradora bmsileim- ESCA S.A.; -- - - - lli- às obràs civis, o valor de US$110,000;000.00 (ceiHo e dez milhões de dólares norte-americanos).
Harto. 5• A autorização concedida por esta Resolução aeverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da
data de sua publicação.

e

Harto. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de dezembro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

m
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Faço saber que OSenado Fedeml aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do harto. 48, item 29 do Regimenlo lntemo, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° 92, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar operação de aúlito externo junto 110
Banco Interamericano de Desellvolvimento - BID, com o aval da União, no valor de US#302,000,000.00,
equivalentes a RS$283.880.000,00 em 29 de julho de 1994.
O Senado Federal resolve.: ,

Art. J•É a l'refeítum Municipal de São Pablo, nos tennos da resolução n• li, de 1994, do Senado Fedem!, autorizada a oontratar
operação de credito extemo junto ao Banco lntexamericano de Desenvolvimento -:- BID, no valor de US$302,000,000.00 (trezentos e
dois milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$283.880.000,00 (dUzentos e oitenia e tr€s milhões oitOcentos e oila:ltà mif
reais), em 29 de julho de 1994.
·

e

.§. Í•.É a
neste artigo.
~

u.rlão autoi;izada, nas temios da ResoluçãD n• 96, de 1989, do Senado Federal, a conceder gOr.ntia A~~
__

_

_

_ 7 "~

__

:-==-'

__

·-

• • _· •

·

. § '1:' A open~ção de' credito externo autorizada neste artigo destina-se ao financiamento percial do Progniiila de Miéli>ckloMsem U
Programa de Canalização de Córregos, Implantação de Vias e Recuperação Ambiental e Social de Fundos de Vale de Slo Poulo-

PROCAVU.
'
Aro. 2• A opemçãoàe crédito autorizada se realizará sob as seguintes condições:
a) valor pretendido: R$283.880.000,00 equivalentes a US$302,000,000.00, em 29 de julho de 1994, oom :recurlios do' éapital ordinário do BID. a serem desembolsados;
· '
.I.~ até R$255.680.000,00 (duzentos e cinqüenta e cinco milhões e seiscentos e oiteota mil reais) ou quantia equivalentD cm outtu
moedas, exoeto a da República Federativa do Brasil;
· ·· •
. n- até R$28.200.000,00 (vinte e oi(c milhões e duzentos m\1 reais) na moeda de curso legal na Repúblics Fodemltva do' Bluil;
b)juros:
·
~
~·
~
, ', ·.

<m-

I - com relação à quantia indicada no item ~ da alinea a, a taxa de juros anual, aplicada a cada semestre, ser6. cloleJminada pelo
custo de empréstimos qualificados tomadas pelo BID durante o semestre anterior, acrescido de um diferencial (exprosoo
de
peroentual anual) que. o banco estabelecem periodicamente de acordo com sua politica sobre taxas de juros;
·
n - oom relação à quantia indicada no item ll da alínea a, a taxa anual aplicada a cada semestre será de 4%, que ser6. calculada t·
partir das datas dos respectivos desembolsos;
c) comissão de ~lo: 0,75% a.a., sobre o saldo nã<> desembolsado do fmauciamento, que não seja na moeda do pois do llllbÚ.rio, contada a partir de sessenta dias da assinatuxa do conlrato;
' ·
d) despesas de inspeção e supervisão geral:
I- I% do valcn; do financiamento oonstanle no item I da alínea a;
ll - 1% do valor do fmauciamento constante do item II da aiinea a;
e) conlraganmtia: FPM:.
·
I) garantidor: República Federativa do Brasil;
g) destinação dos recursos: Programa de Microdrenagem H -.Programa de Canalizoçlio de Córregos, Implantação de Viu e Rocupemção Ambiental e Social de Fundos de Vale de São Paulo- PROCAV ll;
'
h) condições de posamenlo:
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo muluário mediante o pagamento de prestações semestrilis, OODIOCÍltivu
e tanto quanlo possível iguais, a primeira das quais se!li paga seis meses contados da data prevista para o desembo!Bo fmal dos :reaUICI8
a última prestação deverá ser paga até o dia I' de janeiro de 2020;
-dos juros: semestralmente vencidos, no dia primeiro dos meses de março e setembro de cada ano, a partir de I" de maiÇO de
1995;
-da comissão de crédito: semestralmente vencida. nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros;
- das despesas de iospeção e supervisão geral: em prestações trimestrais e tanto quanto possível iguais, ingresSando nas CODiu
do banco independentemente de solicitação do muluário.
·
Art. 3• Esta autorização está condicionada à apresentação, ao Senado Federal, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, du Cedidões Negativas do INSS.
Art. 4° A autorização concedida por esta Resolução deverli ser exen:i.da no prazo de quinhentos e quarenta dias oontados da dai&
de sua publicação.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ressalvados o disposto no harto. 3°
Senado Federal, 27 de dezembro de 1994.- Senador Humberto Lucena, ?residente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, DOS tennos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOWÇÃO N" 93, DE 1994
Autoriza a Repúb6ca Federativa do Brasil a contratar com o Banco do Brasil S.A., Agência Grand
Cayman, operaçilo de lridlto externo, no valor equivalente a até US$105,046;ti68.50, para repasse de recursos obtld08 com garantia do Export-Import Bank of Unlted Slates of Amerlca - Exlmbank, destinada
ao rmandamento parcial do Projeto do Sistema de. VigiUlnda da Amazílnla- SIV AM.
O Senado Federal resolve:

Art. 1° É a Repóblica Federativa do Brasil autorizada, nos tennos da Resolução no 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar
com o Banco do Brasil S.A., Agência Gmnd Cayman. operação de crédito externo no valor equivalente a US$105,046;668.50 (cerito e·
cinco milhões, quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito dólares norte-americanos e cinqüenta centavos).
Parágrafo único. A opemção de crédito .XIemo antorizada neste artigo destina-se a repasse de recun;os obtidos oom garantia do
Export-Import Bank of United States of America- Eximbamk, destinados ao fmanciamento parcial do Projeto do Sistema de Vigilância
da Amazônia- SNAM
Art. 2° A operação de crédito autorizada se rea1izan\ sob as seguintes condições:
a) valor: US$105,046,668.50;
b) tranches:
I- US$84,621,030.00 (oitenta e quatro· milhões, seiscentos e vinie e um mil e trinta dólares norte-americanos), p3m fmancfu.m:ento de 85% do custo de aquisição dos bens e serviços de origem norte-americana e de I 00% da respectiva oornissão de risco;
ll- US$20,425,638.50 (vinte milhões, quatrocentOs e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e oito dólares norte-americanos e clnqúenta centavos), pam fmanciamento de 100% dos juros oontratuais de toda a operação e de I 00% da. respeetiva oomíssão de risco;
c) llnaUdade: fmanciamento pam aquisição de bens e serviços para execução do Projeto do Sistema de VigilAncia da AmazôniaSIVAM;
d) juros: 9% a.a., acrescidos de margem de l.S% a.a. pam o Banco do Brasil, pagáveis semestralmente, iniciando-se quarenta e
cinoo dias a pó<. o primeiro desembolso;
e)prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2002;
f) amortização: quatro parcelas semestraiJ, iguais e consecutivas, iniciando-se em JS de junho de 2003; ·
g) juros de mora: 11.5% a .a. sobre os montantes em atraso;
b) comissão de oompromloso: 0,125% a.a. sotre o saldo não desembolsado, pagáveis semestralmente a partir de JS de junho de
199S;
I) ooml&são de risco: 6, 71% sobre o montante de cada desembolso.
Art. 3° Os contratos de fuumciamento do Projeto SN AM somente poderilo ser assinados após a formalização do competente cono Consórcio oonstituído pelas empresas
ESCA S.A. (empresa integradora brasileira) e a Raytbeon Company (empresa fomecedorá estrangeira). · ·
Art. 4° n "'ntr!ltos de fmanciamento do Projeto SN AM, no valor global de US$1.39S ,I 00,000.00 (Um bilhão, trezentos e noventa e cinco Illll)HiP...S e cem mil dólares norte-americanos), a que se referem as Mensagens n"s 3S3, 3S4, 35S, 356 e 357. todas de 1994
(Mensa9"-"' Presidenciais n°s 1.026, 1.027, 1.028, 1.029 e 1.030, de 18 de novembro de 1994, na origem), deverão garantir, quando assinados:
I- à empresa integradora brasileira- ESCA S.A., o valor de US$250,100,000.00 (duzentos e cinqúenta milhões e cem mil dólares
norte-americanos), sendo US$111,330,()(X).00 (cento e onze milhões, trezentos e trinta mil dólares norte-americanos), com contrato vinculado; US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos), inseridos no contrato vinc:U!ado à Raytbeon Company e
US$S8,770,000.00 (cinqúenta e oito milhões, setecentos e setenta mil dólares norte-americanos), referentes a equipamentos complemen·
tares e gerenciamento do Projeto SNAM;
trato comercial entre CCSN AM - Comissão de Coordenação de Implantação do SNAM e

ll- À Raytheon Company e suas subcontmtadas, o valor de US$1,115,000,000.00 (um bilhão, cento e quinze milhões de dólares
norte-americanos), estando inserido neste valor os US$80,()(X),(XX).(X> (oitenta niilhões de dólares norte-americanos), destinados à empresa integradora brasileira- ESCA S .A;
ill- às obras civis, o valor d,, US$1 10,000,000.00 (cento e dez milhões de d6Jares norte-americanos).
Art. 5° A a~torização ooncedi ia por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da data
de sua !>lblicação.
Art. 6° Esta Resolução entra em" ;gor na data 9e sua publicação.
Senado Fedem!, 27 de dezembro de 1994. - Senadcir Humberto Lucena, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu. Humberto Lucena, Presidente. nos termos do art. 48, item 28 do RegimentO Interno, promulgo a seguinte
-

RESOLUÇÃO N" 94, DE 1994
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir, alravés de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo - LFTM-SP, destinadas ao giro de sua dívida rnobiliária,
vencível no primeiro semestre de 1995.
O Sena_dQ_Fe:deral resolve:

Art. I • É a Prefeitura Municipal de São Paiilo, nos lermoS da Resolução n• II, de 1994. do Senado Federaf, autorizada a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo- LFTM-SP, destinadas ao giro de sua divida mobiliária, vencível no primeiro
semestre de 1995.
Art. 2° A emissão autorizada no art. 1o será realiiada nas seguintes condições:

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos_ títulosª" s_erem substituídos, atualizados nos te:nnos do § 6° do art. 15 daResolução n• 11, de 1994, do Senado Federal;
·
·

b) modalidade: nominativa-transferível;
1987;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras d_Q T~SQ!)ro - LFJ:, criadas pelo Decreto-Lei n• 2376, de 25 de novembro de
- .
d) prazo: até cinco anOs;

e) valor nominal: R$1 ,00 (um real)- SELIC;
R$1.000,00 (um mil reais)- CETIP (*);
(*)em decorrencia desse valor de P.U., as quantidades serão divididas por 1.000 (mil), de forma a adequar o valor financeiro da
colocação;

f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos:

-

~

TÍTULO

.

VENCIMENTO

QUANTIDADE

'

691082

02.01.95

6.559.105.550

691080

01.02.95

8.297.326.717

691080

r

.03.95

10.159.721.321

691095

01.03.95

51.456.657.953

691076

01~04.95

12.935.974.099

01.05.95

15.337.517.819

691080

01.06.95

18.549.490.218

691095

01.06.95

141.913.576.603

695000 I •J

01.06.95

1.717.544.757

01.06.95-

1.637.946.000

691078

..

.

695000

(

)

695000

(. *) .

-

-~

01.06.95
Total

(*} encontram-se registrados ,10 SELIC.
(**)encontram-se registrados no CETIP.
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

3.226.304.000

--.

271.791.165.037

-
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DATA-BASE

U2.ql.·JS

02.01.98

691096 .

01.02. SlS

O!. 02.98

6910:96

01.02.95

Ol.P3.!r5-

01.03.98

691096

01.03.95

O!.U3.G5

01.03.98.

691096

01.03.95

03.04,95

01.04. 98

691094

03.04:"95

02.05.95

01.05.98

691095

02.05.95

01.06.95

01.06.98

691096

01.06.95

01.06.95

01.06.98

691096

01.06.95

-

.

02.01.95

31.0~'.95

I•J

31.05.2000

695000

01.06.95

01.06.1)~,

I•J

o1. 06. 20:00

695000

01.06.95

01.06".1)')

{. J

01.06.2000

695000

01.06',95

(") a serem registrados no CEI'IP, por se tmtarem de títulos emitidos paro. pagamento de precatórios judiciais;
b) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos tennos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Centrai;

I) autorização legislaflva: Decreto n• 27.630, de 26 de janeiro de 1989.
Art. 3• A autorização conoedida por esta Resolução deverá serexen:ida no praw de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.

Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Fedem!, 27 de dezembro de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federalaprovou,.e eu, Humberto Luoena, Presidente, nos termos do arL 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOWÇÃO N• 95, DE 1994
Autoriza a República Federativa do Brw.il a cootratar operação de crédito externo com a Sivam
Vendar Trust, no valor equivalente a US$48,000,000.00, destinada ao fmanciamento parcial do Projeto
·
do Sistema de Vigilância da Amazônia- SIVAM.
O Senado Federal resOlve:
Art. 1• É a Rep6blica Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar
cem ·a Siv~•:· '_ ondor TruSL operaçãi, de cr&l.ito externo, no valor-de US$48,000,000.00 (quarenta e oito nlilhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de cr&l.ito ex temo autorizada neste artigo destina-se ao fmanciamento parcial do Projeto do Sistema
de Vigilância da Amazônia - SIVAM
Art. A operação de crédito autorizada se realizará sob as seguintes condições:

z•

a) valor:
US$48,000,000.00;

b) fmolldade: destinada ao frnanciamento de parte do custo do contrato comen:ial fumado junto ao Consórcio Raytheon Systems
Intemacional Company;
c) juros: 9% a.a. flxos. pagáveis semestralmente, vencendo a primeira p~la em IS de junho de 199~;
d) prazo de uf!Uzação: até 31 de dezembro de 2003;
e) amortização: uma parcela (bullet) venclvel dez anos a partir do primeiro desembolso;
f) juros de ~ora: 1Oo/'o a. a. fnos sobre os montantes em atraso.

Art. 3° Os contratos de fmanciamento do Projeto Sivam somente podetio ser assinados após a formalização do competente contrato comercial entre CCSIVAM - Comissão de Coordenação de Implantação do Sivam e o Consófcio constitúído peJas Empresas ESCA
SA (empresa integradora brasileim) e a Raytheon Company (empresa fornecedora estrangeira).
.
_
__ _
_
Art. 4• Os contratos de fmanciamento do Projeto Sivam, oo valor global de US$1,395,100,000.00 (um bilhão, trezentos enoventa
e cinco milhões e cem mil dólares norte-amerianos), a que se referem as Mensagens n" 353,354,355,356 e357, todas de l994(Mensaoens Presidenciais n•s 1.026, 1.027, 1.028, 1.029 e 1.030, de 18 de novembro de 1994, na origem), deveri!o garantir, quando assinados:
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I- à empresa integmdora brasileim- ESCA S.A., o valor de US$250,100,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões e cem mil dóllues
norte-americanos), sendo US$111,330,000.00 (cento e onze milhões, trezentos e lrinta mil d6llues norte-americanos), comcOD1IIllo vinculado; US$80,000,000.00 (oitenta milhões de d6hues norte-americanos), inseridos no contrato vinculado à Raytheon Company e
US$58,770,000.00 (cinqüenta e oito milhões, setecentos e setenta mil d6hues norte-americanos), referentes a equipamentos complementares e gerenciamento do Projeto Sivam;
II- à Raytheon Company e suas subcontratadas, o valor de US$1,115,000,000.00 (um bilhio, cemo e quinze milhões de d6hues
norte-americanos), estando inserido neste valor os US$80,000,000.00 (oitenta milhões de d6hues norte-americanos), destinados à
sa iDlegmdora brasileira- ESCA S.A;
li- às obms civis, o valor de US$1 10.000,000.00 (cento e dez milhões de dólares norte-americanos).
An. s• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exen:ida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da data
de sua publicação.
An. 6• Esta resolução entra em vigor ua data de sua publicaçi!o.
Senado Federal, 27 de dezembro de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente.

exnpre-

Faço saber que o Senado Fed!mll pP1'0VOU, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do RegimeDlo Interno. promulgo a seguinte

RFSOWÇÃO N• 96, DE 1994
Autoriza a Rep6blica Federativa do Brasil a contratar operação de cftdlto externo com o Banco
do Brasil S.A., Agênda Grand Cayman, no valor equivalente a US$1,288,255,370.00, para repasse de recursos. do Export- lmport Bank ofUnlted States of Amerlca- EXIMBANK, destinada ao ftnanclamento parcial do Projeto do Sistema ila Vlgllllncla dB Amazônia - SIVAM.
O Senado Federal resolve:

An. J• É a República Fedemliva do BiasilautOiizada, nos termos da Resoluçilo n• 96, de 1989, do Senado Federal, com o Banco
do Brasil S.A .• Agência Gmnd Cayman, operação de cxédito extemo, no valor equivalente a US$1,288,255,370.00 (um bilhão, duzentos

e oitenta e oito milhões duzentos e cinqüenta e cinco mil, trezentos e setenta dólares norte-americanos).
Parágmfo único. A operação de Ciédito externo autorizada neste artigo destina-se o repasse de recursos do Export Import Bank of
United States of America- EXIMBANK, para fmanciameDlo parcial do Projeto do Sistema de Vigilincia da Amazônia- SNAM
An. 2• A opemção de cr6dito autorizada se reaJizaiá sob as seguintes oondições:
a) valor: US$1 ,288,255,370.00;
b)tranches:
I- US$846,210,300.00 (oiiDceDlos e quarenta e seis milhões, duzentos e dez mil e trezentos dóllues norte-americanos), para fi.
nanciamento de 85% do custo de aquisiçilo dos bens e serviços de origem norte-americana e de 100% da respectiva comissão de risco;
II- US$160,589,550.00 (cento e sessenta milhões, quinheDlos e oitenta e nove mil, quinheu!Ds e cinqüenta d6hues norte-americanos). pam financiamento de 100% do custo de' aquisição de bens e serviços de origem nacional necessários ao contrato, limitados ao correspondente a 15/85 do custo de aquisição dos bens e serviços norte-americanos (1ocaJ content) e de 100% da respectiva comissão de
risco;
-III- US$281,446,520.00 (duZO!ltos e oitenta e Um. milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinheDlos e vinte dólar-.s norteamericanos), pam fmanciamento de 100% dos juros controblais de toda a operação e de 100% da respectiva comissão de risco;
c) 6na6dade: fmanciamento pam aquisição de bens e serviços para execução do Projeto do Sistema de VJgilincia da Amazônia-

SNAM;
d) juros: 6,92% a.a., acrescidos de margem de 1,5% a.a. a titulo de comissão para o Banco do Bmsi~ pagáveis semestralmente,
com inicio quarenta e einco dias após o primeiro desembolso;
e) prazo de utilização: at631 dedezembrode2002;
f) amortização: vinte parcelas semestmis, iguais e consecutivas, iniciando em JS de junho de 2003;
g) juros de mora: 8,92% a.a. sobre os montantes em atmso; b) oomlssíio de compromisso: 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado, pagáveis semestmlmeDle a partir de IS de junho de 1995;
i) oomissão de risco: 6, 71% sobn: o montaDle de cada desembolso.

An. 3° Os contratos de fmanciamento do Projeto Sivam somente poderilo ser assinados após a formnliz•ç~o do competente controlo comercial entre CCSNAM - Comissão de Coordenaçilo de Implantação do Sivam e o Consórcio constibJ!do pelas empresas ESCA
S.A (empresa integradora brasileim) e a Raytheon Company (empresa fornecedora estiangeira).
An. 4• Os cootratOs de fmanciameDlo do Projeto Sivam, no valor global de US$1 ,395, 100, 000.00 (um bilhão, trezentos e noventa e cinco milhões e oem mil dóllues norte-americanos), a que se referem as Mensagens n" 353, 354, 355, 356 e 357, IDdes de 1994
(Mensagens Presidenciais n"' 1.026, 1.027, 1.028, 1.029 e 1.030, de 18 de novembro de !994, na origem), deveriio garantir, quando assinados:
---I - à empresa integmdora brasileira - ESCA S.A., o valor de US$250,1 00,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões e oem mil dóhues
norte-americanos), sendo US$111,330,<::KJO.OO (cento e onze milhões, trezentos e trinta mil dólares norte-americanos),_com contrato vin-
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culado, US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-a!I!ericanos), inseridos no contmto vinculado à Raytheon Company e
US$58,770,000.00 (cinqüenta e oito milhões e seteçentos e setenta Dlil dólare_s norte-americaoos). referentes a equipamentos Complementares e gerenciamento do Projeto Sivam;
- -- - II- à Raytheon Company e snas subcontmtadas, o valor de US$1,115,000,000.00(um bilhão, cento e quinze milhões de dólares
norte-amerlanos), estando inserido neste valor os US$80,000,000.00_(oitelita milhões de dólares norte-americaoos), destinados à empresa
integradora brasileira- ESCA S.A;
III- às obras civis, o valor de US$110,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares norte-americaoos).
Art. 5° A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da data
de sua publicação.
Art. 6° Esta resolução_ entra em Vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de dezembro 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

RESOLUÇÃON" 'J7, DE 1994
Autoriza a República Federativa do BrasH a contratar operação de crédito com a Raytheon Company, no valor equivalente a US$239,200,000.00, destinada ao financiamento parcial do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia- SIVAM.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução n° 96.- de 1989, do Senado Federal, a contratar
com a Raytheon Company, operação de crédito externo no valor equivalente a US$239,200,000.00 (duzentos e_tri!!ta_e nove milhões e
duzentos mil dólares norte-americanos), destinada ao fmanciamenk> parcial do projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia- SIVAM
Art. 2" A operação de crédito autorizada se realizaiá sob as seguintes condições:
-

a) valor: US$239,200,000.00;
---- ----- b) tranches:
I- US$110,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares norte-americanos), "Currency LoanFacility for Suf>Porl ofLocal Content";

II- US$129,200,000.00 (cento e vinte epoVe milhões e duzentos mil dólares norte-americaoos), ''Impor! Credit Facility to Support Foreign Content";
c) rmalidade: destinada ao fmanciãmento de parte dõ cusTo do contrato comercial farmado junto ao Consórcio''Raytheon Systems
Intemational Company";
d) juros: 9% a.a., fiXos, pagáveis semestralmente, vencendo a primeira pareeia em 15 de junho de 1995;
e) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2003;
f) amortização: dezesseis parcelas semestrais -consecutivas, de acordo com o Anexo C do Contrato, v_encendo a primeira trinJ.a.
meses após o primeiro desembolso;
g) juros de mora: 1% a a. flxoS sobre os montantes em atraso.

Art ~o Os contratos fmruiciamento do Projeto s·ivanf-someilte -pooerno ser assinados ap.Ss a formalização do competente contrato
coo:tCl'Cial .-.!"-111': CCSIVAM·- Comissão de Coordenação de Implanlação do Sivam e o Consórcio constituído pelas Empresas ESCA SA.
(empresa integradora brasileira) e a Raytheon Company (empresa fornecedora estrangeira).
Art. 4" Os contratos de fmanciamento do Projeto Sivam, no valor global de Us$1,395,100,000.00 (um bilhão, trezentos e noventa
e cinco milhões e cem mil dólares norte-americanos), a que se referem as Mensagens n°s 353,354,355,356 e 357, todas de 1994 (Mensagens Presidenciais n°s 1.026, 1.027, 1.028, 1.029 e 1.030, de 18 de novembro de 1994, na origem), deverão garantir, quando assinados:
1- à empresa integradora brasileira- ESCA S.A .• o valor de US$250,100.000.00 (duzentos ecin,qüenta milhões e cem mil dólares
norte-americanos), sendo US$111,330,000.00 (cenJ.Q e_onze milbõe_s_ e tre~tos e__trif4.a milçióla!es -~e-~_meri~~_). com f:.O'Dirato vinculado; US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dólare~s norte,american!lo), inseridos no contmto vin.c\!lado ~ Raytheon Company e
US$58,770,()(X).(Xl(cinqüenta e oitO milhões, setecentos e setenta mil dólares norte--americanos), referentes a equipamentos complemenrares e gerenciamento do Projeto Siv-am;
- II- à Raythoen Company e snas subcol:uratadas, o valor de US$1,1!5,000;d00.00 (um bilhão e oentoe quinZe nulhões de dólares
norte-americanso), estando inserido neste valor os US$80;000,000.000(oítenta milhões de dólares norte-americanos), destinados à empresa integradora brasileira- ESCA S.A~
III- às obras civis, o valor de US$1 JO,OOO,ÕOO.OÓ {tebto e·i!ei~inilhões de dólares norte-americaoos).
Art. 5° A autorização coilê:edida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da data
de sna publicação.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de dezembro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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SUMÁRIO
l-ATA DA li' SESSÃO ,EM27DEDEZEMBRO DE

Edição, pelo Senhor PresideD!e da República, da Medida
Provisória n° 768, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobe a
1.1 -ABERTURA
vina.dação da Fundação OS_6rio; e dá outras providências; designa1.2- EXPEDIENTE
_ção de Comissão Mista e fixação de calendário para a tramitação
1.2.1- Mensagens do Presidente da República
da matéria.
N"' 394 a 398194 (n°s. 1.194194, .1.195/94, 1.1%/94,
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida
1.200'90 e 1.199/94, na origem, respectivamente), re5títuindo au- Provisória n° 769, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a
tógrafoS ode projetos de lei sanciOnados.
_
ree~truturação da Secietaria da Receita Federal, e dá ou lias proviW 400/94 (n° 1.205/94, na~origem), de 26 do Corrente, co- dências; designação de Comissão Mista e flXação- de calendário
para a tramitação da matéria.
municando o recebimeoto _da_~ Me~sage~ 0°~- 316 a 356/94-CN.
1.2.2- Lista n° 2194
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida
Referente a correspondências recebidas e respondidas pelo Provisória n° 770, de 20 de dezembro de I 994, que dispõe sobre a
Senhor Presidente do Senado Federal.
assunção, pela União, de crédito da Export Development Corporation-EDC e de debênll!res emitidas pela EMBRAER-Empresa
1.23 - Requerimento
W 1.107/94, do Senador Ronaldo Aragão, solicitando que Brasileira de Aerooãutica SA, bem como sobre a utílização de
seja considerado, como-licença autorl?.ada, _o peócxlo compreendi- créditos da União junto à EMBRAER-Empresa Brasileira de
do entre I 2 e 23 de dezembro de I 994. Votação adiada podalta Aeronáutica S.A.; designação de Comissão Mista e fixação de cade quorum.
lendário para a tramitação da matêria.
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida
1.2.4- Comunicações
De autoria do Senador_ Mãrcio Lac~. de renúncia ao: Provisória !1° 77 I , -~ 20 de dezembro de I 994, que altera o artigo
mandato, a partir de" I o de janeiro de 1995, em virtude da posse, 5° da Lei n° 7 .862, de 30 de outubro de I 989, que dispõe sobre a
naquela data, no cargo de Vice-Govemador do,.Esta,d_o_ do MatQ remuneração das disponibilidade_s d.o Tesouro Naciorial; designação de Comissão Mista e fixação de calendário para a tramitação
Grosso.
De autoria do_ Senador Antônio Mariz, de renúnci8. ao manda matéria.
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida
dato a partir de 3 I de dezembro de 1994,·em virtude da posse, naquela data, no cargo de Governador do Estado da Parajw.: . . ·__ Prov_isóiia_n° 772, de 20 de dezembro de 1994, que altera a Lei n°
De autoria do Senador Esperidiio Amin, de ausência do 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências; designaPaís, no periodo_ de 26 de dezembro de 1994 a 4 de janeiro de ção de Comissão Mista e ftxãção de calendário para a tramitação
da matéria.
1995.
· · _Edição, pelo SeÍibor Presidente da República, dá- Medida
1.25 -Oficio
No 777/SEPLAN-PR, do Ministro Beni Verás, comunicanProvisória n° 773, de 20 de dezembro de I 994, que dispõe sobre o
do a reassunção do seu mandato de Senador, a partir de 2 de janei~ exercício das atribuições institucionaiS da Advocacia-Geral da
União, em carátei' emergencia1 e provisório, e dá outras providênrode 1995 ..
I .2.6 - Comunicações da Presidência
cias; designação de Co:Dlissãó Mista e fiXação de calendário pa..'"'a a
Recebimento da Mensagem n° 399, de 1994 (n° 1.201/94. tramitação da matéria.
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida
na origem), de 26 do correote, pela qual o Presidente da República, solicita autoriZação para que possa contiataropetãÇão de crédiProvisória n° 77 4, de 20 de dezembro de I 994, que dá nova redato externo no_yalor de US$ 56,544,176.00 (cinqüenta e seis ção ao artigo I' da Lei n° 6.150, de 3 de dezembro de I 974, que
milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e seis dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao condólares norte-americanos), a ser celebrada entre o Brasil e a Svens- sumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários e dá outras
providências; designação de ComissãO Mista e fixação de calendáka Handelsbank.en, destinada i fmanciar a aquisiÇãO-de sistemas e
equipamentos de defesa para o Coxpo de Fuzileiros Navais e para rio para a tramitaÇão da matéria.
as Fragatas pertencentes à J\.farinha do Brasil.
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n°775, de 20 de dezembro de 1994, que prorroga o praProvisória n° 766, de 20 de dezembro de 1994, que autoriza o Po- zo da isençãO do Imposto sobre Produtos Industrializados, prevista
der Executivo a abrir ao Orçamento de Investimentos das Empre- no artigo I o da Lei n° 8. I 9 I, de I 1 de junho de I 99 I, e altera a resas Estatais, em favor das Centrais Elétricas do Norte do Brasil lação dos bens contemplados com referida isenção; designação de
S.A., crédito extiaordinãrio no valor de R$ 15.479.072,00 (quinze Comissão Mista e fixação de calendário para a tramitação da matémilhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setenta e dois reais), ria.
Edição, pelo Senhor l'resid_ente da República, da Medida
para os fins que especifica; designa:ção de Comissão Mista e ftxação de calendário para a tramitação da matéria.
-· Provisória n• 776, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida alteração do Decreto-lei n° 1.804, de 3 de setembro de 1980; deProvisóila ri0 767, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as signação de Comissão Mista e_ fixaÇão de calendário para a tramicontribuições para o' Prognnna de Integração Social -PJS e para o tação -da matéria.- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida
Prognnna de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PA- ·
SEP, incidentes sobre receitas de exportação e dá outras providên- Provisória n'-777, de 20 de dezembro de I 994, que organiza e discias; designação de Comissão Mista e fiXação de calendário para a ciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de
tramitação da matéria.
OrÇamento do Poder Executivo e clã outras providências: designa1994
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çiO'de Comiuio Mista e fiXação de calend&io pam a tramitação
SENADOR MAURcJBENEVIDES - Registrando seu reda 1111116ria.
gozijo pela extinção, ainda que taidia. da colrança do IPMF no
Ediçio, pelo SeDhor Presidente da República, da Medida próximo dia 31 de dezembro.
·
·
Provil6ria n°778, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as
1.2.9 -Comunicação da Praidêocla
allqu<Jtu de contribuição pam o Plano de Segaridade Social do
Término do prazo pam apresentação de emendas aos ProjeSIIMdor.-Riblico Civil Ativo dos Poderes da União, das Autar- tos de Lei da Câmara n"s 40, 80, 93, 99 e 118194 eao Projeto de
quiu e das P,mdoções Públicas, e dá ooiills providências; designa- Resolução n• 111/94, sendo que aos referidos projetos não foram
çlo de Canisollo Mista e fiXação de calend&io para a tillliÚtação oferecidas emendas.
da molhia.
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos
1:2.1- Requerimento
do artigo 174, do Regimento Interno.
1.2.1 O- Designação da Ordem do Dia da pr6iima sessão
N" 1.10&'94, de autoria do Senador Odacir
e outros
1.3- ENCERRAMENTO
81'1.. Senadores, solicitando a reaHzação de sessão especial destina~
2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
da a comemorar o 45• anivernúio da 'Tribuna da Imprensa". Vo- N" 27, de 1994
a.çlo lldr.da por falta de quorum..
1:2.8- Dlomnos do Expediente
3- A TOS DO PRESIDEN'IE
SENADOR ODAClR SOARES- Relatando a participação
-N"385a418,de 1994
do jom&1 carioca "A Tribuna da lmprensa" na vida política brasi~
4- A TOS DO DIRETOR-GERAL
loira, oo Jonao de"""" 4S anos de existêocia.
N" 148 a 150, de 1994
SR. PRESIDENTE- Associando-se às homenagens prestado...o.jomal"A Tribuna da Imprensa".
5- MESA DIRETORA
SENADOR PEDRO TE.IXEIRA - Indignação fàee à inope6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
rlncia do Governo Itamar ante o relatório sobre a conupção na
7- COMPOSIÇÃO DAS COMJSSÕES'PERMANEN'I'Es
mfquilla -tal •.veiculado amplamente pela Imprensa.
.
'
.

Soares

Ata da 11 a Sessão, em 27 de dezembro de 1994
11a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legisl~tura
Presidência dos Srs. Hwnberto Lucena e Chagas Rodrigues
ÀS U HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa - Alu!zio Bezerra - O.agas Rodrignes Din::eu Cimeiro - Eduardo Suplicy - Francisco Rollemberg Humberto Lncena - Irapuan Costa Júnior- Jacques Silva - João
Colmon- Joio França - José Eduardo - Jólio Campos - Loorembels Nunes Rocha- Magno Baoelar- Mansueto de Levor- Pedro
Teixeila- Mouro Benevides- Moisés Abtiio- Nelson CameiroNey Mlnnhlo.
O SR. PRESIDENTE (Chàgas Rodrigaes)- A lista de pre-

de diversas empresas estatais. crédito especial no valor de

R$6.443.311,00, para os fms que especifica, sancionado e transformado na Lei n• 8.960, de 23 de dezembro de 1994.
N" 396. de 1994 (n° 1.196/94, na origem), de 23 do corrente, referente ao Projeto de Leà da Câmara n• 177, de 1993 (n°
2.908192, na Casa de origem), qile dispõe sobre a isenção do imposto de iiilJX)!ta.ção- rui hipótese que mencioria, sancionado e
transformado em Lei n• 8.961, de 23 de dezembro de 1994.
N" 397, de 1994 (n° 1.200190, na Casa de Origem), de 26 do
corrente, referente ao Projeto de Lei na Câmara n• 238, de 1993
lf.GÇI. ~R- o compuecime'nto de 21 Srs. Senadores. Havendo nú(n• 6.030/90, na Casa de origem), que dá a denoininação de RO<Jo.
mero regimental, declaro aberta a sessão.
via Presidente João Goulart à Rodovia BR-472, sancionado e
Sob a proteçlo de Deus, iniciamos nossOS trabalhos.
transformado na Lei n° 8.963, de 26 de dezembro de 1994.
O Sr. J• Secretário proeedení à leitura do Expediente.
N" 398, de 1994 (n"l.l99/94, na origem), de 26.do corren:
É lido o segainte:
te, referente ao Projeto de Lei no·s. de 1994-CN, que antoriza o
Poder Exea.~tivo a abrir ao Orçamento de Investimento, em favor
EXPEDIENTE
de diversas empresas estatais, crédito suplementar no valor de
R$1.231.042.317,00. pam os fins que especifica, saocionâdo e
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
transformado na Lei n• 8.962, de 26 de dezembro de 1994.
Resdlulndo autógrafos de projetos de lei sancionados:
Comunicando 0 reCebimento de mensagens:
N" 394, de 1994 (n• 1.194194, na origem), de 23 do corren(
fi
Pro'
de, _, o d
4-CN
.
N" 400. de 199 4 n• 1.20 v94, na origem), de 26 do corren4_• e 199
~«?
J...,Çl n
• G.?e autonza ~ te, comunicando o recebimento das Mensagens CN ndl 316 a 356.
te, re mnle ~
Poder Execuuvo a abrir ao orçamento Fiscal da Umão, em favor de 994
·
· ·
·
do Ministério doM · A b'
da Amazônia Le a1 créd'
I
, nas qurus se participava ter-se esgotado, sem deliberaçao
eiO$ moolente oo,e
fi"~c .. ·. g_..:, -ifi· ltO-- final do Congresso Nacional, o prazo para apreciação das Medidas
~ ia! novalor de R 1.1 ·<XX!• o para os IDS que espec lca, Provisórias n"' 674 a 676,678 a 691,683 a 685,688.689,691. ·
:_"""do e transformado na Le1 n 8.959, de 23 de dezembro de 692, 695 a 698, 700,702,703,705 a 724, de 1994.

·s

-•

N" 395, de 1994 (n•u 95194, na origem), de 23 do correnPro'

de Le' • 7 de !994 -CN
.
to, nn~me ao
~o
1 n
•
, que autonza o
Poder Exerutivo a abrir ao Orçamento de Investimento, em favor

· ··

Correspondências r~:ce~idas e respondidas pelo Senhor
Pn:sldeote do Senado Federal.
Diversos:
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~da Assembléia Legislaliva do Bolado de Minas Gemis- da Câmam MJÕicipal de Vereadores de Fortaleza d<>' Va'MG,favomvelaoProjetodeLein"3002192;'
los-RS, apebuido o~ favomvel as emendas do DopuWID
- da Câmam Mmicipol de Cachoeiro de ltapemirim-ES, so- Victor Facciooi, que tiia a TR da divida e do Cr6dito Agd<x>la;
licitando que o Fundo Social, provisto pelo novo Plano eoonômico
- da Câmam Municipal de GravatA-RS, contmria a privatldo gavemo, seja gerido pelos Municlpios e não pela União;
zação do Banco do Brasil;
• •• ' ' ' •
- da Clmaia Mtmicipol de Santo,..SP, solicitando aprova- da Câmam Municipal de Triunfo-RS, contittió .a'J'liva&i"
çio do mbatilutiv9 -"'" amplia o pl'87D de concessão do se_guro-de- zação do Banco do B=il;
• •· .· · • :;•c
sempt'OSO- da Empresa Brasileim de Aerooáutica-EMBRAFR..Sio
-da Cimara Mtmicipol de Artur Nogueira..SP, solicitando · José dos Campos..SP, favorável a privatizaçio da "'ferid& empreapuraçio nas denóncias de conupçio que envolve a cur e PT;
sa;
- do Sindicato da Indóstria de adnbos e comtivos agdcolas,
- da Câmam Municipal de Campos Borges-RS, contmria a
no Estado de Sio Paulo-SP, solicitando aprovação do Projeto de privatização do Banco do Brasil;
-do Conselho Regional de Contabilidade do ElUdo de Slo·
Lei n"3.41!8/92; .
- da Câmam Municipol de Mauá..SP. oontiú'ia a ediçilo da Paulo-SP, solicitando a aprovaçilo do Projeto de Lei n• 4..953190; ·
Medida Proviláia n• 368193;
- da Associaçi!o Profissional dos Detetiveo Partic:ollllta•do'
Campinas-SP, solicitando a rejeiçilo do Veto ao Projdo lle.Lei n•
- da P,.,feimra Municipol de Mariano Moro-RS, contrária a
"'tençilo dos mpasses dos recursos do Governo Fedenl aos Gover- 241193;
-da Câmam Municipal de P,.,sidente Vonceslan..SP,.aolici·
nos Esbduais e Municipais e o amnento de 5% da allquota de imta
providências
que permitam que as Cimaras Municipais pooum
postos, confonne estabelece o Plano Ecooômico;
legislar sobre o trânsito na zona nrbona dos Mtmit:!pios;
- da Clmara Municipal de Santos..SP, apoiando os projetas
- do Ministério da Educaçiio e do Desportc>-Tr8a ·Lqoaque llamitam na CAmara dos Deputados e Senado Fede<al, visando MS. solicitando urgente providências no sentido da apmvaçio do
relativizar a jmmidede pulamentar, imt.ituir o C<lltrole externo ao orçamento;
-Poder Judiciirio e ilppedir a ""linçio dos processos políticos por
- da Câmara Municipal de Montes Claros-MO, soJiciWido
crimes de IlOSpO!lSBbilidade, em caso de denúncia;
aprovação do Orçamento da Uniilo;
- da Câmam Municipal da Eslância de Bragança PIUJilloo.. •
- do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancárioo de Piracicaba-SP, solicitando a intm:essio do Legislativo SP, solicilaildo a regulamentaçilo do art. 220, pamgrat'o 4", da
na preservaçio do Judiciário na fonna de Juizes de C&r11'ita e Jui- Constituição Federal e para que conste dessa regu1amentaç1D a
proibiçilo da venda de produtos derivados do tabaco A menores de
zes classistas com todos os mitos conquistados;
18 anos de idade;
- da Câmara Municipal de Ibiraci..SP, contrária a retenção
- da Câmam Municipal de Barl>acena-MG, solicilando alde 15% dos recursos do Fundo de Participsção dos Mtmicipios gumas inclusões e exclusões na Medida Provisória n• 598194;
(FPM) por parte do Govemo Federal;
- da Associaçilo de Docentes da Univeraidade EoWiual
-da Alaociaçio Comm:ial do Paru>á-PR, COiliiáiia a Men- Paulista..SP, solicitando a votação imediata da Lei de Dirdrizes e
sagem 688/93, do Senb<r Presidente da Repóblica;
Bases da Educaçilo;
- da Câmam Mmicipol de Santos-SP, solicitando que sejam
- da Câmam Municipal de Santos-SP, solicitando a CoDJti..
acelendos os eatudos viundo a "'vogação da Lei que institui o tuiçilo de uma Comissão Parlamentar de Inqu~to, visando apurar
Adicional de Tarifa Portuúia;
·
· as denúnciaS de elevada sonegação de impostos federaia, ...- da Clmaia Municipal de Montes Claros-MO, aolicitando no Pais;
'' ' ·
provid&.cias no sentido de que a Rede Ferroviária Federol seja ex-da Câmara Municipal de Jóia-RS, conlriria a priva~·
cluida da "'Jaçio do empresas estalais a serem privatizadas;
do Banco do Brasil;
-da Cimara Municipol de Campinas..SP, oontrária ao Pro-da Câmara Municipal de Amçuai-MG, solicitando a reVi'
jeto de Lei n• 78193;
•
_ silo da Lei que rege as aposentadorias;
-da CJmam Mmicipol de Santos-SP, solicitando que sejam
- da Câmara Municipal de Santa Fé do Sul-SP, sólicllando
favcdvelao Projdo de Lei"'" sed aJnSODilldo pelo Deputado a utilizaçilo dos alimentos estocados nos ll1'lll826ns govtmanllllGenldo Alclanin, garantindo o psgamento dos proventos de apo- tais;
- da Câmara Municipsl de Ilha Solteim-SP, solicllando a
sentados e pemionistas;
-da amam Municipal de Nogucint..SP, solicitando reforço utilização de alimentos estocados pelo Govemo a pessoas cam~
na apunoçio das doolncias "P"''"Iltadas e fonnação de uma Co- tes;
miulo l'ulamonlar de Inquérito na rede de corrupção de envolve
-da Câmara Municipal de Sautos..SP, solicitando esfmços
aCUfePT;
para manter com fmneza de propósito de instabili:mçio COCliiÔIDÍ- da Associaçio Comercial e Industrial de Uber!Andia-MG, ca;
- da Assembléia Legislativa do Estado de Silo Paulo-SP,
contrária a todo e c,Jalquer aumento do impostos;
-da Clmara Mlnicipsl de Jaçu-BA, solicitando a manuten- solicitando atençilo no sentido de manter o Projeto de Lei Marluce
çio da Rede Fenuvi.úia Federol SI A;
Pinto nos temtos aprovados pelo Senado Federal, vetando o subo- do SEI-Serviços Especiais de Investigllções e Infonnaçõ- titutivó apresentado pelo Deputado Zaile Rezende;
- da Câmara Municipal de Novo Horizonto.SP, solicllando
es-Contasem-MG, solicitando a regulamentação da Prof'lssilo de
aprovaçilo da Medida Provisória n• 5SQ'94;
Detetive Profissional;
- da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo..SP,
- da Câmara Municipal de GoiAnia-GO, solicitando apoio l
solicitando a possibilidade de ser introduzida uma emenda, na Lei aprovaçilo da Medida Proviláia n• 550'94;
Fedenl n• 8.199/91, estendendo oo seus benellcios aos Rep11'- da Câmara Municipal de Apucarana-PR, contrária ao Prosentantes Comerciais que dependem exclusivamente de seus vei- jeto de Lei da Senadora Eva Blay, que libem o aborto até o 3• me.
de gestação;
cules para a execuçilo do seu trabslho;
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da Cimam Municipol de lpiúna-SP, solicitando providênci:s 110 11011tido de que o parágrafo 2' do art. I •, da Lei n• 8.906/94,
seja apovado;
- d& Cimua Mwrlcipal de Tupi-SP, solicitando a revosaçio do Decreto Federal98193;
- da C!mara Mwrlcipal de llha Soll<:ira-SP, solicitando a revosação do parágrafo 2' em seu art. 1', da Lei n' 8.906/94;
-da Auembl6ia Legislativa do Estado de Goifls..GO, solicitando i adoçio das medidas necessárias objetivando uma revisão
sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre o aumento do salário mí-

nimo;
- da Omar& Mwrlcipal de São Leopoldo-RS, solicitando
apoio hpovaçio do Projeto de Lei n' 1339/91;
-da Olmam Municipal de Jacarei-SP, solicitando à revosa·
çio do porigrafo '1:', art. I' da Lei n• 8.9()6194;
- d& C4mara Municipal de llaqui-RS, manifestando pxeocupoção oom a não regulamentação do art. 203 da Coostituição Federa!, que dispõe sobre beneficioo da Previdência Social, aos
defJciOIIIe5;
- da Cimam Municipol de São Miguel Arcanjo-SP, solicitando aprovação do Projeto de Lei n'4385/94;
- da C!mara Municipal de Junqueir6polis-SP, favorável ao
Projeto de Lei n• 4.385/94;
-do Sindicato do Com6rcio Varejista de Produtos FormaC<!uticos de Ribeilio Preto-SP, favorável ao Projeto do Lei n•
4385/94;
- da Cimaia Municipal de Toledo-PR, solicitando empenho
e as gestões neoeWrias viSBDdo à eleição dos intesnmtes do Conselho de Comunicaçlo Social;
- da Câmara Municipal de Camzinbo-RS, manifestando
cootrariedade pela nlo volaçio do Orçamento;
- da Federaçílo do Ccm6rcio do Estado de São Paulo-SP,
coo!dria ao Projeto de Lei n• 62/94;
- da Omara Mwrlcipal de Santos-SP, solicitando o aperfeiçoomento das leis Eleitorais;
-da Cimom Municipal de Vereadores de Nova Petr6polisRS, COJIIr6ria a privatização do Banco do Brasil;
- da Fedençio de Aposentados e Pensionistas do Estado de
São Paulo-SP, solicitando a fiXaçlio do salmo minimo de
R$137,00;
- da Olmam Municipal de Esteio-RS, apoiando o Projeto
de Lei n• 1339/91;
- da Câmara M>micipal de J~ara-Mf, solicitando urgSncia
na~?,_.~ •k:. !'"-~~;.=.....de Lei da C!mam dos Deputados, que diz
respeU..:.. 111. OlVIda dos a~:.lCUitores brasileiros;
- 4o ""''"''•"" Brasileira de Qufmíca de Silo Paulo.SP, solicitando imediata votação do Oiçamento da União;
·
-da Universidade Federal do Pará-PA, solicitando urgência
na votação do Projeto de Lei n• 129/94;
- da Secretaria de Estado da Educaçlo de Minas GeraisMG, 0011tr6ria 1 Emenda Coostitucional aprovada pelo Congresso
Nacional que rednz verbas destinadas à educação;
-da Prefeitura Municipal de Piracicaba-SP, solicitando especial al<:nçio ao Projdo de Lei n' 34194;
- da Prefeitura Municipal de Paraguaçó Paulista-SP, solicitando especial empenho para manul<:nção da representação paritliria na Justiça do Trabalho;
- da Prefeitum Municipal de Presidente Bemardes-SP, solicitando especial empenho para manutenção da representação paritária na Justiça do Tmbalho.
O SR. PRESIDENTE (Cbag&s Rodrigues)- O expediente
lido vai à publicaçio.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I' Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N'1107, DE 1994
Nos termos do art. 13, § 1', do Resimento lntemo do Senado Federal. requeiro seja considerado como aUJSncias autorizedas,
o periodo considerado entre os dias 12 e 23 de dezembro de 1994,
tendo em vista a necessidade da mínha pennanência no Estado de
Rondônia.
. sai& daS Sessões, 27 de cJeZ.m!nO de 1994.- sen8doi Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Ctagas Rodrigues).,- A votação do
requerimento fica adiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I' Secretário.
É lida a seguinte
Excelentfssinio Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência e, por seu alto intenn6dio, ao
Senado Federal, que renuncio ao mandato de Senador pelo Estado
de Mato Grosso, a contar de I' de jaoeiro de 199S, em virtude de
mínha posse no cargo de Vioe-Govemador do Estado de Mato
Grosso, para o qual fui eleito em 3 de outubro de 1994.
Sala das Sessões, 27 de dezembro de 1994.- Senador M6rcio Lacerda.
O SR. PRESIDENTE (Ctagas Rodrigues)- O expediente
lido vai à publicação.
A Presidência tomaní as Jr<>Vidências necessúias à convocação do suplente.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I' Secretário.
É lida a seguinte
Excelentlssimo Senhor Presidenl<: do Senado Federal
Comunico a Vossa Excelência e, por seu alto intenn6dio, ao
Senado Federal, que remmcio ao mandato de Senador pelo Estado
da ParBI'ba, a contar de 31 de dezembro do correnl<:, em virtude de
mínha posse no cargo de Govemador do Estado da Pamlba, para o
qual fui eleito em 15 de novembro.
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1994. - Senador An·
tonto Mariz.
O SR. PRESIDENTE (Ctagas Rodrigues)- A comunicação lida vai à JUblicação.
A PresidSncia tomar.í as proVidências necesdrias à convocação do suplente.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I' Secretário.
É lida a seguinte
Senhor Presidente,
COmunico a Vossa Excelência, nos tennos do artigo 39. do
Regimento Interno do Senado Federal, que me ausentarei do Pais
no periodo de 26 ·de dezembro do corrente ano a 4 de janeiro de
1995, quando estarei em viagem aos Estados Unidos.
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1994. - Senador Esperidião Amín.
O Sr. PRESIDENTE (Ctagas Rodrigues)- O expediente
lido vai ii publicação.
~obre a mesa, oficio que Será lido pelo Sr. 1o Secretário.
E lido o seguinte
Oficio n' 777/SEPLAN-PR
Brasília, 21 de dezembro de 1994

Senhor Presidente,
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Comunico a Vossa Excelência que, a partfr do dia 2 de janeiro próximo, reassumirei a minha cadeira de Senador, pelo Estado do Ceará, da qual me encontrava afastado em virtude de ter

Augustinho Freitas

assumido a função de Ministro de Estado Chefe da Secretatia de
Planejamento, Orçamento e Coorden_ação da Presidência da República.
Atenciosamente, Beni Veras, Ministro de Estado-Chefe da
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- O expediente
lido vai à publicação.
__
A Presidência recebeu a Mensagem n' 399, de 1994 (n'
1.201194, na origem), de 26 do corrente, pela qual o Seubor Presidente da República, nos termos do art. 52, incisO V, da Constituição Federal, solicita autorização para que pos-sa êbn,tratar operação
de crédito externo no valor de US$ 56544.176,00_ (cinqüenta e

Dércio K.nop

seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, cerito e setenta e
seis dólares norte-americanos), a ser celebrada entre a República
Federativa do Brasil e a Svenska Handelsbanken, destinada a financiar a aquisição de sistemas e equipamentos de defesa para o
Corpo de Fuzileiros Navais e para as fragatas pertencentes à Mari~
nha do Brasil.

Alberto Haddad
SérgioCury
PSB

Uidurico Pinto
Tamil Haddad
De acordo com a Resolução N' I, De 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 27/1'}}94- Desiguação da Comissão Mista;
Dia 28/ I '})94- Instalação da Comissão Mista;
Até 26/12/94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo

para a Comissão Mista emltir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 04101!95- Prazo fmal da Comissão Mista;
Até 19/01/95- Praw no Congresso Nacional.
-O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Seubor Presidente da República editou a Medida Provisória No 767, de 20 de
dezembro de 1994, que dispõe sobre as contribuições para o Programa de Integração Social- PIS, e para o Programa de Formação

Do Patrimônio Do Servidor Público - PASEP, incidentes sobre receitas de exp:ntação 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
IDatéiía:
SENADORES

Suplentes
PMDB

RonanTito

Jacques Silva

Ruy Bacelar

Ronaldo Aragão
PFL

Airtori Oliveira
que especifica.
De acóido com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos §§ 4' e 5' do M. 2' da Resolução N' 1189-CN, fica assim- Moisés Abrão

PPR

constituída a Comissão Mista biCLiínbida de emitir parecer sobre a

PSDB

4

Raimundo Lira

Esperidíão Amin

Mário Covas

matéria:
SENADORES
Titulares

Jutahy Magalhães
PMN

Suplenteo

Francisco Rollemberg

Flaviano Melo

Aureo Mello

PMDB
Coutinho Jorge
Gilberto Miranda

Quarta-ferra 28 9797

PDT

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) ~-A- matéria
será despachada à Comissão da Assuntos Econômicos.
O Seubor Presidente da República editou a Medida Provisória N° 766, de 20 de dezembro De 1994, que autoriza o Poder _ Titulares

Executivo a abrir ao ütçame_nto de Investimento das Empresas Es~
tatais, em favor das Centrais ElétricaS-cio-Norte do Brasil S.A., crédito extraordinário no valor de R$ 15.479.072,00 (quinze milhões,
quatrocentos e setenta e nove mil, setCnta e dois-reais), para os fms

m
PP

PRN
NeyManmbão

RonanTito
DEPUTADOS

PFL
Guilherme Palmeira

Odacir Soares.
Tifidares

PPR
- Jarbas Passarinho

Carlos De'Carli

-Mussa Demes

PSDB
Jutahy Magalhães

MãrioCovas

Tourinho Dantas
PMDB.

Luís Roberto Ponte

PTB
Va1mir Campelo

José Eduardo

Suplentes
BLOCO

Pedro Novais.
PPR

-Pauderney Avelino

PT
Eduardo Suplicy

Avelino Costa
PSDB

Vittorio Medioli
DEPUTADOS

Lezio Sathler
PP

João Maia

Titulares

Suplentes

BLOCO

Valdir_Gllerr'<! __--

Jonas Pinheiro
PMDB
José Augusto Curvo

Borge~

Paudemey Avelino

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
-Dia 27!12/94- Desiguação da ComissãO Mista;
Dia_28/12194-lnstalação da Comissão Mista;

Antônio Faleiros

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;

Gilvan
PPR

Gerson Peres
PSDB.

Paulino Cícero

Vadão Gomes
PDT
Carlos Alberto Campista
Amaury Mütler
PCdoB
· Aldo Rebelo
Sócorro Gomes
De acordo com a Resolução N' I, de 1989-CN, fica estabe-

Até 26/12/94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo

m
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Até 04/01/95- Prazo final da ComiSSãoMista;o
Até 19/01/95- Prazo no Congresso Nacional.
João Rocha
Airton Oliveira
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
PPR
Presidente da República editou a Medida Provisória n' 768, de Moisés Abrii:o
Affonso Camargb
20 da dezembro de 1994, que dispõe sobre a vinculação da FundaPSDB.
ção OSõfio e-dá outras providências.
Mário Covas
Jutaby Magalbães
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
PTB
dos§§ 4' e 5'do art. 2• da Resolução n' 1/89-CN; fica assim cons- José Eduardo
Marluce Pinto
tiOJ.ída a Comissão Mista incumbida de ~_mitjr parecer sobre ~ maPT
téria: .
.
Eduardo Suolicy
SENADORES
DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Titulares
Suplenteo
BLOCO
PMDB.
RonanTito
Manoel Castro
José Fogaça
Viimar Rocha
Onofre Quinan -Coutinho Jorge
PMDB
Roberto Valadão
PFL
Zila Bezerra
Júlio Campos
Odacir Soares
PPR
PPR
José Maria Eymael
Francisco Domelle~
Affonso Carnargo
Lucídio Portella
PSDB
JoséAbrão
Adroaldo Slreck
PSDB.
PP
Ju!ahy Magalhães
Mário Covas
- José Linhare$
DelcinoTavares
Por
Nelson W edekin
Magno Bacelar
PDT
PP
Cariíõn _Jy.nior
Max Ro'seD..JDan.n
Meira Filho
Nelson Carneiro
PPS
AUgusto Carvalbo
_Sétgio Arouca
DEPUTADOS
Suplentes
Titulares
De aoordo com a Resolução n' I, de 1989-CN, fica estabeBLOCO.lecido o seguinte calenc.tmo para a trnrnitaçiJo da mat6ria:
WernerWanderer
Alacid Nunes
Dia 27/12194- Designação da Comissão Mista;
Dia 28/12194- instalaç!o da Comissão Mista;
PMDB.
Hélio Rosas
Até 26112194- Prazo para recebimento de emendas. Prazo
João Fagundes
'PPR
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admisstbilidade;
Até 04/01/95- Prazo fmal da Comissão Mista;
Jair Bolsonaro
Cai:los Virgílio
PSDB.
Até 19/01/95- Prazo no Congresso Nacional.
SigmatingaSe~-as
Jabes Ri~iro
O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) - O Senhor
PP
·l'resideiiie
-República editou a Medida Provisória n' 770, de
Mário de Oliveira
10 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a assunção, pela Uniio,
José Linhares
PDT
de crédito da Export Development Cmponúion - EDC, e de deWilsnt; t.., ri lier
Valdomiro Lima
bêntures emitidas pela EMBRAER - Empresa Bmsileira de A=>PSD
náutica S.A., bem como sobre a utilização de créditos da União
Edi Stliprandt
Orlando Pacheco
junto à EMBRAER- Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN, fica estabeDe acordo_ com as indicações das Lideranças, e nos termos
lecido o seguinte calendário para a ti'anútaçãO da matéria:
dos §§ 4° e 5' do art. 2' da Resolução n' 1/89-CN, fica assim consDia 27112194- Design_ação di Comissão IV!ista;
tituída a Comissão Mista inrumbida de emitir parecer sobre a maDia 28/12194- instalação da Comissão Mista;
téria:
- SENADORES
Até 26112194- Prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a ComissãO Mista emitir o parecer sObre a admissibilidade;
Titulares
Suplentes
Até 04101/95 - Prezo firial da Comíssão IV!ista;
PMDB
Até 19/0f/95- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor Alfredo Campos
Divaldo Suruagy
Presidente da República editou a Medida Provisória n• 769, de 20 Mansueto de Lavor
Flaviano Melo
de dezembro de 1994, que dispõe sobre a reestruturação da SecrePFL
Jônioe Tristão
taria da Receita Federal e dá outras providências.
Raimundo Lira
De acordo com as indicações das Lideranças. e nos termos
PPR
dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n' 1189-CN, fica assim_ oon5- Hydekel Freitas
LevyDias.
tituída-a Comissão Mista incumbida de emitir páreéer Sobre-a maJu!ahy Magalhães
Mário Covas
téria:
9798 Quarta-feira 28

aa

PMN
SENADORES

Titulares

Francisoo Rollemberg

Suplentes
PMDB.

Onofre Quinan
Mansueto de Lavor

PRN
Gilberto IV!iranda

--Jacques Silva

Aureo Mello

Ney Maranhão

Dezembro de 1994
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DEPUTADOS

Titulares

m

Quarta-feira 28 9799

PRO NA
Suplentes

Regina Gordilho

BLOCO.

Jônice Tristão~_

-De acordo COm a Resolução n'O 1, de 1989-CN. fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 27112194- Designação da Comissão Mista;
Dia 28/12194 - Instalação da Comissão Mista;
Até 26/12/94-Prazo para recebim'"nto de emendas. Prazo
para a Comissão Mista emitir o pareçer sobre a admissibilidade;
Até 04/01/95 -Prazo final da Comissão Mista;
Até 19/01195- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Sénbor
_P&'sidente da República editou a Medida Provisória n6 772, de
20 de dezembro de 1994, que altera a Lei n• 8.031, de 12 de abril
de 1990, e dá outras providências.
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos tennos
dos §§ 4• e 5• do art. z• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim cons- ~
tituída a Comissão Mistã incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
-SENADORES
Titulares
Suplente!;
PMDB
Ronan Tito
Mansueto de Lavor
AmirLando
RuyBacelar
PFL
João Rocha
Guilherme PalmeÍr.\
PPR
Jarbas Passarinho
Louremberg Nunes Rocha
PSDB
Mário Covas ~
Julllby Magalhães
PTB.
ValmirCampelo
José Eduardo
PT
Eduardo Sup!icy
DEPIITADOS
Titulares
Suplentes
Bloco
Luiz Viana Neto
Osório Adriano
P_MDB
Nelson Proença
Gontaga Mota

Epitacio Cafeteira

Fet ter Júnior

Alacid Nune~

Aldir Cabral
PMDB
Ivlllldro Cunha Lima

Mauro Sampaió
PPR

VictorFaccioni

Fábio Meirelles.
PSDB

Gexaldo Alckmin Filho
PP.
Augustinbo Freitas
PDT
Paulo Ramos

Paulino Cícero--~
Emani Viana
Liberato Caboclo.

PV
Sidney de Miguel
De aoordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendáriO para-a tramitação da matéria:
Dia 27/12194- Designação da Comissão Mista;
Díá 28/12194- Instalação da Comissão Mista;
Até 26/12194- Prazo pata recebimento de emendas. Prezo
para a· Comissão Mista emitir o pareéer sobre a a,dmissibilidade; ·
Até 04/01195- Prazo fmal da Comissão Mista;
Até 19/01195- Pta:w nó Congresso Naci<JDlil.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n• 771, de
20 de dezembro de 1994, 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 iDdicações das Lideranças, e nos termos
do• §§ 4°e 5° do art. 2• da ResoluÇlio-n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incnmbida de emitir parecenobre a tualéria:
SENADORES
Titulares
Supledles
PMDB
RonanTito
Cíd Saboia de Carvalho
Coutinho Jorge
AmirLando
PFL

Guilherme Paimeira-- -

nno

PPR

Moisés Abrão

r-.("''

PSDB.
Mário Covas

Julllby Magalhães

José Anibal

PbT.
Laprovita Vieira

Renato Johnsson
PDT

PP
Rachid Saldanha Derzi

Momni Torgan
PP

Nelson Wedekin

Magno Baoelar

José Maria Eymael
PSDB

Moira Filho

Márcia Cibilis Viana

Marina Clinger
PTB

DEPIITADOS
Titulares

Suplentes
BLOCO.
Darei Càel!lõ-

Rubem Medina
PMDB.
Luís Roberto Ponte

Gonzaga Mota

~

PPR
Paulo Bauer

Roberto Balestra
PSDB

João Faustino

Saulo Coelbo
PP

Eduardo Matias

Edmar Moreira
PDT

Carrion Junior

Fernando Lopes

Pedro Abrão
João Mendes
De acordo com a Resolução n• l, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendáiio pará a tramitação da tuatéria:
Dia 27/12194 ~Designação da Comissão Mista;
Dia 28/12194-lnstalação da Comissão Mista;
Até 26/12/94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a ComissãO Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 04/01/95- Prazo fmal da Comissão Mista;
Até 19/01195- Prazo no Congresso Nacional.~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n° 773, de
20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da Advocacia·.Geral da Uníão, em caráter emergencial e provisório, e dá outras- pfovidências.
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Mário Covas

têri.a:

Magno Bacelar

zo

Jutahy Magalhães.
PDT
Nelson W edekin

SENADORES

PP
Suplentes

Pedro Teixeira

João França

I'MI>B
( iU S:ah •ia rlf' C:nvRiho

DEPUTADOSAlufzio Bezerra
Gilberto Miranda.

Suplentes

Titulares
BLOCO

1\>en! Ferreira

PFL

Murilo Pinheiro

Cadu... Patrocínio

PMDB
PPR.

Nilton Baiano

Armando. Costa.

Carlos De'Carü ·

Hydekel Freitas

PPR

Heitor Franco

PSDB
Mário Covas

Paulo Duarte

Jutahy Magalhães

PMN

PSDB.

Elias Murad

4arcos Formiga

Fraucisco Rollemberg

PP
PRN

Ney Maranhi!<>

DEPU fADOS

Titulare;
BLOCO

PaesLandim
PMDB

'Ihomaz Nonõ
PPR
Vit6rio Malta
PSGI'.

Luu Máximo

Paulino Cícero
PP

Mário Chem1ont

Edison Fidelis.

PI >'I'
.J.

' t ' •,

João Maia

Carlos C~!

Miro Teixeira

\,'1

P.<.;Jll

Ernesto OradcUa
De acon:lo com a Resolução n• I, de 1989-CN, flca eslabelccido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 27/12/94- Designação da Comissão Mista;
Dia 28/12/94- lnslalação da Comissão Mista;
Até 26/12/94 -Prazo para recebimento de emendas. Praw
para Jl ' ' ·n·'~"ão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
~~~c f14JI)!/95- Prazo final da Comissão :Mista;

Até J9/ü1/95- Prazo no Cnngresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
Pn.·sitlcnle da República t•dilou a Medida Provisória D 0 774, de
'}'! (J,· •k•?ernhn'l 1k '!)i).1 cru e c.Lí. nova redação ao~. 1° da Lei D0
(· 1511, ol-· .-. (l(" II<''J:('Til[lll) ,,.~ Jt}74, que dispõe sobre a obrigatorie~
d<H lt· , !:~ ' !
L, ~:11 d.·,!mado ao consumo humano. seu controle pd• ·
, ·~ s.;u11larios e dá oulras providências.
lo c-r.>m as indir•;J\''-lCS das Lideranças, e nos termos
~ .,. '-: ~
I , '''1. 2'' tia l~csolu(âo n° 1/89-CN, -ficã assim cons1 ' '
ol!l<l.o,;:io idi...:t:t int."lJmhida de emitir parecer sobre a ma-

Eduardo Matias
-

. PDL
José Carlos Coutinho

PMN

Suplentes

Vilnt:tr Roc-ha
Jos(~

Dezembro de 1994

PSDB

De acordo com as índicações das Lideranças, e nos termos
dos §R ' .. -;<>do art. da Resolução n° 1189-CN, fica assim cons-lituí<'
io Misla i1wnmh!da de emitir parecer sobre a ma-

J erônimo Reis
De acon:lo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, flca estabelecido o seguinte calendfu:io para a tramitação da matéria:
Dia 27/12/94- Designação da Comissão Mista;
Dia 28/12/94- illslalação da Comissão Mista;
Até 26/12/94 -Praw para recebimelllo de emendas. Praw
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibifidade;
Até 04/01/95 -Praw fmal da Comissão Mista;
Até 19/01/95- Praw no Congresso NaGional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n• 775, de
20 de dezembro de 1994, que prorroga o praro da isenção do 1mposto sobre Produtos Industrializados, prevista no art. }0 da Lei n°
8.191, de 11 de junbo de 1991, e altera a relação dos bens contemplados com referida isenção.
De acordo com as indicações
Lideranças, e
termos
dos §§ 4" e ;;• do art. 2• da Resolução n• 1/89..CN, flcaassim constiblída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares
Suplentes
PMDB
Jacques Silva
RonanTito
Coutinho Jmge
Mansueto de Lavor:
PFL
Airton Oliveira
Dario Pereira
PPR
Jarl>as Passarinho
Epilacio Ciifetõira
PSDB
Mário Covas
Julaby Magalhães.

·aas

iias

PTB
Marluce Pintq

José Eduardo
SI\Ni\1\0I~ES

PT
Eduan:lo Suplicy

'! ítulan.>s

PMI >ll
Ce~al

DEPUTADOS

Suplentes
Ronaldo Aragão
Jacques Silva

I l1.t.

Mam:uetn ck l.avnr

BLOCO
PMDB.

Airton Oliveira,

Marcos Lima,

Germano Rigotto

PPR
l:spcritli;l,l ,\n1ín

MussaDemes

Manoel Castro

PFL

I Jario Pereir;:~

Suplentes

Titulares

PPR
Epilacio Cafeteilil

Paulo Mandarino

Francisco Domelles.

! l1 ÀR lO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro cie 1994

I

Jackson Pe.n':im

:~P.ttf':

Bastos

I' i

Vadão Gon1es.

outra..o:; providências.
-~ - - aeordo com as indicações das Lideranças. e nos tctmos
•J.:" ~~.-)''5° do art. da Resolução N° 1/89-CN, fi<"'a assim consti{níü·· .· f ', •mi..,s:ão Mista incumbida de emitir parecer sobre a maté1!! ,~.;-~ -~-ri<l

<':mirm Junior

Carlos Lupi
1'1,

Dia 27112/9,1°-

O SR- i'RRSIDÉNTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
República editou a Medida Provisória N° 777. De 20
de 1994, que organiza e disciplina os Sistemas de
c·n17o)k Imerno c de Planejamento e de Orçamento do Poder F.xe-

''rr-<.:.idt~nte da
d,•. c.l~·.t{'1llhro
<.

:; ·;

José Fortunati
De ac01d,) ·· •·
lecido o seguinte calend:.trl<\

C'hk1) Vigilante

! \~

zo

· ,," . dt: 198t> CN. fiça t>"tahe-

~\;Ir':!~ tnm11taç:ãn &
l )!;:c.:l,i.'_TI:•ç.'in c~;i Cnmissão

nlatetia:
MiSta: ::-

SENADORES

Suplentes

Dia 2RJI2/94- ínc;;t~hll.'~~, 'il'l l'omi . . ~ã<~ Mista:
PMDB
Até 26/i /,'},.1 _j',
:'.tn:l- rc•J P.himenln de erileD.âas. Pra10
Pt·: lrn ,~imon
para a Comissãn Mi:r;:ta Pt1n11kn-nal'f'<"Ú ~nhrc·a-~dinJssibilidad~"::;
Cid Saboia de Carvalho
Até 04/()l.''):'\ }'T(I?C:. tú.;?i d;• {,'orri'i;;'õãf'I-Mi:o;ta~
l'FL
Até 19101/95- l.,_:< 'I' r;,·' ·,,lli!t~·sso Nacional.
O SR. PRESHIENH, I< :h•f-"' Rodrigues) -- O ·senhor
PPR
Presidente da Repühlica echtou <\ M«<ida Provisória n° 776, de Lcvy Dias
20 de dezembro de 1994. nne_ ctispõc; ">Ohre a.lt~ção do DecretoPSDB
lei D0 1.804, de 3 de ,<;;f':le:mhr,, c),• 19RO:- --- __
De acordO c·om :•.:.: ~r.du ,'\o,' "W'': ri:;~ c:. J ,idf'rãflÇ8.s~, e noS termos-l'DT
dos §§ 4° e 5° d,, ttrt. r d:1 'l_··~r:lv(iil ~ n" 1/RCJ-CN, fica assim constituída a Comi.ssãrnvlísl:t m~ttnh1d"' d,~ P1,liii_tpãrec..ers-obre a maPP

téna:

~

Délio Braz

Haley Margon

Paulo Mourlio
MOisés Abrão. _

P~l li\

Ronivon Santiago.
PSDB

Jarkson Pereira
h11•hYf':l•galhães

PMhl

Deni Scbwartz.

PP
Wagner do Nascimento

Marcelo Lu<

PDT

Fr.mcisco Rollemherg

l'RN

Max Rosennman

Ney Maranhão

AureoMello

~upiPntt-s

Hl .<)< '1 )
P~DB

Jc'sé Jorge
Hl'liflRosa<:

José Dulra
PPI·'

fif'tO Mansur

Paudemey Avelino
P.~llH

V 111, nio

Saulo Coelhe'

M("-<iioli

PP
üliveit~l:

< "wl~'-" (':mmrça
PI}'\

IW.th A"?i7e

Luiz Salomât,

Giovanni Queiroz
PL

José Egydio

! lrP11TA I lOS

Titulares

Mário de

Darei CoelbQ

PPR

Oda.cir Soare~ -

PPR

Rubem Medina

Nelson Wedckin

PMDB

Carlos Nelson

f'lii.

Mário Covas

- Jutahy Magalhãc<

BLOCO
Cé,,.arDias
Na hor Junior

Lourival Baptista

<.:arlos de'Carli

Suplentes

Titulares

PMI'I:t

José Fogaça
Ronaldo Aragão

Raimundo Lira

DEPUTADOS
Suplenh."S

Titulares

ArnirLando
Mansueto de L::.,or

Pedro Teixeira

_...·~<.t-.·~! .. H~ I,'~

Epitacio Cafeteira

Quarta-feira 28 9801

PH:r..r

José Carlos Vascnnrcll··"
De acordo com ;t Rt~:.:,;Juç.ãt · 1·'"' 1. dt! 1989-CN. fica estabelecido o segui_nte r~'llend ~t... l :-'>;n a tr;:~mit·l\~~o ela 111atéria:
Dia 2711"2/l/4 · 1 l!••:i1~t .'l,:f"~ d:-~ ( 'omlssãci Mista~
Dia 2R/l2194 ·- i;I-..I:J ]lo';i,,' i~; Cnmi..._..,_~;l Mi:.;.ta:·-Até 26iJ2/c.,l4 . J>r: ., PanJ n~c'f'hiHti.!'nto O~:Cmend3S. Pr::m..,
para a Comissão f\!1ist:~. ('lll~lir o p.::tH'n'r "nhn_~ a admissihilidade;
Até 04/01/95 ·- Pm ·,· fin:;~l ci:l-f·mm"são Mista:
Até 19/01195 - Pm?n n., ( 'nnron•<.<;o Nacional.

WelitonFagundes

De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 27/12194- Designação da Comissão Mista;
Dia 28/!2194-!ustaL-.ção da Comissão Mista;
Até 26/12/94 -Prn.o para recebimento de emendas- Prazo
pm-a a Comiso:;ão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 04/01/95- Prazo final da Comissão Mista;
Até 19/01/95- Prazo no Congresso Nacional.

O SR. PRF.SIDF.NTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
Pxesidente da República editou a Medida Provisória n(J 778, de
20 de de7..emhro de 1994, que dispõe sobre as alíquota~; Je contribuição para o Plano de Seguridade Soe ia] do SeiVidor Público Civil Ativo dos Poderes da t)~nião, das Autarquías e das Fundações
fühli(.;.3.S, e dá outras providências.
ne acordo com as indicações das Lideranças. e nos termos
dos §§ 4° E 5° do art. 2° _da Resolução D0 1/89-CN, fica assim
cons-tituída a Comissão Mista incumbida de emitir-pareCer sobre a
OHIV'tia:
SENADORES
1"itulãrcç

Suplentes
l'MDB

Jo~é

Fogaça

RonanTito

9802 Quaua·J~..:'•c.:2:.::8'----"'--:':D:"IÁJU=~D":OO::-=-~CD=NG=R::E~S:::S:::D~N.::A.::CI=O~N:!;AL~(~S:;:eçioe_:;II):!_~-----,-~De::::!:zem~bro~~de~!9~9::4
Amir Laud(•
Gilberto~
que tem sido a coragem e o ímpeto empresarial de seu continuador
PFL
- o bravo jomalista Hélio Femandes.
Alexandre 0.1':1:.
A um e outro se aplica. com inteira justeza e o lema, jamais
PPR
desmentido, da Tribuna da Imprensa- 'Um jornal que diz o que
Lotrreml!cq; I .'t'!lns Rocha
pensa porque pensa o que diz".
PSDB.
Em ambos. sobressaem, com igual brilho, certos atribulas
Mário Covas
que s6 esplendem nos joma1istas que viveram a fundo sua profisPTB
sio e que, com talenlo invulgar, cuÍDpriram as funções a ela ineMarluce PiN ·
rentes, vale dizer.
- a prestação da informação objetiva, aliâda à inteipretação
PT
Eduardo s,., '
precisa dos fatos e à orienlaçilo ccneta da opinião pública;
- a identificação instantânea e inmitiva da História, que pasDEPI.lfADOS
Titulare;
sa nos fatos que se suoedem dia a dia;
SapleidoA
.
BLOCO
- a veiculação do informe exato, verdadeiro, sem omissão
Reinho!ú S1.
daquilo que o póblico tem direilo de conhecer;
PMDB.
- a prática da competitividade pela conquista do men:ado,
Nilton B1.iat
sem atropelo dos direitos dos demais competidores e sem posterPPR,
-- gar os compromissos da profissão com a sociedade;
RicardO ! ZJ1
- a busca continua do aprimoramento de seus conbeci:plellPSDB
tos técnico-profissionais, sua rultura, sul formação moral, a SCIVÍGeral<k> <\I· · ;.. Filho
ÇO de umjoolalismo comunicativo, técnico e moderno;
- - a agud& consciência do poder da imprensa e a justa modePP.
raçlo na manipulaçio de tal podei-, sem a qual, no dizer de alJoio Mail
guán, "a imprensa que a liberdade criou se toma senhora da
PDT
Amaury M(t!i .,
libetdade'~
- o exercício cunmlativo do jomalismo- atividade intelec·
PSB.
José Cario:, .
Rlcordp Monel
tua! e polltica por excelência - com a faina empresarial imposta
D•· a· •· wm a Resoluçlo ~ I, de 1989-CN, fica ootabo- peJa indt1stria em que se converteu a imprensa modema.
Para o fiel cumprimento de todas essas funções, o fundador
lecido o '"I""
'·alcndário para 1!nnlj!eçlo da lllldria:
da Tribuna da Impreusa, assim como seu atual Diretoi Redator:
Dia · • .:.;';}4- Designaçlo da Caminlo Mbca;
OJ.efe, tiveram que am.star, sem vacilações. ameaças. a~nta_dos,
Dia '· ' '!94 - Instalaçlo da ComiAio Mista;
Ati: 2:. LY4 -Prazo para ~ do~~~ P!:a2'D o_.ulamenros, inquéritos policias, prisões, depoi-tações e até a
para a Co1 ni_ -~ · · MiSta emitir o puec::er ICibrw aldmiJaõilidade;
suspensão dos direitos de cidadania.
A tê ' I ;) • ;;)j- Prazo tm.l da ComiAio Mista;
Por tudo isso, a homenagem que se deseja prestar À TribuAt/~ '' :,1•l5 ..,_PrazonoCoapeuoNtiCioaal.
na da Imprensa, pelo transcurso de seu 45° aniversário, encontra
plena justifiCativa. tanto mais que ela transcende as figuras de seu
O SI • H.U:SIDENTE (CbaJU Roclripes) - Sobro 1
fundador, Carlos Laceroa, de seu atual e vitorioso Direlor-Redamesa, rccJUt' 'l't e~1lo que será lido polo Sr.t• So::::redrlo.
tor-Cbefe, Hélio Fernandes, e de seu brilhante elenco de colabomÉ JJJ.., o .>~:guinte
dmes de ontem e de hoje, para nela envolver toda a imprensa
1'. F<,lUERIMENTO N• L108, DE I~
independente deste pais e, com ela, a seleta classe dos jornalistas,
Ocoro~ 1 1do, hoje, o 450 anivadrio da ''TribuDa da lmprena
nos quais queremos exaltar as sentinelas sempre vigilantes das li·
sa", requeren>· ''. nos termos do llliao 199 do R.poenlo IDtomo
do Senado · ,, lt•••l, a convocaçlo de oapecial, doltinacl& 1 herdades democráticas.
Sala das Sessões, 27 de dezembro de 1994.- Senador Odacomemorar
:1~ ml":vante ev~ da hi116ria do jcmaH1010 lnsi~

,

leiro.

JustliiCaçio

.

Pondr•i·· • ;, nzões militam, Senbm- Preoidellle, an abooD 1
esta propn:o:ir·ii~t, :~vu!tando·se, etUe todu a IOÜclúil int«dependência em t i l I th•.vem viver a esfera polftica e.~ :impDmsa livre do
nosso país.
_
Ef~~ti·.

_,." <~te, sem um LesiJlativo livre e acalldo, iDexilte
imprensa li v..
independente. Onde,. pcll'_ ÓUtlo< lado, ICIIOlnm
legislativo c i mpnmsa livres, ausentam-se. pua loao, u liberdades
democráti,·:•·•. ' ..r· idas pela opresdoe lllfocadu pelo ubllrlo.
Em vc.:rlla~le, Legislativo e lmpreDII. do., podei trindleiras onde, diariamente, renovam-ae u luta ~ ld:nviv&lcia e
pelo aperfei~·o..- n1ento da deJDOCDC:ia.
Exep'p'·· ralpitante disso, t&n lido, ao lcaao de IOUI quarenta e cinc(' ;•r1, '-" de existência a combativa o inexpupvel Tribuna da I mp• " ~~~~~
Sua hi<>lóna é a réplica do que foi bam o ICIU fundador, o
impávido .in•P:ol:<ia e -homem póblico- Carlilf do Lac<a:da e do

clr Soares- Mauro Benevldes- Jacques Silva- Valmir Campelo - Pedro Telxdra - Alexandre Costa - João Calmou -,

Nelaon Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Este requeri-

mento será votado oportunamente,
mento, não há quorum.

considerando~se

que, no mo-

O SR. ODACIR SOARES - Sr. Presidente, peço a palavra, cano Líder.
O SR. PRESIDENTE (ClJagas Rodrigues) - Concedo a
palavra, cano Líder, ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Como Líder. J'ro.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's. e Sn;. Senado~. o Sr. Presidente acaba de ler o inteiro teor do requerimenlo por
mim fotmulado ao Senado Federal, com o apoio dos eminentes
Senadores Mauro Benevides, Líder do PMDB, Jaques Silva e Valmir Campelo, Líder do PTB, Pedro Teixeira, Líder do PP, e do Senador Alexandre Costa, requerimento este que objetiva a
realizaçilo de ullia sessão especial do Senado Federal, para comemorarmos o transcurso do 45° aniversário do jornal Tribuna da
Imprensa, hoje dirigido pelo Jornalista Hélio Fernandes.
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O aniversário ocorie hoje e, eviçlentemente, âe ru;oi'do com
"O sr.-Valmir 'Cãmpeto- ~- Permit&-me V. Ex.• um aparte,
a praxe do Senado Federal, vamos realizar uma SesSão-especial nobre Senador Odacir Soares?
oportunamente, para que nessa data possamos prestar as devidas
O SR~ ODACIR SOARES- Com prazer, Senador Valmir
homenagens àquele importante órgão da imprensa.
.
Caropelo.
Tribuna da Imprensa, Sr. Presidente, é um jomal.sobre o
O Sr, Valmlr Campelo -Nobre Senador Odacir Soares,
qual, de certa fOrma. seria desnecessário tocer considerações sobre gostaria de parabenizá-lo pela lembrança que traz a esta Casa na
sua história, uma vez que, tendo sido fundado pelo em..fuente Jor- datâ de hoje, quando o jomal_Tribuna da Imprensa está complenallsta, tribuno, intelectual e literato Carlos Lacerda, tem uma tm- tando 45 anos_ de vida. Digo isso porque admiro a lii:iha da Tribu..
jetória marÇ<lllte JJa históiia-Tep.~blicana do nosso PaíS e que-levou, na dãõDPR-nsa pela sua expressão, pela veracidade? e, acima de
inclusive, ao suicídio do Presiden~ GetUlio Vargas, _em '954, tudo, pela coragem editorial que aquele jornal vem encetando em
como também à modificação de hábitos e costumes dã vida_poUti- todos- os_ momentos da v~da joma)ística do nosso Pais. Diante disca brasileira.
_ _
so, não pOderia deixar, aqui tambéni,- de consignar o"meli afuaço e
Posteriormente, teVe Tribuna da Imprensa uma atua.Ção - as felicitações aó grande, combativo, amigo, companheiro leal,
muito grande no periodo do GOVeino João Goulãrt. Tambéin, de- __ Jiélio Fernandes, esse grande jornalista que todos _nós_respeitapois, já a partir de 64, no perfodo dos sucessivos go~emos ·iJe eX- -~oS, aCiina de tudo pela 'sua coragem e pela coragem com que
ceção que tivemos -e que acabou levando à cassação do manda,to, vem conduzindo o joi:Dãl Tribuna da Imprensa, de cirallação nado então Diretor. Redator-chefe, Jornalista Hélio Fernandes.
cionaL De forma que, nobre Senador Odacir Soares, V. Ex• está de
É um jornal que tem unia participação muito graiJ:de na for- parabéns em trazer a esta Casa a lembrança dos 45 anos de vida Qo
mação da história política do_ País, uma participação DlUitb grande jornal Tribuna d8. Imprensa.
na formação do jornalismo brasileiro, deste jornalismo investigatiO SR. ODACIR SOARES - Nobre Selll!<k>r Valmir Camvo ao qual nós nos rererimos senipre, ao qual se refere a proprla i}elo_"- qUero a~ a V.'EXa porque, inclusiV~; o-jorDal .Tiibuimprensa e que, a meu ver, ainda pão é_ su_ficie-,-ntemente investiga- na da Imprensa tem UII1fl peculiaridade em relação aos OUtros
tivo, poyque não faz o contraditóri_o da fonna correta.:.
es~~é
veículos de comunicação b.istentes, hoje, no nosso Pais. O jornal
uma questão P!lnl ser abordada em outra oportunidade.
' Ttibuna da Imprensa cçpsegue ser, simultaneamente, um jornal
O fato é que o jornal Tribuna da Imprensa tem uiDa pii- combátfvo, umjóinal de idéias, um jornal de lutas e umjomal que,
apenps o seu Presidente, o bravo Jornalista
sença marcante na história do jornalismo e na histótia da vida );)6 inclusive, _levou
Carlos_ Lacerda~ tassaçãp qo_ seu .~-~mo,_ também. levou à
lítica brasileira.
O Sr. Mauro Bencvides- Pennite·me V. Ex.a um aparte?
caSsaÇãO do seu i:dandaw·o atual Diretor da Tn'buna da Impren·
O SR. ODACffi SOARES- Com prazer, ouço V. Ex•.
sa, o Jornalista H~llo Fernanil"'i· E·a· ootra caracteristica é a de que
o Sr. Mauro Benevides- sou um dos subs_critore=~_.do re-. Tri~una da ImPrmsa êónsegue sOC, ao mesmo tempo, um jornal
querimento em que V. Ex• é o primeiro signatário e que õbjetivã. coaibativo, coraj(io e iiiâépe:p_derit.e, sendo, ao mesmo tempo, uma
realçar o transcurso dó 4S• aniversário de fundação da Tribuna empreh bem oriirufuada.' '-. ' · · · · •
da Imprensa, um órgão que, ao longo de sua trajetória tem· se
' O Sr. Ped'rb T<ix~ "Pel)nite V. Ex" um aparte?
ó SR. ODI\cm SO'A'REs :._ Pois não. Ouço, com muito
posicionado corajosamente em defesa dos ideais democráticos, das
liberdades públicas, da justiça social, enfim, 'dentro de um ideário prazer, o aparte ~V.ll~': iid6re Seriador Pedro Teixeira.
que muito bem identifica aquele órgão da imprensa brasileira com
O Sr. Pellí'o 'reíxeirà - Nobre Senador Odacir Soares, eu
todos os anseios do povo brasileiro. Diria a V. Ex• que, inspiran- subscrevi esse ~erimentO não só pelo seu valor atual colno,
do-se no destemor, na coragem, na altanaria de Carlos Lacerda, também, porque isto me memorizou a minha juventude no Rio de
Hélio Fernandes continuou todo aquele tmbalho inicial e tem Janeiro, quando:• eta jdlbaista do não menos bravo Correio da
conseguido imJX'r-se ao respeito e a admiração da opinião pública Manhã; na Ruar&Jmes Freire. em que fazíamos quase que um
de todo o País. Como Senador, como Líder da Bancada do PlviDB controle de fun<\<ls; ali, llll! Rua do LaVIlldinho com a Tribuna da
e também como jornalista profissional, carreira que pretendo Imprensa. Sem.dtivida lii:nhuma,-6.umjozna.l que continuou seuabraçar ao término do meu mandato, para nela prosseguir, já que do atulll, vibrante' modenm.i. coemnte e tem a sua liDha de trabaestouSenador,massoujomalis"ta,parafraseando oex-Ministroda lho, o seu sentido fllos6fico, a sua sensibilidade- que não
Educação, Eduardo Portella. Diria a V. Ex• que quero também compete a mim analisar- mas o fato. é que é um jornal de coragem
neste instante levar a manifestilção do meu abraço, do meu aplau- e de iDdependêqpijl.~ o lCJI!,vq'jxmju~ com todas as dificuldades de
so, das minhas felicitações a Hélio Fernandes, na certeza de que a:- quem viveu nuiD;:J!.:oornal, çQm.·• o eu, sabe que não é fácil montar um
Tribuna da Imprensa continuará sempre a cumprir aqueles seus jornal e contin~~Jo, espeÇ;ialmente quando esse jornal não se curobjetivos íiüdais, que São; sobretudo, o de dar prevalência às aspi- va aos cártéis - Cõmo é OLcaso da Tribuna da Imprensa- e conrações e aos anseios_do povo brasileiro. Portanto, são as minhas seguiu sobreviver dando notícia do Brasil inteiro. Nós, de Bx:asília,
congratulações a Hélio Fernandes e a toda a equipe da Tribuna da temos sido fest~_lwos e e_h~s acompanham todas o}S evoluções da
Imprensa e, naturalmente, o aplauso a V. Ex a por essa iniciativa Capital~ Repúp~ca. ConS.eguiiam se atualizar. E um jornal que
de propor ao Senado Federnl homenagem a um dos 6rgãos mais sob a égide e a Q:\l'iuta de um homem realmente vigoroso tomou-se
tradicionais da imprensa do nosso País.
vigoroso e ~o. dentro de tocLas _as dificuldades naturais. De
O SR. ODACIR SOARES - Gostaria de agradecer a V. forma que acho que tambhn não me estenderei mais, mas a solidaExa o aparte e deixar registrado, como já O1ii, qUe este requeri- riedade é plena em primeirO, segundo e terceiro _graus. Parabéns a
mento não é, apenas da minha lavra, é também da lavra de V. Exa, V. Exa pela inicif#Jva.
.
--- -porque está subscrito por V. Ex" e pelos eminentes Senadores Jac.
O SR. O()ACIR SOARES- Quero-agradecer a V. Ex" e
ques Silva, Valmir Campelo, Pedro Teixeira e Alexandre Costa.
lamento não ter "sido repórter da Tribuna da Imprensa, potqUC
O eminente Senador João Calmon, quando aqui cheguei, comecei a Illinh<;t.,_carreira como jornalista nos Diários Associados..
havia acabado de sair e não tiVe o privilégio e o prazer-de recolher inclusive sob a :direção regional do eminente Senador João Calsua assinatura. mas peço à Me_sa que o faça agora, uma vez que S. inQn, meu chefe (}ue foi. Fui repórter de A Provínda do Pará, da
Exa vai honrar este requerimento.
Vanguarda, em Belém e. posteriormente, fui repórter do Diário

mas
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Carioea, no Rio de Janeiro, Jornal do Brasil, O Globo, da Revfi.
ta Manchete, onde fui redator durante seis anos, mas não tive o

homem capaz, reahnente de uma corngem temerária, inaudita,
inexcedível E Hélio Fernandes representa quase um milagre de
privilégio de ter sido mp6rter da Tribullll da Imprensa, naquela sobrevivéncia. Quem lutou, enfrentando inimigos poderosos, que
época de Carlos Lacerda.
não penloom, que não admitem reconciliação - aliás, Hélio FerEntão, V. Ex• revive, com o seu aparte, também, essa peco- nandes não é muito inclinado a se reconciliar com seus i..nlmlgós -,
liaridade a que me referi de que a Tribuna consegue ser simulta- a Trlhuoa da Imprensa já teria soçobrado. Porque são criadas,
neamente um jornal combativo, um ,Pmai independente, um jornal com. certa frequência. dificuldades para que esse jornal, fundado
ousado, um joma1 que não se cutva aos cartéis, "interesse -ne- por Carlos Lacerda, JX>Ssa contimJar a cittular. Mas um panfletáohum, eu diria, inclusive dado o caxáter do seu fundador, que era o rio, um joma!ista de coragem, sem paralelo, eu diria. na imprensa
Jornalista Carlos Lacerda e do seu continuador que era o Jomalista brasileira, esse jornalista continua com o mesmo vigor, com a
Hélio Fernandes.
mesma bravura, dando às novas gerações um exemplo a ser imita·
De modo que agradeço a V. Ex• e concedo o aparte ao no- do._.Congmtulo-me com V. Ex•, Senador Odacir .SOares, por esse
bre Senador Nelson Carneiro que já me havia solicitado.
registro tão justo, tão merecido da passagem do 45' aniversário da
O Sr. Nelson Carneiro - Senador Odacir Soares, veoho Tribuna da Imprensa, que reahnente é um modelo de jornal in·
sanar meu aplauso à. iniciativa de V. Ex•, porque, durante anos, vestigativo e capaz de qualquer sacrificio em busca da verdade.
nessa tribuna, enchi de protestos, protestos da consciéncia demoO SR. ODACIR SOARES - Muito obrigado, Senador
cr.ltica contnt. os atentados praticados não só contra a pessoa do João Ca!mon. V. Ex• destaca um lado do caráler e da personalidaJomalista Hélio FelillUldes, mas conlra as publicações de seu jor- de do Jornalista Hélio Fernandes, que é a sua coragem suicida, ou
nai. Os Anais contêm vários artigos que a censUra autoritária cor- quase suicida. temetária. conforme V. Ex• textualmente diz. E
tava constantemente naquele jornal e eu incluía nos Anais do isso, de certa forma~ repete o comportamento também do :seu fun·
Senado Federal. Tenho acompanhado, durante todos esses anos, a dador, Joma!lsta Carlos Lacerda. Os seus dois Diretores sempre
trajetória da Tn"buna da Imprensa e quero juntar nieu aplauso à conferiram à Tribuna da Imprensa esta marca.
iniciativa de V. Ex•. Realm.ente, este é um jornal independente, enE, por isso, V. Ex• e o Senador Nelson Carneiro, que -cO.nhetregue a um homem corajoso, sobrerudo com um alto espírito de- cem muito mais dô que eu a história do jornalismo brasileiro, sa:snocdti.co, que luta pelas instituições, pela grandeza da Pátria. pela bem, não sei se estou errado, que a Tribuna da Imprensa foi o
liberdade de opinião e,'principahnente, tudo isso faz superando as jorna,l mais censurado ao longo da República, o jornal que mais foi
dificuldades que marcam os jornais que têm opiniãO própiia e que empastelado - e quando fala-se em empastelar ainda fala· se em
não se rendem às determinadas combinações econômicas que mar- lÍJX>: empastelavam-se as caixas de tipo, dcnubava-se tu9o, quecam este Pais. V. Ex" está de parabéns, e nós estamos cumprindo bravam-se as impressoras, enfun, empastelava-se o jornal, retiraum dever com um jornal e umjprnalista dignos desse apreço. Mui- va-o de circulação pela impossibilidade tisica de as matérias serem
to obrigado a V. Ex".
compostas.
O SR. ODACIR SOARES- Agmdeço a V. Ex", Senador
Parece-me, então, ter sido a Tribuna da Impreasa ''jornal
Nelson Carneiro. O aparte_ de V. Ex• traz um depoimento de um que mais foi fechado, que mais foi empastelado, e os seus diretopolítico, Senador pelo Rio de Janeiro que tev~ em decotrência disres foram que mais foram presos dentre os diretnres de jornais,
so e especialmente por isso, uma convivência mais J!I6xima do tanto é que Carlos Lacerda e Hélio Fernandes tiveram seus direitos
jornal Tribuna da Imprensa, de seus diretores, a partir, inclusive, políticos cassados. Foi também o jornal que mais deixou de circudo Jornalista Carlos Lacerda.
lar em virtude ~ censura, porque, não admitúiOO
ccnsurãdo,
V. Ex• diz bem. é um jomal que jamais se rurvou a interes- não admitindo ter suas matérias substituídas por outras. preferia
se nenhum. a grtJJX> nenhum e isso se deve também ao fato dos não cirCular, ou até porque a censu:ra quase que o abrangia na sua
totalidade, ficando, então, dificil substituir aquelas matérias àquela
dois Diretores que ele teve: primeiro Carlos Lacerda e agora o seu
alua! Diretor-Editor-Chefe, Jornalista Hélio Fernandes.
hora da noite ou da tarde, de tal forma que pennitisse a >"Ua circiJ.
Agmdeço o aparte de V. Ex'.
lação no dia seguinte.
O Sr. João Calmon- Permite~me V.Ex•um aparte?
Então queria agradecer o aparte de V. Ex•, inclusive subs0 SR. ODACIR SOARES - Concedo o aparte ao nobre crevendo este requerimento que apresentei. O Senador Nelson
Senador João Ca!mon.
·
Carneiro já o fez. Agmdeço, particularmente os dois apartes desses
O Sr. João Calmon - Nobre Senador Odacir Soares, nos eminentes Sena.d.oru., conferindo ao meu discurso maíor signilicãtempos de espl,.,C"<' do grupo de comunicação social, fundado por tividade à comemoração do 45' aniversário da Tribuna da IroAssis Cba.t.eauf:.r.tand. dizia-se realmenle que os jornalistas se divi- prensa. Marca-se, assim. uma festa âa imprensa independente de
diam em três grupos: os que lrabalham nos Diários Associados, os nosso País.
que já trabalharam e os que ainda vão trabafuar. V. Ex• nos honrou
O Sr. Jacques SiJva- Permite-me V. Ex• um -aparte?
com a sua colaboração, como já recordou, no Alto Madeira, nosO SR. ODACIR SOARES -Ouço o aparte do nobre Sena·
so jornal de Porto Velho - hoje Rondônia, aotes Território do dor Jacques S_ilva.
Guaporé- depois na Provfncia do Pará, dirigido pelo mestre do
O Sr. Jacques SHva- Nobre Senador Odacir Soare>, louvo
a iniciativa -de V. Ex• em home_nagear a Tribuna da Imprensa.
jornalismo. Frederico Barata.
O SR. ODACIR SOARES- A tJ:ajetória foi ao contrário; com quase meio século de atividade de lutas. Um jornal vibr<nte e,
comecei no Pará e já em Rondônia por último.
como disseram aqui os grandes J omalistas Jodo Calmon, Pedro
O Sr. João Calmon- O saudoso jornalista, secretário de Teixeira e Valmir Campelo, pautado pela luta, sobretudo pela coredação da mais alta categoria. Alfredo Saad, exatam.ente o nosso ragem de seu DiretorHélio Fernandes que atravessou esse periodo
veterano. mestre Nelson' Carneiro. coo.heceu-o de perto. V. Ex• da ditadura, tendo seu jornal empaslelado, e mesmo ficando preso
presta uma homenagem muito merecida à Tribuna da Imprensa na cadeia. Mas ele resistiu a tudo isso, deixando o jornal Tribuna
e a Hélio Fernandes. Esse jornalista, por mais de uma. vez, de- da Imprensa, vibrante e corajoso, sempre_ na vanguarda dos aconmonstroo que tem uma caagem suicida; ele seguiu o exemplo ins- tecimentos. Louvo sua iniciativa e ln trâzer, Deste mOmento, esse
pirador do seu companheiro Carlos Lacerda, que também era um

a
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-Sr. Presiderile, -considenf~~se--Govetno -ffiiils troto da rnír;7 rrequerimento que, por nós, foi assinado para homenagear o aniversário deste jornal por demais conhecido no BrasiL
do que de realizações de caráter genérico, pois nã" Conheço. r"o;o·
O SR. ODACm SOARES- A!!"'d"f" a V. Ex". DesejQ _exeinp)o, grandes projetos do mesmo nos planos da educ-nç~f"l .. l.,
fazer um registro sobre a observação de V. Ex•, que também foi cUltura, da agricultura. ressalvadc o combate à inflação, com r. ,. .,
feita pelo Senador Pedro Teixeira, qilanto a ser o Jornal Tribuna crificio das prefeituras ·e dos governos ~staduais, que fornm, 11~
da Imprensa um panfletário e nacional, atualizado com os fatos verdade, caloteados. Por conseguinte, esb:anho qU~ OPresidct~l•• .!:1
de todo o mundo, do Brasil e, como disse o S~dor ~esentante República, usando da farta midia que sempre corOou O seu m~t~·:·
de Brasfiia, com p_s fatos da Capital da República. É um jornal to, tenha autorizado a se dar uma ampla coberturn a um n+· !•
panfletário, simultaneamente moderno: cons~gue ser simultaneadetalhado sobre a C<)J]1lpção realizada no seu Governo, explicanlio
mente uma empresa e, simultaneamente, um j~ atuãliiãdo. .
a metodologia empregada pelas máfiás qUe atuam nos Ministérios
O Sr. Jacques Silva - Fiquei feliz em saber que V. Ex • foi
e nas empresas estatais _e propondo medidas administrativas e judium grande jornalista. militando, inclusive, em gnmdes jornais do ciais para cõiílbater a sangria que causam ao Erário.
Rio de Janeiro.
O relatório diz que a cormpção cónsoroe cerca de 40% de
O SR. ODACm SOARES- Não consegui ser um gnmde tudo o que o Estado investe·em-obras e aquisição de betis e srr•jjornalista. mas militei na imprensa carioca durante muito tempo. ços. E acusa setores- Q q~e ainda é _pior-, dizendo que- essas corFoi um dos momentos mais agradáveis da .triinha v:,ida. úfil na mi- rupções são acenbladas nos Ministéiios dos TtansiX7l'tes. do
nha vida como advogado e na minha liida politica. E uma honra ter Bem-Estar Social, da lnte!!"'çãO Regional e da Saúde.
esse registro no meu cuniculO. Ãgradeço os apartes que me foram
O Govemp confessa cOrrupção em todos os quadrantes da
feitos pelos eminentes Senadores e peço à Presidência do Senado sua administração, explicando qtic nãci-tc:>mou_ as devidaS-proVi(lt?n'·
que designe,_ com a maior brevi~de _possível, a data para a com.ecias para a ap.tração de todos _es,.scs n1.toS porque- não houve -tempo
moraçilo do 45° aniversário do Jornal Tribuna da Imprensa. E ao necessário_ para se conclufrein os inquéritos, quãndo o próprio n0~
homenagearmos aqui o jomal, não será possível, também. deixar- ticiáiiõ diz que isso já OcOrre hâ nove meses.
mos de homenagear o seu Diretor, Redator-che(e, o ~ente, braEsse Governo, tão preocUpado em transmitir ao próXilnn ,!
vo e corajoso J omalista Hélio Fernandes.
lii;urã do seu trabalho, teve o desplante de mandar para o fht1.1m
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Presidente da República aquilo que um jornal de hoje coloca. "·'
Dura1ite o discurso do Sr. Odacir Soares, o Sr. fÕnna de sãtira, como sendo '\una bomba".
Não fosse o futuro Govemo equilibrado, teóa.mos um nm rChagas Rodrigues, }o Vice-Presidenre, deixa a cadeira
da presidência, que é acupada pelo Sr. Humberto Luce- Jânio Quadros neste País, abrindo um somatório de inqu6ritos raleados em denúncias que o atual Governo, irresponsavilmente, perna, PresidenJe.
mite divulgar ao seu fmal, paxa conquistar simpatia e aumentar os
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de co- quase 90% de popularidade que a m!dia lhe aponla, diariamente.
locar em votação o requerimento subscrito pelos Senadores Odacir
É lamentável que o Governo não tenha tomado qualq11er
Soares, Mauro Benevides, Jacques Silva, Valmir Campelo, Pedro atitude incisiva e apresente sugestões como a de ~egoCia.r ·aquno
Teixeim, Alexandre Costa. João CaJmon e Nelson Carneiro, aPre- que as empreiteiras já cobraram a mais, para que se cobre ~ menos
sidência, desde logo, associa-se às homenagei!S que ora são presta- no futuro.
das pelo Senado ii Tribuna da Imprensa, pela passagem do seu
Sr. Presidente, Sr"s e Sn;. Senadores, é lamenlável! Não po45° aniversario.
_
~
-- - _:
_ -=--- - -- deria deixar de registrar que, nessa assentada, nesse apagar das luSaliento o extraordinário papel que esse Õijlão de imprensa zes, o Governo de Itamar Franco, através da SEI, traz à baila fal' ~
tem exercido, no deconer de toda a nossa história política, mereque- ele mesmO reputa ContO da maiÕ'I' grávidade e que não fM;>'11
cendo destaque a sua oposiçãO à ditadum V argas e, mais tarde, o apurados devidamente.
seu aJX?io decisivo à. causa da redemocratização;-registro, também,
O Sr. Ronan Tito -Permite-me V. Ex• um aparte?
a sua participação efetiva na luta reiterada por Segnlentõs políticos
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muito prazer, noln
e sociais em prol da democratização do País, após o regime militar Senador Ronan Tito.
de 1964.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Pedro Teixeira, é enV ale acentuar, pa.It.icula.Imente, ao falar Sobre a Tribuna da graçado como o Governo, muitas vezes, funciona como O~ição
Imprensa, a personalidade do jornalista Hélio Fernandes, que teve e dificilmente funciona como Gavemo. Sua Excelência diz: "F l•m
o seu perfil traçado, hã pouco, pelo nobre-Senador Odacir Soares e absunlo que isso tenha acontecido". quando o absurdo é consht . u·
pelos demais oradores que encaminharam este requerimento. Ele que tenha acontecido e denunciar o fato sem tomar qualquer prr~· ·:
tem buscado seguir uma linha de absoluta independência, de tal dência. Esse discurso que faZ é insidioso, é o discurso da O r:·· ·
SOlte que a Tribuna da Imprensa eslá sempre pre8ente na coberção: "É um absurdo que isso tenha acontecido11• No entanto. n..,,,,..
tura dos grandes acontecimentos ~is e futemácionais, ao co- aconteceu? No Gov~mo. Em que~ GoVerno? No Governo de Sn~·
mentá-los de maneiia absoluta'Qlente i~enta e altiva. Excelência! O discurso pertence ao Congresso, ao Execut1vo l·~l·r
Oportunamente, tão logo haja o quorum necessário, o pretomar as atitudes. Agora. Sua Excelência chega e deixa ap!"n'l'' ,,
sente requerimento será postD em votação.
discurso? É preciso lembrar· lhe que Sua Excelência já saiu do (Z'
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a nado e da oposição há muito tempo e que é o Presidente da RoplÍ·
palavra ao nobre Senador Pedro T~ixeira.
blica. Se há absurdos desse tipo, cabe a Sua Excelência adotar as
O SR, PEDRO TEIXEmA (PP-DF. Pronuncia o seguinte- medidas cabíveis até o fmal de seU Governo, ou farã apenas uma
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidante, SI"s e Srs. Sedenúncia? É simpático denunciar empreiteiras, é ''a bola da vez''.
nadores, boje noticia-se, fa.rt8 e amplamente, que o Presidente lta: __ Ao discurso do Senador Pedro Simon acrescentei o _que boje rea.·
mar Cantiero Franco, ao apagar das luzes do seu Governo, entrega fumo: nunca nenhum Senador Tec.ebeu qualquer ajuda de qualquer
ao Presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, aquilo que se empreiteirã pari suas eleições, porque é uma parceria que tem n·
convenciona chamar-se de 11Mapa da Cormpção" no Governo dalações diabólicas. Por outro lado. às vezes, cometo a grande infi
auele que elaborou o dOcUmento.delidade de conversar com f':s~,.. ~<:soai ·das empreiteiraS. Há.
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o PT, o PT julgava __ Em regimes democráticos, isso não tem precedência na história da humanidade. Em regimes revolucionários,
o vencedor julga os vencidos, coloca-os no paredão e prega fogo.
Quem não sabe disso? V -Ex• já leu na história da democracia que
um partidO julgOu o ootro.-que o relatO< era o promotor, que os juízes eram os adve..mios? Para que isso? Uns para fugil: de fJSCa!izar a 'IELEBRÁS, a ELETROBRÁS, a PEIROBRÁS, ootros,
para evitar a fiscalização, em profundidade, o relacionamento empreiteims-polltioos~Executivo. Mas não me coloquem as empreiteiras apenas Cmiw bandidos. Não aceito! Não aceito, porque
teim com o Governo brasileiro é um negócio que preCisa ser con- conheço um _palco_· de~ ~Jacionamento. Se foi- conivente, comlado do infcio ao fJDL O sistema de c~corrência aqui é de placente, cumpre-se. Tudo bem! Agora, que o Govefno, o Executibrincadeirinba, há muitos anos não existe. E uma meia dúzia de vo, os parlamentares se coloquem de "santos 11 ou de juízes dessa
ccmpadres que vão lá e fazem seus "ajeitamentos". E depois, para situação, também não aceito! Temos que ter coragem de lavar
mceber? E aí querem saber por que a obra ficou cara! Há pouco essa roupa suja. Ou nós laVam.ás esSa roupa- suji- ou nós vamos
tempo, em ca:tversava com o diretor de uma emp<esa, dessas que ficar na ética na política, em vez da ética da polftica. A ética da
saíram do BiliSil e estão trabalbando mais lã fóra do que aqui, ele política é bonita: ''Hoje o Senador Francisco Rollemberg não
me disse: "Eu estou fazendo obra lá fom pela metade do preço que veio bem vestido, sua vestimenta não é_ condigna para entrar no
faço aqu~ mas com uma diferença, porque lã eu gauho diuheiro, Parlamento. Não é ético". A ética da politica é a ética do resultado.
aqui. eu pen;o." A corrupção tem facetas extraordinárias e há gente Enqulllllo brincávamos aqui de ética na política, algnmas pessoas
vivendo às custas dela, não só aqueles que colocam o diuheiro no julgavam a ética da política partidm:ia. Resultado: venceram. Só
bolso, mas às que, tamb6m, ficam fazendo aquelas acusações ...: para lembrar, lbsen Pinheiro foi julgado ali naquele plenário, num
"Porque as empreit.eiras_.", etc. Olha, um dia nós vamos reescre- tribunal isento. O Relator havia sido o promotor. Os julgadores, os
va: essa história, espero. :Mas vamos aos detalhes, qs menores, juiZes,- o cóipo de jurados, quem? O aft. 58 da Coostituição, no seu
cano 6 que começam? Pode ser até que se ruça algnma coisa as- § 3°, diz o que pode e o que não pode uma CPL Com a força do
sim das e!Ilp"eiteiras: "Quem começou primeiro?'' N""ao vamos cair Poder Judiciário pode levantar os dados, etc., por tempo determi·
na estória da galinha e do ovo, não. Quem começou pimeiro? Por- nado, sobre assunto determinado e, ao fmal. se se encontrar algnm
que en mmca oovi falar que o empresário salsse distribuindo di:~ ilícito penal, "'mete-se ao Procumdor da República, que deve fazer
nheiro ~ toa, sem nenhuma provocação. Sei do contrário, O. em- a denúncia, e a[ um tn"buual isento deve julgar. Não conheço a
~·procuram llll'OCAdar diuheiro para jogar nas suas gave(J!s.
quautidade de anomalias jurídicas que cometemos aqui em nenhuQuando saem distribuindo diuheiro, alguma coisa.- Debeixo do ma democmcia do mundo. Mas precisava-se cassar Jbsen Pinheiro.
angu tem peixe, e costuma ser grande. Então, esse relacionamento _Cassamos olbsen Pinheiro. O Pr®!!mdor recebeu a denúncia, leu
nlo eot4 claro para mim, não aceito essa âenúriCia dO Presidente todos os autos, estudoo e disse que não tinha nenbuma denúncia
cano hooesta. Acho que caberia ao Congresso Nacioual fazê-la, para fazer, não havia crime, não podia denunciá-lo. lbsen Pinheiro
pocque, este, sim, é Obrigado a fiscalizar o Executivo,_é obrigação eot4 cassado, penalizado,
direito à aposentadoria. Eu questionossa, ma& nos dispensamos dessa nossa Junção para nos ftseali·
no ~ legalidade des~ procedimento, porque a nossa aposentadoria
zmmos uns aos oulros, esta é a verdade. E muito mais fácil apon- não é sisteina de aposentadoria comum. da Previdência, é um sistar o dedo para o noS&o companheiro, trausfonnanno-nos em tema de pecúlio. Ele depositou, fez jus a isso depositando a sua
gnardas do nosso irmão, não cumprindo, assim, a uossa função parte. Pois bem. Agora, a Procuradocia da República diz que não
verdadeira de fiscalizar o Executivo e as suas relações. Algnns, há nenhum crime. Jbsen Pinheiro não está incurso em nenhum artica:no os chamados partidos progressistas, por medo de mexer nas go do Código de Processo Penal. Mas já tmnsitoo em julgado por
Oltatais. Já pensamm o que seria uma fisca:Iização na PEIRO- um tribuual isento. Essa inversão de papéis não combina com a
BRÁS? Outro dia, nobre Senador Jarbas Passariuho, tomei conhe- democracia. O Presidente da República, em vez de govemar, age
cimento da fJSCa!izaçic de um parlamentar que havia pedido uma cano se fosse o Congresso. O Congresso, em vez de legislar, deiverba suple;:c ~~ de 100 mil dqlares pàra fiscalizar as relações xa as medidas provisórias passarem ao larEo. Em vez de fiscalizar
entre a Wesw"'..,.. --uK: e o Govemo dos Estados Unidos. Desco- o Exerutivo, obrigação nossa, pa:ssani.os a fiscaliZar nossos com·
brin-se um furo de 2 bilhões de dólares! Lembrei-me dos nossos panheiros. Então, quando se aloca recurso para detennlnado lugar
parlamentares, aqui, fazendo auditagem. Senador Pedro Teixeira, começamos a nos questionar. Lembro uma vez que apresentei uma
V. Ex' sabe que a Itaipu está acima do bem e do mal? Ela não é emenda destinando vetba, a pedido do Govemo do meu Estado,
fiscalizada pelo Tribunal de Coutas da União porque é uma hina- para a coostrução de uma hidrelétrica no nosso Estado. O jornal
cionale o Paragnai, por sua vez, não a fiScaliza. Como ele fJSCa!i- publicou que o Senador Ronan Tito havia apresentado uma emenzaria as contas da ltaipu, sendo ela uma empresa brasileira? Já da para determinada empresa. Uma inverdade, porque quaudo
pensoo? E aquela obra que foi estimada~ a principio, em 8 bilhões apresentei a emenda não tinha havido concorrência, nem simulade dólares, subiu para mais de 20 bilhões de dólares e, agora, está cro de concorrência. Ningném sabia quem é que iria fazer a obra,
ca:n um débito oscilaudo, o quanto ningném sabe. As declarações mas publicaram que o dinheiro seria destinado a uma empresa que,
sio divugentea, en~ 16 e 18 bilhões de dólares de dívida. Quem felizmente, não era do meu Estado, não era das minhas relações.
vai lá fJSCa!izar? Nós temos que fiSCalizar os nossos advenários Ficoo nisso. Um dia eu disse que iria desmentir, mas o ptôprio jorpara fazer politica, para promover os nossos caudidatos. Será que nalista me aconselhou a não fazê-lo porque fiCaria pior. E nós saum dia serei capaz de cOntar uma estória cumprida que aconteceu bemos que eles não se enganam! Há um ditado da campana
num lugar, não é ·o Brasil, em que os partidos brincaram de julgar __ .,g~~!!_4ito_ a__IIÜJI.l u~ ve?; pelo então Deput~ Antônio Britto,
os seus companheiros?! Eu nunca vi isso! A primeira ~c0í:S8. q-ue se- _ que gostei imensamente: "Na democracia, ou nóis tudo faz o que
exige de um juiz é a imparcialidade, a isenção. Neste País, os no- _ nóis tem que fazer, oo nóis não faz nada." Ou seja. ai cada um
mes são hipotéticos. O PSDB julgava o PMDB, O PMDB julgava exerce a sua própria atribuição ou não temos democracia. O Presipwco tempo foi-me feita uma denúncia de que certa emp<eiteira
camruiu uma hidrelétrica no Amazooas que gera S!Xr megawatts.
fu cinco anos conserutivos ela gen 150 milhões de d6lareslano.~
Este ano, ela foi chamada para fazer um acordo. Então, propõem
entregar para ela um litulo de dez anos e depois faz'se a denúncia.
Tamb6m, que preço ela cobrou? Isso me faz lembrar a hist6ria de
um amigo do meu pai que vendeu um cavalo que valia 500 mil
r6is por um cm.to de réis. Papai falou a ele: ''Mas é um absurdo,
aquele cavalo s6 vale 500 mil reis e você vendeu-". Ele falou:
"Mu en também não vou receber.'' Então, essa relação de emprei-
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dente da República denuncia. Quennai apm-at? Nós? Nós é que
vamos apurar? E as delegacias de policia, a Polícia Federal, a Justiça, para que existem? Parece que já. se está cumprindo aquele vaticíniO de um pretenso ministro de que vamos agora partir para a
''midiocracia". Governar na m!dia. Se tivéssemos jornalistas com a
competência e isenção de nm-Femando Morais, que escreve um li~
vro sobre Chateaubriand, a personalidade mais controvertida dos
últimos 200 anos no Brasil. e não emite juizo de valor da primeira
à seplllagésima quinta pãgina, niiõprecisanamõs ficar temerosos.
São 750 páginas de narrativa dos fatos. Cabe ao leitor tirar as suas
cooclusões. Falam em jomalismo investigativo. Nada disso. É jor~ismo ''julgativo." Olegam a pronunciar a sentença. Detemrinado jornalista diz que o sujeito fez tal coisa, que está errado, aquilo
não podia ter sido feito, e no fmal afuma: "É uma _vergonha!." A
tudo isso estamos _as~. T~cred,o preveniu-nos de que a
construção do Estado democrático 6 difiCllima.lão difícil que este
seu amigo aqui arrepioo carzeira. Não estoo agüéntahdo. Talvez
em outro posto, mas aqui, no Parlamento, confesso que estâ difícil.
Para mim. o Parlamento tem que assumir a sua responsabilidade, e
o Presidente da República idem- a funçio dele é governar e tomar
as atimdes de Executivo. As denúncias, cabe a n6s fazê-las. O que
o Presidente tem que fazer é apwar a fundo a denúncia e depois
entregar para a Justiça, o não para a midia. V .Ex' me desculpa o
prolongado aparte, mas 6 que ao denunciar este fato V Ex' me provocou também. e nesta inquietação que me preocupa bil muito
tempo acabei fugiildo de um assunto para o outro. Perdão. Muito
obrigado pelo aparte.
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Sr. Presidente e Sr's e Srs.
Senadores, as lúcidas e realísticas poudemções emanadas do nobre
Senador Ronan Tito traduzem uma preocupação que merece esiUdo e exame. O que Govemo do Presidente Itamar Franco fez com
essa divulgação e com os alaridos que antecoderam a mesma, foi
varrer a sujeira para debaixo do tapete; localizoU e detectOu a sujeira. O próprio Miitistro da Fazenda, conteoiueo do nobre Senador Mauro Benevides,jã vinha grilaudo com o Miitistro da Saúde;
com o Miitistro dos Tmnsportes se digladiaudo com o Ministro da
CEL então, o fato existia. ..
o Sr. Mauro Benevides- Desculpe-me interrot!lpê-To,
bre Senador, mas ele é de Pindamonbangaba, não é do Ceani não.
O SR. PEDRO TEIXEIRA - ... sem dúvida nenhuma, e
apenas extraindo uma sintese, fala-se que o Govem.o conseguiu,
com esse esforço inaudito, reduzir de 23 para 16 bilhões de dólares
a remessa de lucro ilicito para o.exterior. Está confessado que o
Governo sabe disso e diz-se aqui que é do pedodo de 1989/93. Segundo o Miitistro Romildo Canhim foram remetidos irregularmente ao exterior 23 bilhões de dólares de recursOs prOvenientes da
corrupção, da sonegação de impostos, do narcotnificc e das diversas formas de ccotravenção praticadas no Pais.
O relatório é uma confissão de que se teve prazo suficiente
e nada se apurou a não ser se empurrando para debaixo do tapete
todas essas, digamos, numa linguagem comum. porcarias detectadas, para depois, no apagar das luzes, num jogo de uúdia, até então ficava na varanda de Pilatos, deixando que a sib.lação ~.
e vem agora anunciar a quatro ventos que é o Govern.o·que tomoo
todas as providências, e que, se houvesse tempo, ~le combateria
toda a corrupção com todo o rigor.
Então, preferiu deixar que as coisas fossem somadas para
que, enquanto ficava in love nos jardins e nos balanços do Palácio,assistisse impUnemente e -não tomasse uma medida rigida e dura
ua hora ~aprazada.

no-

Lamento que este Govemo que sai venha agora querendo
fazer média e mídia, lançar para o Governo que entra uma proble--
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mática que quer apenas fazer com que o Govemo inicie o seu trà,;
balho dentro de um clima e de uma atmosfera nmito conturbada.
É de se lamentar, Sr. Presidente, que o Governo do Senhor
Itamar Franco, através de seus assessores, tenha divulgado com
tanto alarido notícias desse jaez.
Em o que tlnbamos a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado!

Durante o discurso do Sr. Pedro Teixeira, o Sr.
Humberto Lucena, Presitknte, deixa a cadeira da presidência, que ti oCllpOda ~lb Sr. Chagas Rodrigues, I"
V ice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's. e
Srs. Senadores, desejo apenas boje registrar nesta triluna o próximo término de vigência do Imposto Provisório Sobre Movimeatação Financeira. V. Ex• deve se recordar de que, no m& de agosto,·
ocupei a tnouna do Senado Federal e, naquela ocasião, apresentei
um projeto de lei complemenlar que recebeu o número 50, de
1994, revogando a Lei Complemenlar n• 7713, de 13 de julho de
!993, que instibliu o Imposto Provisório sobre a Movimentaçio o
Transmissão de Valores, de Créditos e Direitos de Namreza rDWlceira, IPMF, e dá outras providênciaS.
Destaque-se que, naquela ocasiilo, todos os Senadores presentes no plenBrio do Senado Federal expressaram solidariedade
irrestrita àquela minha iniciativa, e muito mais. do que isso, vmo.
Líderes subscrevemm requerimento de urgência.
O reqileririleuto deixou de
apreciado por um fato que seria insuperável naquela ocasião: inexistência de quorum para deliberar a respeito.
- -Em outra oportunidade, vohei a insistir jlnlO aos Uderea de
Bancadas no sentido de que mobiliza.ssem, mesmo no período
eleitoral, os seus liderados, a fim de que o Senado fosse ao enoontro do anseio de utifuões e milhões de usuários da rede bancária
bcasileira, inconformados com a cobrança de um tributo que já havia alcançado, naquela ocasião, a previsão estabelecida pelo setor
de arrecadação do Govemo.
~
O Sr. Magno Bacelar- Permite V.Ex'iimaporte1
O SR. MAURO BENEVJDES- Com imenso prazer ouço
o nobre Lider Magno Baoelar.
O Sr. Maguo Bacelar- Nobre Senador Mauro Benevides,
desejo confbmai- o que V. Ex' acabo de dizer. V. Ex' apresentou
um projeto - para o qual teve o nosso apoio - que lembrava que,
face à baixa da inflação, um imposto de 0,25% significava muito
para o bolso do brasileiro e que não havia mais motivo para que o
mesmo continuasse sendo cobrado. No momento em que o Governo divulga a extinção do IPMF, hã cifras consideráveis que ultrapassam o que era previsto em termos de arrecadação. A minha
palavra neste momerito tem o objetivo de ratifl.C8r o que V. Ex•·
disse, para que fique registrado nos Anais desta Casa a sua luta e o
descaso do Govemo - não com a sugeslio - ao pleito de V. Ex'
para que esse impOsto fosse extinto naquela época..
~ O SR. MAURO BENEVIDES -Se bem me recordo, nobre Líder Magno Bacelar, V. Ex' foi o segundo signatário do requerimento de urgência que objetivava garantir o rito privilegiado
da urgência ~ va a tramitação daquele projeto que eu apresentara
-ao exame d Senado Federal. Houve um deteiDlin.ado momento
em que nós .íderes, nos articulamos com o objetivo de, mesmo
itoriú, conseguirmos a presença em Brasília de um
ua fase pré
número sul ente de parlamenl.ares que garantissem realmente ao
Senado Fedc ...I aquela posição contrária à continuidade de vigência do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira:.

.er
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Houve mesmo quem, do lado do.Poder Executivo, alvitras" ' t idéia de substituir o IPMF por oulro tribuiD a partir de I • de
:·h r,.~w. A desfaçatez daqueles que adotamm. essa posição incon-

Teria <jue saudar esse falo e, sobreludo, realçar que o Senado Fedem! teve sensibilidade bsstante pam advertir o Governo,
ainda_ em agosto,_ de qu~ 4eYeria ce_~ar a vigê~ia desse__ imposto
.. 'I· 1:i~ encontroo de nossa parte,. na ocasião, reprimenda incisiva
qUe já &tingilã os seUS objetivOs~ pois-foram alcançadOs os- S billiõ~ ~".:"-anente.
__ _ _
_ es de dó~s previstos na totalização da sua 811'CC.8daçãn.
Não aeio que o Presidente eleito, Senador Fernando HenriP~o, aqui fiCa U.ll). registro Q. -~speito do fim do IPMF, e
~ue Cardoso, se encomje a substituir o IPMF, praticamente fmado, _ so~ a posição absolutamente correta que teve o Senado ao J!IDjá que no dia 31 de dezembro o povo brasileiro vai fazer o seu se- por a extinção da Lei Compbimentirr n'-77, que esiabe!ec:eU-. cobrança de 0,25% de imposiD sobre todas as movimenlações
pultameniD sem choro nem vela.
Naturalmente, espemmos que o fuluro Presidente, Fernando bsncárias_realizad.as _no País.
He~rique Canioso, que anunciou uma séiie" de-inediâas da tribuna- - Era a comunicação que desejávamOS fazer, Sr. Presidente.
do ')'enado Federal, mantenha-se absolutamente coerente com o
(Muito bem!)
qu< defendeu ao longo da campanha: não enveredar por essa trilha__
CQMPARE_CEM MAIS OS SRS. SENADORES:
e nfro acrescer maiores gmvames ao contribuinte.
César Dias - Epitácio Cafeteira- Fernando Bezerra O ImposiD Provisório sobre Movimentação Financeira, Gilberto Miranda - Jarbas PIISSjll"inho - Pedro Teixeira como o seu proprio título indica, te.m a caraCt.eiístlca de provisorie- Odadr Soares- Ronan Tito- Valm.ir Campelo.
d:uh>. c não é possível que se pret<,nda substituí-lo quando seu ol>O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na presente
;··'I\ v já foi alcançado: o aj.lste d.ru contas públicas.
sessão terminou o piazo pa:ri-apreS:entaÇão de emendas aos Proje..
V. Ex', nobre Senador Magno Bacelar, chama a atenção, tos de Lei da Câmara n"s 40, 80, 93, 99 e !18, de !994, e Projeto
• ·"'' .•mita acuidade, pam o fato de que, numa inflação de 2%, co- de Resoluçãon• II!, de 1994.
.. ..
brnr-se do usuário da rede bancária 0,25% de_ itJ:!J><?SID sobre a _mo-_
- Os ]'rojetos de Lei da_Câmara, acima referido5, serão inchúvhnentação financeira l:ealizada é algo deScabido, despropositado, dos em Ordem do Dia, oporlimamente: O ProjOto de Resolução n•
verdadeiramente, um abSUido.
III, de !994, será despachado às Comissões de ConstitUição, JusAcredito, Sr. Presidente, que vamos assistir ao fim da vi- tiça e Cidadania e DttetOra.. ~éucia do IPMF. Naruralmente, o .Governo há de se conformar _ __ Q SR· PR.ESI!>ENJ.'E_ (Chagas Rodrigues)- A Presidên' c<n o fato de que com sua pxópria máquini de 8rrecadação ele ha- cia dispensa, na presente sessão, o periodo destinado ã Ordem do
verá. de obter os :recursos de que necessitar, já que as contas públi- Dia. no_s termos do art 174 do Regimento Interno.
cas, segundo se anuncia, estão pmticamente e<jui!ibradas. A ___ - O SR. PRESJI)ENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais
extinção do IPMF sígnificará o fJID de uma em que Dão tem mais havendo a tratai, a Presidéncia vai encemi os tmbslhos, designancondições de conviver com a nova :rciilidade _que se_ instalou
c!~~a~~são_~dç_~ã-ª_seguinte
Paí~ a partir do momento em que foi pfomoVida iiiiplantãÇiO-doORDEM DO DIA
Real com o decréscimo substancial dos indices: inflacionários em
nosso país.

a

no-

--1
t•ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 44, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
:: .;,;gislativo n° 44, de 1923 _(n° 250/93 na Câmara dos Deputados),
,
que aprova o ato que renova a permissao da RADIO
INDEPENDENTE LTDA. para 'explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do
}?/o Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
c.:nissão de Educação:
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- 1o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
- r pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à'
proposição.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45 DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
. Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa
Catarina, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação. .
- 1o pronunciamento: Relator: - Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.
-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno) · ·
Votação, em turno- único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a permissão outorgada _à RÁDIO
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüencia modulada. Cidade de Araras, Estado de
· São Paulp, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em substituição à
Comissão de Ed .. ç;tção:
- 1o proiÚmciamento: R.êiator:_ Senador Álvaro Pacheco, _
favorável ao projetO; ··.·
:. · ·. ._ . .-," · .. · · · ·
- 2° pron~nciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularid,a~ê·. do~ atqs_ ~ _proceqimentos concernentes à
proposição.
"
"

nâ

I f
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993
. . . .-- . , ',
(Incluído em Or'dem·ilo .Diá;· no~ ten:iws do art. 375, VIII, do
· · · · · ·Regiriie'rito Interm>)
'

•

I

•

'."'

--

~

-_

<

~o

,.

• '

1

• <

•

, •

-

- -

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo no 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o...{ltf?,.que..-renovq.a permissão da RADIO JORNAL
DO BRASIL 'LTDA.,' para' explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência~modulada na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, tendo

Pareceres,''pro(~ridos ém Plenário, Relator: Senador Áureo
Mello, em substituição.;* Comissão de Educação:
- 1o proniinci~(mento: fa':'orável ao projeto;
- r pronunc~amento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.
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- 5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 49. DF, ~'l93
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, V~! : ,..
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de 1 , . !·o
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Dt:p':'
. ),
que aprova o ato que renova a permissl1o da RÁDIO [,r. ·: 'L
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonm ~.< em
freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, . em substituiL,l,, à
Comissão de Educação.
- l 0 pronunciamento: Relator: Senador Amir i "'1do,
favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Ma• 11H1âo,
pela regularidade dos atos e procedimentos concemeH'•::i à
proposição.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 50, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIl I, 1lo
Regimento Interno)
..

Votação, em turno único, do Projeto de f), ~ 1 c to
Legislativo n° 50, de 1993 (n° 277/93, na Câhtara dos Depul<tdos),
que aprova o ato que renova a outorga 'deferida aO SIS'J'I~'MA
NOVA ERA DE COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar s. , ~>iço
de radiodifUsão sonora em onda - média na ... Cidade de
Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: SenadlJl"
José Eduardo, em subsfitl.l.ição à Comissão de Educação.
-7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52, OE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno. . único, . do Prqjeto de Decreto
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara d(,s Deputados),
que aprova o ato que renova. a_J:_onces§_à,O outorgada à RÁDIO

GRANDE LAGO LTDA.- par~ explorar serviço de rc:.tdiodifusão
sonora em onda média na .Cidade. de Santa Helena, é'stado do
Paraná, tendo
Pareceres favoráveis.. ·proferidos· em .Pknàrio, em
substituição à Comissão de Educação:
- 1o pronunciamento: Relator:. Senador Nt.~y ~·1anmhão;
- r pronuncia"!e~~~;_to: )selator: . _;}enadnr __ Affonso
C amargo, pela regularidade dos a tos ,. ~ 111 ueedimentos
concernentes à proposiÇão.

-8 ~
PRO-JETO DE DECRETO LEGISLA. TIVO N" 55, H~: 1993
(lncluado em Ordem do Dia nos termos do aa·t. 375, \'III, do
Regimento Interno)
Votação, em .turrro- -u-n:ico, âo Projcln d..: ·r kcreto
Legislativo no 55, de 1993 (o 0 _267/9.3~_na Câmara dos ! h.:putados),,
que aprova o ato que renova a conc~s~i!__o <?_!:!_~9~~~1J1.1___11 L1~(Jfi'[1 __
EMPREENDIMENTOS_- ~I:Tür-:para· explorar serviço de

radiodifusão sonora em onda média na Cidade dt: rloriano,
Estado do Piauí. tendo
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação.-

-9PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO No 7, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, rln
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a . . outorga deforida à · RÁDIO
CULTURA. DE TIMBÓ LTDA.,- para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado
de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senado1
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação.

-lOPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 9, DE 1994
(Incluído em. Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto ;k; t.:, • ... ·to
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara do:. I h 1•• ~ ... !-,
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à IVÍlJJO L
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do
Pará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.

9814 Qmirta-feira 28

DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Dezembro de 1994

-nPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Dep11tados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe.
URBANO THIESEN para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educação.
- 1° pronunciamento: Relator:- Senador João França,
favorável ao projeto;

- 2° pronunciam-ento: Relator: Senador Meira Filho, pela
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.
-12-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 11, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 1 I, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A.
RÁDIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará, tendo
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Yarecer tavoraveL, protendo em Plenário, Relator: :Senarior
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.

-13PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994
(lllcluído em Ordem do Dia nos· termos do art. 375, VIII, doRegimento Interno)
Votação,· em turno único, do Projeto de . Decreto
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorgà permissão à FUNDAÇÃO
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator:
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação:

-r
-r

pronunciamento: favorável ao projeto;
pronunciamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.
-14PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE 1994

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de DeGreto
'kegislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
ARAGUAIA LTDA. para-exp[orar serviÇo de radiodifusão sonora
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onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins,

Pm

p, ..
! "' p

{ ',

· ·; · n{l v e I,

proferido em Plenário, Relator: Senador
;olJstituição à Comissão de Educação.

·

-15PROJETo uE DECRETO LEGISLATIVO N~ 19, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do- art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo no 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados),
que apro1·n -: • ato -que renova a concessão outorgada à TV
.

I~T'~'"'

l.

..... , ·

.

. '

•

.'
~~-·~'."
t' •. "
.

·,

I I

para explorar ServÍÇOde radiodifusãO de
11 r>le\·i,lio) na Cidade de Anápolis, Estado de

'){

•~\J

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Cariv~ ~'dtlo ... inio, em substituição à Comissão de Educação.
--16-PROJETO DE DECRETO LEGI~LATIVO No 23, DE 19.14
·· n rpui•"" rlp

urgência, no~ termqsdoart. 375, VIU, do
aegimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de r: ..;c;eto
:Jeg;.-.LtriVll n" 7.1. de 1994(n~327Í93, na Câmara dos Deputados),
qw.· u; •t' ,,
. •t,: renova a concessão outorgada à :RÁDIO
t' ~ · ;'' : .
'PJ .rí 'HOSLTDA. para explorar serviço d.:

ra.

.· . ·;;-cmda média na Cidade de Botelho.,,
· .··-'!''\
t ··' , •

•··'fl(lO
...

1-'aJec..:z ravurável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação.
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-17PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24, DE t99,i
(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decretü Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Lucidio Portela, em substituição à Comissão de Educação.

_.. 18PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 62, DE 1993
(Incluido em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, d
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 62, de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à

SOCIE;DADE RÁDIO VILA REAL LTDA., para explorar se~iço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cuiabá.
Estado de Mato Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão dl
Educação)
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-19PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 64, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo no 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à
,
SOCIEDADE RADIO. EMISSORA PARANAENSE SIA .para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer
da Comissão de Educação)
. ,.., ,

- 20 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 69, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, df'
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 69, de 1993 (n° 313/93, na Câmara _dos Deputados),
que aprova o ato que outorg_a permissão. à .RAJ?IO MARI1_NA
LTDA. para explorar servzço de radzodifusao sonora·. em
freqüência modulada na cid.ade.de_Mariana,_Estado_de k{mas.
Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

-21PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 8, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto ·de Decreto
Legislativon° 8, de 1994 (n° 303/93, na Câmara dos Deputados),
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,

que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RADIO
CULTURA DE PAULO AFONSOLTDA., para explorar ser\Jiço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Paulo Afonso, Estado da Bahia (Dependendo de parecer da
Comissão de Educação)
-22PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 20, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de D~creto
Legislativo n° 20, de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que rerzova a permi~são outorgada à REDE .
NOVA TERRA DE RADIODIFUSAO LTDA., atualmente
denominada REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA., para
explorar serviço de radiodifusão sonora emfreqüência modulada
na Cidade de São -José dos Pinhais, Estado do Paraná.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)
-23PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 21, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo no 21, de 1994 (n° 292/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da. FM RÁDIO
INDEf!ENDENTE DE ARCOVERDE LTDA., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de
parecer da Comissão de Educação)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 26, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII,
parágrafo único,do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Câmara gos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à RADIO CAMPOS
DOURADOS FM LTDA_. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência ··moâuladq na Cidade . de Medianeira,
Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação)
··

-25PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 39, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de _Decreto
Legislativo n° 39, de 1994 (n°296/93, na Câmara dos Deputados},
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO SERRA
NEGRA FM LTDA., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em· freqüência modulada na Cidade de Alterosa, Estado
de Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de
Educação)
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- 26 -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do ·Projeto de Decreto
Legislativo no 45, de 1994 (n° 222/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,
assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.

-27-·
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 121, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b" '·do
Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 121, de 1994 (n° 3.981193, na Casa de origem), que disciplina a
extração, industrialização, utilização, comercialização e
transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham,
bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem,
utili=adas para o mesmo-fim e dá outras providências, tendo
\
Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Jacques
~Hva, em substituição à Comissão de Serviços de InfraEstrutura, favorável com emenda que apresenta.
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-28PROJETO DE LEI DA CAMARA No 129, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", (l(l
'
Regimento Interno)
A

,

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da ('âmara
n° 129, de 1994 (n° 4.460/94, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre as relações entre as
instituições foderais de ensino superior e de pesquisa científica. e
tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)
-29PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3, DE 1994- CN
(Em regime de urgência~ nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 3,
de 1994 - CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa da
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. (Dependendo de
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
-30,
.
OFICIO N° S/71, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Oficio n° S/71, de 1994, do Senhor Presidente do Banco
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao pedido de emissão de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul LFT-RS, destinadas à liquidação de precatórios judiciais
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pendentes, de responsabilidade daquele Estado. (Dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)

- 31.OFICIO N° S/72, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
·
Regimento Interno)
,

Oficio n° S/72, de 1994, do Senhor Presidente do Banco
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo
do Estado de São Paulo, relativà ao pedido de emissão de Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP,
destinadas à liquidação· de precatórios judiciais. (Dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)

-32PROJETO DE LEI DO SENADO N° 160, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
Projeto de Lei do Senado n° 160, de 1992, de autoria da
Senadora Júnia Marise, que submete a r. 1meação do Secretário da
Receita Federal à prévia aprovação d<. Senado. (Dependendo dé
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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-33PROJETO DE LEI DO SENADO N° 147, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
Projeto de Lei do Senado U0 147, de 1993, de autoria do
Senador Jutahy Magalhães, que determina que os Institutos
Médico-Legais comuniquem à Fundação. Centro Brasileiro para
a Infância e AdohúcênCia as mortes violentas ocorridas C0112.
crianças e adolescentes. (Dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Sociais)
O SR_ PRESIDENTE (Cbagas Rodrigu"")- Estã encerra-

d..' a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16h e 20 min.)
ATO DA COMISSÃO _DIRETORA N' 1127, DE

).994

Dispõe sobre u con<:<ssão do Vale-Transporte
aos servidores do Senado FederaL

Art. 5' O servidor beneficiário contn'buinl cOm a pmt:ebl
correspondente a 6% (seis por cento) do .Ou vencimento bãsico ru
do valor total dos vales recebidos, na hipótese de este ser inferior l
parcela devida, a ser descontada na fo)ha de pagammlo do ds oeg_ui!Ite ao que~ se referir o ben~ficip. _~·- ·

neste

Parãgrafo únim Além <la rontribuiçio prevista
litigo,
será descontado em folha de pagamento o valor integral do ValeTransporte correspondente aos dias úteis que o servidor deixar de
comparecer ao serviço, em decorrência de aposentadoria, exoneração, demissão, transferência oo dos afastamentos pn>Visloo no utigo 3°, na hipótese de ter recebido o ~eflcio indevidamente.

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso <Ll: C9mpeque lhe foi conferida pelo artigo 51, inciso I, da Resolução
n' ·12. de 6 de maio de 1993, resolve:
-Art. I' O Vale-Transporte, instituído pela Lei n' 7.418, de
h.: ,lc de7.embro de 1985, será concedido aos servidores ativos do
S .. nado Federal e seus órgãos supervisionados: ObséivãndO-o dispu,t(, neste Ato e no Decreto n° 95.247, de 17 de novembro de

Art. 7• O gerenciamento do Vale-Transporte é & responsabilidade da Subsecretaria de Administração de Pessoal e das unidades de pessoal dos órgãos supervisionados, ~a quem COIIlpel<lin

19R7.

baixar as instituições complementares que se fizerem necessúiu

t<~JlL'ta

.

Art. 6" O Vale-Transporte previsto neste Ato será devido a
partir do mês seguinte ao de sua primeira aquisição pelo Senado
Federal ou órgão supervísioilado.

ao cumprimento deste Ato.
Art. 2' O Vale-Transporte !IÓ seci concedido em relação às
Art. 8" As despesas decorrentes deste Alo coaoriio à coma
localidades ~ segmentos de viagens não abrangidas pelo sistema
de dotações próprias incluídas nos ruçamentos do Senado Fedenl
de transporte mantido pelo órgão de lotação do servidor.
__ e dos 6I:gãçs g~pervisionados.
Art. 3° Não faz jus ao Vale-Transporté, -nos dias úteis corArt. 9" Este Ato entra em vigor na data de suu publicaçlo.
respondentes, o servidor que se afastar do seu órgão de lotação em
revogadas as disposições cm contrário.
razão de faltas, férias, viagens a serviço, licenças, concessões oo
~
. Sala de Reuniões da Comissão Diretora, 27 de dezembro de
qlJc estiver c-edido a outro órgão público diverso dos abrangidOs
1994. - Humberto Lucena - Chagas Rodrigues - Levy Diu por este Ato.
Nabor Junior- Nelson Wedekin.
Art. 4° O Vale-Transporte será fornecido aos servidores previamente inscritos junto à respectiva unidade de pessoal do órgão
a qu~ pertencem.
Parágrafo úruCo. A inscrição de que
ser renovada:

trata este aitigo deVerá

I- sempre que ocorrer mudança de residência ou de itinerário utilizado pelo sexvidor;
a~,,

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N' 385, DE 1994

rr - an término de qualquer afastamento p::>r prazo superior
(trinta) dias consecutivos~
- -- · - - -

. O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compet&cia
regmental e regulamentar, em conformidade com a delegaçlo da
competência que lhe foi outorgada pelo Alo da Comisdo Diretcn
n• 2. de 4 de abril de 1973, e lendo em vista o que consta do J>ro.
0
_ ~-~s~__D l68Qf9~-5• .re~lve aposentar, voluntariamente, com pro-

ventos proporciOnats ao tempo de setviço. ODETINA DA
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COSTA ALVES DE OLIVEIRA, matricula 0769, Analista de InchUt:ria Gtáfica Legislativa, Nível lll. Classe Especial, Padrão
V/S30, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Fede-~
ru - CEGRAF, nos tennos do artigo 40, inciso m, allnea c, da
Comtituição da República Federativa do Bmsil, combinado com
os artigoo 186, inciso III. allnea c, e 193, da Lei n• 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, com as vantagens das Resoluções SF n•s
59/91,51193 e 74194.•·
Senado Federnl, 26 de dezembro de 1994.- Humberto Lu·
.....,Pn:siden!e.

ATO DO· PRESIDENTE N" 386, DE 1994
O Pn:sidente do Senado Fedeml, no uso da sua competência
mgimental e regulamenlar, em conformidade com a delegação de
campot&.cia que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n9 2,.<194 de,abril de 1973, e tenâo em vista o que consta do Procea.o n° 1686/93-.4, resolve aposentar, voluntariamente, com proprojl<rcionais ao tempo -de setvlço, MARIA BER1ULINA
GIAGAS DE ASSIS, matrlcula 0815, Analista de Indústria Gráfica Legislativa, Nivel III. Classe Especial, Padrão V/S30, do Quadro de Peasoal do Centro Gráfico do Senado Fedeml - CEGRAF,
noolemlos do artigo 40, inciso Ill, alinea c, da Constituição daRep6hlica Federativa do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso
III, allnoa a, da Lei n• 8.112, de li de dezembro de 1990, com as
vantagens das Resoluções SF n"s 59/91, 51/93 e 74194.
Smado Federnl, 26 de dezembro de 1994. - Humberto Lu·
......, Pn:sideme.

vai.,

. ATO DO PRESIDENTE N" 387, DJi: 1994
.
O Pn:sidente do Senado Fedeml, no uso da sua competência
regiJtWital e regulamenlar, em conformidade com a delegução de
cappet&u:ia que lbe foi ootorgada pelo Ato da Comissão Diretoca
n•~ de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do ProceSso n° 0112/94-1, resolve aposentar, voluntariamente, com proveniDfl proporcionais ao tempo de setviço, JORGE MARCHENA
DE•SOUZA, matricula 0774, TécniCO de Indústria Gráfica Legislaliva, Nível IT, Classe Especial, Padrão NIM23, do Quadro de
P.......J do Centro Gráfico do Senado Fedem!- CEGRAF, nos termoa do artigo 40, inciso lll; alínea c, da Constituição da República
Fedemtiva do Bmsil, combinado com os artigos 186, inciso III.
allnea c, e 193, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com
asv&nlagens das Resoluções SF n"s 59/91.51/93 e 74194.
Senado Fedeml, 26 de dezembro de 1994. - Humberto Lu·
......, Pn:sideme.

ATO DO PRESIDENfE N' 388, DE 1994
O Pn:sidente do Senado Fedeml, no uso da sua competência
regimental e regulamenlar, em conformidade com a delegução de
campot&u:ia que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n• 2, de 4 de abrÜ de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n• 1858/93-9, resolve aposenlar, voluntariamente, GERALDO SOARES DE MORAES, matricula 0567, Analista de
Jndóslria Gráfica Legislativa. Nível ill, Classe Especial, Padriío
V/S30, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos do artigo 40, inciso m, alínea c, da
Comtituição da República Federativa do Brasil. combinado com

m
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os artigos 186, inciso III. allnea c, e 193, da Lei n• 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, -com as vantagens- das Resoluções SF n%
59/91, 51/93 e 74194.
Senado Fedeml, 26 de dezembro de 1994. - Humberto Ln·

cena, Presidente.

ATO DO PRESIDENfE N• 389, DE 1994
O Pn:sidente do Senado Fedeml, 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_l973, e tendo em vista o que consta do Processo n° 2096/93-5, resolve aposentar, voluntariamente, com proventos proporciõrl:riS ao tempo de serviço, V ALDEcY DAVID
SOARES, matrícula 0418, Analista de Indústria Gráfica Legislati- .
va. Nível ill, Classe Especial, Padrão V/S30, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Fedeml- CEGRAF, nos termos
do artigo 40, inciso ill, alínea c, da Constituição da RepUblica Fedemtiva do Bmsil, combinado com os artigos 186, inciso III. alínea c, e 193, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com as
vantagens das Resoluções SFn•s 59/91,51/93 e 74194.
Senado Fedeml, 26 de dezembro de 1994. - Humberto Ln·
cena, Presidente._

ATO DO PRESIDENfE N" 390, DE 1994
O Pn:sidente do Senado Fedeml, no uso da sua competência
regimental e regulamenlar, em coufoxmidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretorlt
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n• 0688/94-0, resolve aposenlar voluntariamente com proventos proporcionais :ao tempo de serviço, LOURIVAL RffiEIRO
DE CARVALHO FILHO, matricula 0309, Analista de Indústria
Gráfica Legislativa, Nível III. Classe especial, Padrão V/S30, do
Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Fedeml - CEGRAF, nos termos do artigo 40, inciso lU. alínea c, da Constituição da Ref'Íblica Fedemtiva do Bmsil, combinado com os artigos
!86, inciso ITL alínea c e 193, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, com as vantagens das Resoluções SF n"s 59/91, 51/93 e
74194.
Senado Federal, 26 de dezembro de 1994.- Humberto Lu-

cena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N" 391, DE 1994
O Presidente do Senado Fedeml, no uso da sua competência
regimental e regulamen!ar, em conformidade com a deleguçáo de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato lia Comissão Diretoca
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo D0 1785/93-1, resolve aposentar voluniariamente com proventos prop<m:ionais ao tempo de setviço, MARIA ANTONIEI"A
DE MARIZ MARQUES SILVA, matricula 0837, Analista de Indústria Gráfica Legislativa, Nível ill, Classe especial, Padrão
V/S30, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos do artigo 40, inciso m, allnea c, da
Constituição da República Fede:rativa do Brasi.l, combinado com o
artigo 186, inciso m. alínea c, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, com as vantagens das Resoluções SF n's 59/91,51/93 e
74194.
Senado Federal, 26 de dezembro de 1994.- Humberto Lu·
cena, Presidente.

DIÁRIO Dó CONGRESso NACIÜNAL(SeÇão m
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ATO DO PRESIDENTE N" 392, DE 1994
O Presidente do Senado Fedem!, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de
canpetência que lhe foi OllloQ!ada pelo Ato da Comissão Diretora
. n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do J>ro.
cesso n• 1805/93-2, resolve apo<entar voluntariamente com proventos propon:ionais ao tempo de serviço, MARIA LUCIA DE
ANDRADE LIMA SANTOS, mabfcula 2034, Técnico de Indústria GráfiCa Legislativa, Nível li, Classe especia~ Padrão NIM23,
do Quadro de Pessoal do Cenlro Gri.ftCO do Senado Fedem!- CEGRAF, nos termos do artigo 40, inciso lU alínea ç, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
186, inciso III, alínea c e 193, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, com as vantagens das Resoluções SF n"s 59/91, :Si/93 e·
74194.
Senado Fedem!, 26 de deiembro de 1994.- Humberto LuceDII, Presidente.

Dezembro de 1994

cesso n° 0592194-3, resolve aposentar, voluntariamente, com pro.
ventos proporcionais ao tempo de serviço, lRACI DA PAZ
CAIXETA, mabfcula 0115, Técnico de Indústria GráfiCO LegiJ!ativa, Nível II, Classe Especial, Padriio NIM23, do Quadro de Peosool do Cenb:o Gráfico do Senado Fedem!- CEGRAF, 1101lcmlol
do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição da Repóblica Federati~a, combinado com os artigos 186, inciso lU alfnea c, e 193,
da Let n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, canas vantagem·du
Resoluções SF n"s 59/91, 51193 e 74/94.
Senado Federal, 26 de dezembro de 1994.- Humberto Lacena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N"391í, DE 1994
O Presidente do Senado Fedem!, no uso da .Ua c:ontprl&v;o
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegaçio de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comisslo Direttn
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que COllllta do Processo n• .1627/94-5, resolve aposentar voluntariamente, com pm.
ventos proporcionais ao tempo de setviço; JOANA BllZERRA
FOI:'ISECA l!labfcu!a 1206, Técnico de Indústria Gttfica Legillàtiva, Nível II, Classe Especial, Padrão N/M23, do Quadro de Peosool do Ceu1ro Gnlfico do Senado Fedem!- CEGRAF, nos 1cm1o1
do artigo 40, inciso lU alínea c, da Constituição da Repllblica Federativa do Bil!Sil, combinado com os artigos 186, inoiao m, olfnea c, e 193, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, can ao
vantagens das Resoluções SF n•s 59/91, 51193 o 74194.
Seuado Federal, 26 de dezembro de 1994. -Humberto Lu-

O. Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimeotal e regulamentar, em CQIÜormida(le com a deleg~o de
competência que lhe foi ootorgada pelo Ato 'da, Comissão Di!etaa
n• 2, de 4 de abril de 1973, ~tendo em vista o que consta do J>ro.
cesso n• 1919/93-8, resolve aposentar voluntariamente com proventos proporcionais ao tempo' de seiViço, ' V ALBERTO DE
AZEVEDO DANfAS, matrirula 0087, Analista de lndúslria Gnlfica Legislativa; Nível lll, Classe especial, Padriio V /S30, do Qua- ceua, Presidente.
dro de Pessool do.Cenlro.Gnlfico·do Senado Fedem!- CEGRAF,
.-.nos tm:nos do artigo 40,,incioo lll, ãllooa c, da Constituição da ReATO
DO
PRESIDENTE
No
397,
DE 1994
pública Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, incí- ·
so lll, alínea c e 193, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
O Presidente do Senado Fedem!, no uso da sua compolência
com as vanlljgens ci4S.Rewblções SF. J!0 S 59/91,5 fi93 74194.
re!!!mental e regulamentar, em conformidade com a delagaçio di>
Senado Fedem!, 26 de dezembro de 1994. - Humberto Lu- canpetência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comisslo Dirotcll'a
cena, Presidente.
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que COIIJilo. do J>ro.
_ _ __ __
--~-._.fi'Ss>_n• 11\9§/93,9, resolve aposentar voluntariamente, ELIOOORIO PEREIRA DOS SANTOS, mabfcula 0276, Analista de
ATO DO PRESIDENTE N-394, DE 1994
Indústria Gráfica Legislativa, Nível DI, ~ Especial, Pad!lo
'.
.
.
, O Presidente do ~nado Fc;deral, no uso da sua competência V/S30, do Quadro de Pessoal do Cenlro Gráfico do Senado Federegimental e regulamentar, em confonnidade cofn a delegação de ral - CEGRAF, nos termos do artigo 40, inciso III, allnea a, da
canpetência que lhe foi outorgada pe!_o Ato da Comissão Diretoca Constituição da República Federativa, combinado, com os artigoo
n• 2, de 4 de abril de 19?3, e tendo ~m vista o que consta do J>ro.
186, inciso III, alfnea a, e 192, incisoU da Lei n• 8.112, de 11 de
cesso n• 1638/94-7, resolve aposentar por invalidez, permanente, a dezembro de 1990.
setvidora MAGNA REGINA MOHN FRANÇA, matricula 2116,
Senado Federal, 26 de dezembro de 1994. - Hnmberto Lu.
Técnico de Indústria Gnlfica Legislativa, Nível Ii, Classe especial, cena, Presidente.
Padriio N/M23, do Quadro de Pessoal do Cenb:o Gráfico do Senado Fedem!- CEGRAF, nos termos do artigo 40, inciso I, alínea c,
da Constituição da República Fedemtiva do Brasil, combinado
can os artigos 186, inciso 1, parágrafo 1° e 193, § t• da Lei n•
ATO DO PRESIDENTE N" 398, DE 1994
8.112, de II de dezembro de 1990, com as vantagens clis Resolu:
. O Presidente do Senado Fedem!, no uso da sua competência
ções Sf n•s 59/91, 51/93 e 7 4194.
regnneutal e regulamentar, em conformidade com a delegação de
Senado Fedem!, 26 de dezembro de 1994.- Humberto Lucompetência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comisslo Dimlora
cena, Presidente.
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consto. do Pro,
---~~---~-----cesso n• 1627/94-5, resolve aposentar voluntariamente, can pro:
ATO DO PRESIDENTE N• 395, DE 1994
ventos proporcionais ao tempo de setviço, FRANCISCO LERES
DA Sll.V A, matricula 1493, Técnico de Indústria GráfiCa LegiJ!aO Presidente do Senado Fedem!, no uso da sua competência
tiva, Nível U Classe Especial, Padriio NIM23, do Quadro de p ...
regimental e regulamentar. em conformidade com a delegação de
soai do Cenlro Gnlfico do Senado Fedem!- CEGRAF, nos 1cm1o1
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
do artigo 40, inciso ill, alínea c, da Constituição da Repóblica Fen• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do J>ro.
derativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso m, ali-

---·-

e

.

..

Dezembro de 1994

·DIÁRIO DO coNGRESSO NACIO~ (Seçio ll)

nea ,.;.,"' ~.;J• ..... ......,................. ""', ue 11 aeaezembrode 1990, CODlas
yantagens das Resoluções SF n"s 59/91, S1/93 e 74194Senado Federal, 26 de dezembro de 1994.- Humberto Luceoa, Presidente-

. ATO DO PRESIDENTE N' 399, DE 1994
,
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 Direi ora
n' 2. de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n° 0250/94-5, resolve aposentar voluntariamente, ANfONIO RODRIGUES BJZERRA, matrícula 0682, T&:nico de
Indústria Gtáfica Legislativa, Nível II, Classe ·E.pecial, Padiio
ry(M23, do Quadro de Pessoal do Centro Gtáfieo do Senado Federal- CEGRAF; nos termos dOartigo 40,1ncísó m, alinea a, da
Constituição da República Fedemtivado Bnsil, combinado com os
~&!~~:~~~ea a, e 192, inciso II, da Lei n• 8.112, de

~-=:-~ 26 de dezembro de 1994. -Jiu~ Lu-

.

.. ·, ... ATO DO PRESIDENTE N"

-~-~

_--'!_ ~-

4oo, DE 1994

-,--•-- ---O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
Iegimental e regulamentar, em conformidade com delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Oiretota
n",2, de 4. de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n• 0116/94-7, resolve aposentar, voluntariamenle, MARIA
IRACEMA DE ALMEIDA BURJAK NEUBERGER, matricula
0694, Analista de Indústria Gtáfica Legislativa, Nível m, Classe
Especial, Padrão V/S30, do Quadro de Pessoal do O:ntro GráfiCO
dQ Se!1'ldp Federal--: CEGRAF, nos termos do Wligo 40, inciso m,
aJinea a, da Constituição da República Federntiva do Bmsi!, combiriadO com o artigo 186, inciso m, alinea a, da Lei n• 8.112. de
1~Ae deZen;>bro de 1990 e com as vantagens das Resoluções SF
59191 •.W93 e. 74194.
• . Senado Federal,.26.de dezembro de 1994.- Humberto LuceQB, Presidente.

ATO DO PRESIDE~ N' 401, DE 1994
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competência que lhe foi outorgada pelo Ato da COllliSsáO Uu:etora
n• 2, de 4 de abril de 1973, e teudo em vista o que consta do Processo n, 0644194-3, :resolve apOSentai;- volunt.aria.m;!mte. com pro- ventos proporcionais ao tempo de serviçc. JOAO MENDES
MOURA, matricula 0223, Analista de Indústria Gtáfica Legislativa, Nivel m, Classe Especial, I'aâdo V/S30, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federo!- CEGRAF, nos termos
do artigo 40, inciso m, alinea c, da Constituição da República Fedemtiva do Bmsil, combinado com os artigos 186, inciso lii, alínei c,~el93, da Lei n•8.112, de 11 de dezembro de 1990ecom
as vanlagens das Resoluções SF n"s 59191, 51/93 e 74'94.
Senado Federal, 26 de dezembro de 1994.- Humberto Luceoa,Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N" 403, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regi!Denta1 e reglllamentar, em conformidade c6m delegação de
- competência que lhe foi ouiOrglda pelo Ato da Comissão Diretora
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o gue consta do Processo n• 022.203/94-0, resolve aposentar, voluntariamente, PEDRO MIGUEL LEAL, T&:nico Legislativo. Área de Instalações,
Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Flsico e Serviços Gerais, Nível IL Padlio 30, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, nos teimOs do artigo 40, ínciso lii, allnea c, da Constituição da República Federativa do Bmsil, combinado com os artigos
186, inciso III. allnea c, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, com aResolução SF n' 77, de 1992. bem Ulim com o artigo 34, § 2', da
Resolução (SF) n• 42, de 1993, e u v&Diagens da Resolução SF n•
74, de 1994, com proventos JrOPOICionais ao tempo de serviço,
observado o disposto no artigo 37, iDciso XI, da Constituição Federal.
.
.
Senado Federal, 27 de dezembro de 1994- - Senador Humberto Luoena, Presidente.

ATO DE PRESIDENTE N" 404, DE 1994
O Presidente do Senado FederaL no uso da alribuição que
lhe foi conferida pelo artigo 6", § 2• da Resolução n• 42, de 1993,
resolve designar Y AMIL E SOUZA OUTRA, Consultor Legislativo, de Quadro de Pessoal do Senado Federal, pora exenx:r a função oomissionada, sfmbolo FC-8, de Consultor-Geral Ad}mto, do
Quadro de PeSSOBl do Senado Federal, a partir de 15 de dezembro
dé 1994.
-- Senado Federal, 27 de dezembro de 1994-- Senador Humberto Lucena,

O Presidente do SC~Q_Federal, n9 uso da sua competência
regimental e regulamentar, em conformidade com delegação de
competência que lhe foí Outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n• 2. de 4 de abril de 1973, e teildo em vista o que consta do Processo n• 2018/93-4, resolve_ aposentar, voluntariamente, ULYSSES CELESTINO XAVIER, matricula 0353, Analista de Indústria
Gtáfica Legislativa, Nlvel m, Classe Especial, Padnlo V/S30,. do
Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos do artigo 40, i.D.ciso l:Ií. -alínea á~ da ConstituiATO DO PRESIDENTE N" 405, DE 1994
ção da República Federativa do Bmsil, combinado com os artigos
O
Presidente
do Se~ Federai, no uso da sua competênCia
1116. iDoiJo m, alínea a, e 193 da Lei n"8.112. de 11 de dezembro
de 1990•e com as vantagens das Resoluções SF 59/91, 51/93 e regimental e regulamentar, em confonnidade com delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão D~ora
74194. .
Senado Federal, 26 de dezembro de 1994. - Humberto Lu- . n• 2. de 4 de abril de 1973, e teudo em vista o que consta ®Processo_n, 1858.194-7, resolve aposentar, voluntariamente, ~m proca:aa, Presidente.
ventos proporcionais ao tempo de serviço, BEATRlZ EMILIA DE
MARIZ DAN!'AS mBttíaila -0489, Analista de Indústria Gtáfica
ATO DO PRESIDENTE N' 402, DE 1994
Legislativa, Nivel m, Classe Especial, Padrio V/S30, do Quadro
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência de Pessoal de Centro Gtáfioo do Senado Fedem!- CEGRAF, nos
termos do artigo 40, inciso m, alínea c, da Constituição da Repúregimental e regulamentar, em conformidade com delegação de
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tOlpda pelo Ato da Comiallo Dir«<n n"-2, de 1973, res<?lve desigriar MARILENA CHIARElLL Analillla U.gíslll1ivo, Area de
Apoio Técnico ao Pmcea10 U.gislalivo, Especialidade Conmnicaçlo Social, Nlvel III, Paddo 45, do Quadro de Pessoel do Scmado
cena, Presidente.
Federal, pua mbotituir o Dinotor da Secre1aria de C<m>micoçJo
~~ ~ ~ ~SQÇial, Jl~~ ® ev~ impedil1Wttos do titular, com efeitos a
partir de I" de dezombro de 1994.
ATO DO PRESIDENTE N" 406, DE 1994
Senado Fedenl, 28 de dezembro de !994. - Senad<r HumO Presidente do Senado Federal, no uso da sua compet&lcia
berto Lucena, Presidente.
regimental e regulamentar, em confomlidade com a delegaçio de
compet&lcia que lhe foi oulolpda pelo Ato da Coniissio Diretora
ATO DO PRESIDENTE N" 410, DE 1!194
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Piocesso n° 1836/94-3,~resolve aposentar voluntariamente, cem proO Presidente do Senado Federal, no uso da aua COIIl)ld.&cia
ventos proporcionais ao tempo de~ serviço, GERN.JX> FRElRE rogimenlal o regulamemar, em confonnidade com a delegaçlo de
DE BRITO, malricu!a 0084, Analis!a de Indllstria Gráfica U.gis!acompet&tcia que lhe foi outorpda pelo Ato da Comiallo Dir«<n
tiva, Nivel m, Classe Especial, Padiilo V/S30, do Quadro de Pesn• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vilta o que consla do Piosoal do Centro Gráfico do Senado Federal- CBGRAF, nos tennos
cesso n° 1722/93-0, miOlve 'P""'D'V' vohtnfariamente, com prodo artigo 40, inciso m, alinea c, da Coilsti!uiçlo da República Feventos p-opo:rcionais ao tempo de 1e1Viço, ADERBAL 1UREMA
derativa do Brasil, combinado com oo artigos 186, inciso III, allJUNIOR, matricula 1945, Analista de Indllotria <lrifica Legialltinea c, e 193, § ! 0 da U.i n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
va, Nlvel ID, Classe Especial, Padtio V/S30, do Quadro de Pescom as vanJagens das Resoluções SF n's59191,51/93 e 74194.
soal do Centro Grifico do Senado Federal- CBGRAF, nos tmnos
blica Federativa do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso III,
allnea c, da U.i n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e com as
vanJagens das Resoluções SF n"s 59/91,51193 e 74194.
Senado Federal, 27 de dezembro de 1994.- Humberto Luu

_

do artigo 40, inciso III, a1inea c, da Coustituiçio da República Federativa do Bmsil, combinado com oo artigos 186, inciso III, allnea c, el93, da U.i n° 8.112, de !Ide dezembro de 1990, com as
vanJage.ói dU Reaollições SF n.. 59191, 51193 e 74194.
Senado Fedenl, 28 de dezembro de !994.,.. Humberto Lu·

Senado Federal, 27 de dezembro de 1994.- Humberto Lu·

cena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N" 407, DE 1!194
O Presidente do Senado Federal, no uso da aua compet&lcia
regimental e regulamentar, em coufomlidade com a delegaçio de
competência que lhe foi oulolpda pelo Ato da Collliooão Diretora
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consla do Piocesso n° 0058/94-7, resolve aposentar voluntariamente, cem proventos propa-clonais ao tempo de SCfViço, MÉRC!A LOPES
TORQUATO, matricula 1951, AnalisJa de Indústxja Grifica Legislativa, Nivel III, Classe Especial, Padlio V/S30, do Quadro de
Pessoal do Centro <lTáfico do Senado Federal-CBGRAF, nos termos do artigo 40, inciso III, alfnea c, da Constituiçio da República
Federativa do Bmsil, combinado com o artigo 186, inciso ID, allnea c, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 27 de dezembro de 1994. - Humberto
Luoena, Presidente.

cena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N" 411, DE 1!194

~-

O Presiden!e do Senado Federal, no uso da aua compet&lcia
regimental e rogulamelltlr, em confomlidade com a delegaçlo de
comj,et&.cia que lhe foi outorpda pelo Ato da Comioalo Dir«<n
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Piocesso n° 1648/93-4, resolve oposentar volun!ariamette, com proventos proporciooais ao tempo de lelVÍÇO, I;UJZ CARLO~ DE
BASTOS, malrlcula 0020, Analillla de Indllstna Gmf!CiliAo!llllativa, Nlvel ID, Clasoe Eopeeial, Podtio V/S30, do Quadro de Peosoai do Centro Gt6f100 do Senado Federal- CBGRAF, nos termos
do artigo 40, inciso III, a1inea c, da Constituiçio da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alf.

~~ nea c, e 193, da U.i n° 8.112, de I! de dezembro de 1990, com as

ATO DO PRESIDENTE N"408, DE 1!194
O Pru.:íente do Senado Federal, no uso da sua compet&lcia

vanJagens das Resoluções SF n.. 59191, 51193 e 74194.
Senado Federal, 28 de dezembro de 1994.- Humberto Lu-

ceoat Presideme.

regimental e rogutamentar, em coufonnidade com a. dele~ de
competência que lhe foi oufolgllda pelo Ato da Comissio Dm>tor:a
ATO DO PRESIDENTE N" 412, DE 1!194
n• 2 de 4 de abril de 1973, e tendo em vis!a o que consla do Ptoces.;, n° 0493194-5, resolve aposenlar voluntariamen!e, OUNDIO Presidente do Senado Federal, no uso da aua compet&cia
NA DA Sll..VA PARENTE, matricula 1489;Analista de Indllolria regimmlal e regnlomentar, em c:oofonnidade com a deiegaçlo de
Grifica Legislativa, Nivel ill, Classe Especial, Padlio V/530, do campe!&lcia que lhe foi outorpda pelo Ato da Comiallo Diretora
Quadro de Pessoal do Centro Grifico do Senado Federal -:_ ~ n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consla do PioGRAF nos tetmos do artigo 40, inciso III, alínea a. da ~tul cesso no 1829/94-7, resolve apolelllar vo~ com proçlo da'República Federativa do Brasil, comb~ com os arllgos ventos propa:ciooais ao tempo de II<IViço, JOAO DI! MORAl'S
186, inciso m, allnea a, e !92, inciso ID, da U.t no 8.1!2, de 11 de Sll..VA, matúwla OS78, Analia!a de Indllllria Gtifica U.gialaliva,
Nlvel III, Claue Especial, Pod!io V /S30, do Quadro de Pessoal do
dezembro de !990.
Senado Federal, 27 de dezembro de 1994. - Humberto Celllro Grifico do Senado Fedem!- CBGRAF, nos tormoo do artiLuoena, Presiden!e. '
go 40, inciso III, alfnea c, da Conslituiçio da República Federaliva
---do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso m, alíDea c, e
193, da U.i n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com as vanJaATO DO PRESIDENTE N" 409, DE 1!194
gens das Resoluções SFn"s 59/91,51193 e 74194.
O Presidente do Senado Federal, qo uso de suas atribuições,
Senado Fedenl, 28 de dezembro de 1994.- Humberto Luem confonnidade com a delegação de competência que lhe foi ou. ceua, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N°414,DE 1994
Altera o Quadro de Deta1hamento da Despesa
6:mda no Orçamento do Senado Federal, para o

ATO DO PRESIDENTE N°413, DE 1994
O Presidente do Senado· Federal, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, em conforniidade 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° 1839/94-2. resolve aposentar voluntariamente, com proventos prOpcírcioiuiis
te!Ílpo de serviço, JOEL ARRAES.
matricula 0393, Aualista de Inchístria G!áficã Legislativa, Nivel
IIL Classe Especial, Padrão V/S30, do Quadro de Pessoal do Centro GráficO do Senado Federal- ÇEGRAF, nos termos do artigo
40, inciso m, àlínea ;,; da Cõnstifuiçlío'áii RePública Federativa do
Brasil, combinado oom os artigos 186,.inciso ill;alinea c, e 193,
da Lei n• 8.112, de 11 de de=bro de 1990;éoiifas vantagens das
Resoluções SF n"s 59191,51/93 e 74194.

ao

Senado Federal, 28 de dezembro de 1994.- Humberto Lucena, Presidente.·· ·
'

··-· ....
-

. ____-

-

--~-

exercício de 1994.
Presidente do S~·uado (.'eJ{~ral. no USO de SU::t~ ·-:' ~d ..'i.;(...;.)
que Ibe ~.·onfl'tl.> o H.....~timenltl InteJI_Hi, ~ 't~ndo_.--~~~ \ 1:.1<' l' d~~}~~tSI.>
no artigo 57, pará1.1'J.f\1 :.:_. ,:J. l,, , ·· K 'l.U, J, ~..L.·. uo\<(~llli,ro rJe
1994, resolve:
-- Art. I" J·., ..a .llttlf~l·, 11. ~~ .... tr .... h nt~l(ln\ ttllc->~!•' d.-! ''·''['"'i'd.
fiXada no ürçarncnlo da llnHI . ' 1 IJ Senado Fcd~l. na forma-do Anexo a este Ato
-Ü

Art.

'

Senado Federal, 28 de dezembro de 1994. -Senador Hum- ·

berto Lucena, Presidente.

--·,

.

.001.0001.202110002- Funcionomento do 6enodo
,Fedoral

2.2!0.000

2.:iao·.oeo ·

101.01111.00111.202110002 .. Funcionamento do Sen8do
Federal

3.1.00.11
3.1.00.13

~

.. ,.. . ;. ·~:

2.2&0.000

2.2&0.000

2.2&0.-

zo ~te Ato entr.t .:o..u ., 1g1Jr _na data de sua pulifi~ação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
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112.101 FEDERAL SECRETARiA

dos &e<viços
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JOSÉ JANIQVES, Analista Legislativo, Área de Polfcia e Seguni.nça, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Fe-

ATO DO PRESIDENTE N"415, DE 1994
deral, nos letmos do artigo 40, inciso m, allnea c, da Constituição
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência da República Federativa do Brasil, CO!Dbinado can os artigos 186,
re~tàJ e ..,gulamentar, em ccnfonnidade com a delegação de inciso m, allnea c, e 67, da Lei n• 8.112,de 1990, bem assim com
~que lhe foi outoJgada pelo Ato da Comissão Diretora
os artigos 34, § 2•, e 37, da Resolução (Sf) n• 42, de 1993, com
.n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro; proventos propon:ionais ao tempo de serviço, obse!vado o disposcesso n• 0557/94-3, resolve aposentar, voluntariamente, JOSE_ to no artigo 37, inciso XI, da Coostituiçio Federal.
AROLDO HOLLANDA, matricula 2065, A.naliSta _de Indústria _
-Senado Federal, 28 de dezembro de 1994.- Senado< Hum·
GÍáfica Legislativa; N!vel ID, Classe Especial, Padrilo V/S30, do berto Lucena, Presidente.
Quadro de Pessoal do Centro Gtáfico do Senado Federal - GEGRAF, nos tenno& do art. 40, inciso III, alínea a, da Cooslituição
da República Fedemtiva do Brasil, combiotado com os arts. 186,
. . ATOS DO ~TOR-C,;_ERAl, _
inciso Ill, alfnea a, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e
ATO DO DIRETOR-GERALN" 148,DE1994
com as vantagens das Resoluções SF n"s 59191, 51/93 e 7 4/94.
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuiSenado Federal, 28 de dezembro de 1994.- Humberto Lu- ções regulamentares e tendo em vista. o disposto na Resoluçi~ D0
cena, Presidente.
74, de 14 de dezembro de 1994, pilblicada no Diário do Congresso.Nacional, Seção II, de 15-12-94, resolve:
Art. J• Para ftns de aplicação da Resolução n• 74, de 1994,
ATO DO PRESIDENTE N" 416, DE 1994
coosidera·se optante pela remuneração do cargo efetivo, indeO Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência pendente de manifestação do interessado e desde que a opção lhe
regimental e regulamentar, de ccnfonnidade com a delegação de seja mais vantajosa:
compctE.ncia que lhe foi oufo.tEada pelo Ato da Comissão Diretorn
I - o setvidor integrimte das carreiras a que se refere o artin• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do J;'ro- go 9" da Resolução n• 42, de 1993, investido em cargo em comiscesso n• 022.052/94-1, resolve aposentar, voluntarismente, MAR- são ou em função comissionada;
CIO ANfÔNIO VIEIRA, Analista Legislativo, Área de Apoio
II - o servidor aposentado que satisíJZer o requisito peevisto
T6cnico ao Processo Legislativo Nivel III, Padriio 45, do Quadro no art. 193 da Lei n• 8.112. de !990; -·~ ·
·· ·· · ·
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso m,
Parágrafo tlnico; Considera-se igualmente optante o beneftalínea c, da Conatituição da República Federativa do Brasi~ com- ciári<>. de pensão por morte de servidor que preenchia as condições
binado com os artigos 186, inciso Ill, aiínea c, e-67, da Lei n• peevistas no inciso I ou II, na data do falecimento.
8.112, de 1990, bem assim como o artigo 34, § '1:', da Resolução
· Art. 2• A opção do servidor oriundo da admini&traçio públi(Sf) n• 42, de 1993, e as vantagens da Resolução SF n" 74, de ca federal direta, autárqUica oo furidaclonal, ocuJ'ante de cargo em
1994~ com proventos proporcionais ao tetripo -de serviço, observacomissão, dependem de manifestação expeessa junto ac órgão de
do o disposto no art. 37, inciso XI. da Constimição Federal.
pessoal do Senado Federal, Prodasen ou Cegraf, a quem cabe coSenado Federal, 28 de dezembro de 1994. -'Senador Hum- municar o fato ao órgão de origem do interessado. cem efeitos a
berto Lucena.
partir da data de auluação do requerunento.
Senado Fede~, 27 ele_ ~de 1994,, Mano<!. VDela

deMagaihã.S.

. .

.

- .

ATO DO PRESIDENTE N" 417, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, de coufonnidade 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• 022 1 14194-7, resolve aposentar, volun~ente, REGINA CI..AR1CE TEIXEIRA, T6cnico Legislativo, Area de Apoio
T6cníco ao Processo Legislativo, Nível II, Padriio 30, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso m,
alfnea c, da Conatituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso m, alínea c, e 67, da_ Lei n•
8.112, de 1990, bem assim com o artigo 34, § 2", e 37, da Resolução (Sf) N" 42, DE 1993, e as vantagens da Resolução SF n" 74,
de 1994, com provenfDs proporcionais ao tempo de setviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constiluição Federal.
Senado Federal, 28 de dezembro de 1994. -Senado Hum·
berto Lucena, Presidente.

ATO DO DIRETOR-GERAL N° 14!1, DE 1994
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 acordo com o que consta do Processo n• 022.720/94-4, resolve exonerar PAULA RITA TASCHE1TO PORTO do cargo, em
comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Júlio Campos, a partir de I •
de janeiro de 1995.
Senado Federal, 28 de dezembro de 1994.- Mano<!. VDda
de Magalhães, Diretar:oml:
· ··· · ··

A TO DO DIRETOR-GERAL N" 150, DE 1994

O Diretor.{Jeral do Senado 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• 022.72(}'94-4
~~~resolve nomear HUGO RODRIGUES FIGUEIREDO para exercer
ATO DO' PRESIDENTE N"418, DE 1994
o carg(), em ccmissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de
O Presidente do Senado f'ederal. no uso da sua competência Pessoal do Senado Federal, can lotação e exercício nó Gabinete
regimental e regulamentar, de conformidade ~ a delegação ~e do Senador Júlio Campos.
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
Senado Federal, 28 de dezembro de 1994.·.:. Marioel Vdela
n° 2, de 4 de abril de 1973. e tendo em vista o que cóitsta do Prode Magalbães, Diretor.{Jeral.
cesso D0 021.674'94-9, resolve alX)sentar, voluntariamente, ELCIO
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 12' SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO DE

1994
1.1 - ABERTIJRA
1.2- EXPEDIENI'E
1.2.1- Mensagens do Presidente da Repúblk:a
N"s 401 e 402/94 (n"s 1.206 e 1.207/94, na origem), restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
N•s 403 a 421194 (n"s 1.228 a 1.245 e 1.247/94, na origem),
comunicando o recebimento de mensagens.
~ •
_~ ~
N"s 422 e 423/94 (n"s 1.246 e 1.248/94, na origem), conmnicando ter sido coostatado eno manifesto nas Resoluções n"s 77 e
79,de 1994.

1.2.2 -Requerimento
N• 1.109/94. de autoria do Seoador Gilberto Miranda, solicitando a t.mnscrição nos Anais, do artigo intib.llado ''Aveia em vez
de chicote", publicado no jornsl Folha de S.Paulo, edição de 18
de dezembro de 1994, de autoria do Senador Jarbas Passarinho.
1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR PEDRO TEIXEIRA -lndicaçio do Embaixador
Luis Felipe Lampreia para Ministro das Relações Exteriores.
SENADOR EDUARDO SUPUCY -~Defmição do salmo
mínimo. Desvalorização abrupta do peso mexicano e preocupações a respeito da continuidade da atual polltica cambial bmsileim.
SENADOR MANSUETO DE LAVOR- Convocação, para
janeiro de 1995, dos Ministros do Planejamento e da Fazenda do
novo Governo.
__
SENADOR MAGNO BACELAR - Nota do Diret6rio Na-

cional do PDT e das Baucadas na Câmara e no Senado sobre o posicionamento de oposição do partido diante da nova situação política.

1.2A -Requerimentos
N" 1.110/94, de autoria do Senador Flaviano Melo, solicitando que sejam coosideradas, como licença autorizada, suas ausências aos trabalhos da Casa durante o mês de dezembro de 1994.
Votação adiada por falta de quorum.
N" 1.111/94, de autoria do Senador Ruy Bacelar, solicitando que sejam coils1ilemdos, como licença autorizada, os dias 2, 5,
6, 9, 12, 13, 16, 19, 20,21, 22e 27 do mês de dezembro. Votação
adiada por falta de quorum.
1.25- Comunicações da Presldênda
Término do prazo sem que tenha sido interposto recurso
para a inclusllo em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n•
3, de 1994, de autoria do Senador Humberto Lucena, que di nova
xedaçio ao artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho. que
trata do depósito teCUrsal em ações trabalhistas. À Câmara dos
Deputados.
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessllo, nos tennos
do artigo 174 do Regimento lntemo.
1.2.6 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
13- ENCERRAMENTO
2- MESA DJRETORA
3- LÍilERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
4-- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES

Ata da 12a Sessão, em 28 de dezembro de 1994
11a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa - Aluízio Bezetn --Antonio Mariz- Chagas Rodrigues - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Gilberto
Miranda- Jacques Silva- João Calmon- Júlio Campos- Magno

Bacelar- Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda- Mauro Benevides - Nelson Carneiro - Ney Msranbão- Odacir Soares - Pedro
Teixeira- Ronau Tito --valmir Campeló.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre-
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,
LUJZ AUGUSTO DA PAZ JUNIOR
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASTOS
Diretor Industrial
fLORIANAUGUSfO COUI'INHO MAffiUGA
Diretor Adjunto

sença acusa o comparecimenlo de 20 Srs. Senadores. Havendo numero regimental, declaro aberta a sessão.
_ ___
Sob a proteção de Deus, iniciamos nos~- ~~lb._os.__
O Sr. I • Secretário proCederá à leitura âo Expediente.
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Sobre a mesa. requerimenlo que será lido pelo Sr. I • Secre-

~.o.

- É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 1-109, DE

~ lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos 4e projetosde lei sancionados:
- N" 401, de 1994 (n• 1.206/94, na origem), de 26 do corrente, referente ao Projelo de Lei n• 6, de 1994-CN, que autoriza o
Poder Executivo a abrir aos Otçamenlos Fiscal e da Seguridade
Socia~ em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judi- .
ciário e Executivo, créditos adicionaís;o- llté 'O -limíte de
R$12.367 .270.209,00. para os fms que. especifica, sanciooado e
transformado na Lei o• 8.694, de 26 de dezembro de 1994; e
- N" 402, de 1994 (n• 1.207/94, na origem), de 26 de corrente, referente ao Projelo de Lei o• 8, de 1994-CN, gue autoriza o .
Poder Executivo a abrir aos Orçamentos FiScal e da Seguridade
S~ em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, ctédilos
adicionais. até o limite de ·R$ 1.042.025.412,00,-para os fms que
especifica, sancionado e transformado na Lei D0 8.965, de 26 dezembro de 1994.
Cn""'' -.- .~ndo o recebimento de Mensagens:

- N'

de

:~

~--=

I a 41 Z. de 1994 (n•s 1.228 a 1.237/94, na origem),
_..:.:Ke, comunicando o recebimento das Mensagens

~M

n"s 207, 212 a 219, e 222, nas quais se participava a promulgação das Resoluções n•s 71, 72, 75 a 82, de 1994;
- N" 413, de 1994 (o• 1.238/94, na origem), de 27 do cor-

rente, comunicando o recebimento da Mensagem SM n° 223, na

e·JiJJw

t'lto(l ,,b '•

Requeiro, nos tennos do art. 21 O, item 2, do Regimenlo lntemo, a transcrição no Diário do Congnsoo Naclona~ para que
conste dos Anais, artigo-intitulado 11Aveia em vez de chicote", publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição do dia 18 de dezembro de 1994, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, cuja cópia
se encontra eni anexo.
Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1994.- Senador Gil·
berto Miranda.
O SR, PRESIDENTE (O:lagas Rodriguçs) - De acordo
210, § t•, do Regimento Interno, o requeri_menlo será
submetido ao exame da Comissão Diretora.
Há oraderes inscritos.
Conoedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR, PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Pronuncia o seguinte
discuno.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, o Presidente da
Replblica eleito, Senador Fernando Henrique Cardoso, escolheu
para dirigir a Pasta das Relações Exteriores um profissional da melhor estirpe da Casa de Rio Branco. O Embaixador Luiz Felipe
Lampréia é boje o expoente de uma geração de diplomatas que encarna, ao mesmo tempo, as boas tradições <ic;> llamamty e a modernidade necessária aos desafios de um mundo .cada vez mais complexo e interdependente.
Do lado das boas lradições, bastaria lembnr que Luiz Felipe Lampréia é o quarto diplomata de uma árvore genealógica que
começou com seu bisavô, Embaixador no Brasil do Rei Dom Carlos de Portugal. Neto e filho de diplomatas brasileiros, Lampréia
cresceu com os melhores ensinamentos da cultura e da ética cristis
CQ!ll

o. art.

ocidentais. Estudou Sociologia e Ciência Politica na Universidade

qual se participava a aprovação da retirada do Projeto de Lei da_
Católica do Rio de Janeiro e curnou a faculdade de economia na
Câmara n• 12, de 1993;
Universidade de Columbia, em Nova York.
- N•s 414 a 421, de 1994 (n•s 1.239 a 1.245 e 1.247/94, na
Mas foi na sua grande intimidade com os temas da atualidaorigem), de 27 do corrente, comunicando o recebimento das Mende internacional. aliada à sua profunda consciência dos interesses
sagens SM n"s 224 a 227, 230, 231, 236 e 242. nas quais se parti- permanentes do Brasil, que Luiz Felipe Lampréia paulou sua trajecipava a promulgação dos Decretos Legislativos D:0 30 a 32, de -t6ria na Diplomacia brasileira. Firniou sua personalidade no ltama1994, e das Resoluções n•s 83, 85 a 87 e 89, de 1994; e
.
raty e nos meios internacionais como um diplomata hábil e prag- N"s 422 e 423, de 1994 (n•s 1.246 e 1.248/94, na origem),
mático, que sempre soube combinar as boas táticiis negociadoras
de 27 do corrente, nas quais se participava ter Siâo constatado éiTõ com extraordinária agilidade na percepção d~s interesses essenmanifeslo nas Resoluções n•s 77 e 79, de 1994.
- ciais.
- O SR. PRESIDENTE (O:lagas Rodrigues)- O expediente
lido vai ii publicação.

O Sr. Mauro Beoevides- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Pedro Teixeira?
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O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com prazer, ouço V. Ex", estamos aqui tecendo em lomo de uma das figums mais ilusttes da
nobre Senador Mauro Benevides.
Diplomacia bsasileira, hoje guindada à posição de Chancelor, sem
O Sr. Mauro Benevides - No momento em que V. Ex" dúvida nenhuma, por seus inegáveis méritos.
ocupa a tribuna do Senado Federal para enaltecer o acerto da escoO Sr..OdadrSoares- Permite-me V. Ex" um aparte?
lha do Embaixador Luiz Felipe Lampreia pam o Ministério das
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com muitO
V.
Relações Exteriorés. pé:finito;.me emprestar o meu apoio e a minha Ex•, nobre Senador.
·solidariedade a. S1l'! lli8Difestação extremamente oportuna e justa
O Sr. Odaelr Soares -Em nome da Liderança do PFL. asde reconhecimento aos méritos incontáveis que posSUi o novo_ socio-me também as palavms de V. Ex.., que, ao registrar nOs
Cllanceler brasileiro. Cooheço o Ministro recém-escolhido, prestes Anais do Senado Federnl a indicação do Embaixador Luiz Felipe
a empossar-se, desde os primórdios da sua brilhante carn:ira dipl\>- Lampreia para a Chancelaria brasileira, ressalta as qualidades promAtica. Eu poderia mencionar para V. Ex" e para os Senadores fissionais, cultimús e intelectuais desse brilhante diplomata. O Seaqui preSentes neste instante um fatO que merece ser realçado no nador Mauro Benevides, assim como V. Ex•, já se manifest.ru soque diz respeito à carreira de Luiz Felipe Lampr6ia como uma das bre as qualidades do novo Chanceler e o aoerto da indicação, o que
expressões mais preeminentes da nossa Diplomacia. Em 1991, no- se pode confmnar examinando-se o curriculum vltae do Embaibre Senador Pedro Teixeira, exetcia eu a Presidência do Senado e xador Luiz Felipe Lampreia, que, até recentemente, representava
do Congresso Nacional. Nessa ocasião, :realizava-se em Lisboa, os interesses brasileiroS' no GATI, em Genebra, onde se saiu muinos dias 30 e 31 de maio, um encontro de Presidentes de países to beJ!L. Tivemos oportunidade, aqui no Senado, há cerca de quinibero-latino-americano~ Na época, o nosso mpm;entante etD. Porze dias~ de aProvar o Acoióo da -ROdada Uruguai, permitindo que
tugal era exatamente o Embaixador Luiz Felipe Lampn\ia, que ali o Brasil não ficasse à margem do processo·que resuhou na assinanos acolheu, a mim e ao Presidente da Câmara. Pudemos oonsta- tura desse Acordo, cuja elaboraçíio teve a participação direta do
lar, durante nossa pennanência de pelo menos qualro ou cinou ·EmbaixadOr Luiz Felipe Lampreia. Devemos cumprimentar o Predias, que o prestigio de Lampreia não era apenas junto ao Corpo sidente eleito por essa indicação. Nilo sou daqueles que entendem
diplomático acreditado junto ao Govem.o do J>I:esi~nte Mário que a chancelaria deva ser exercida por diplomatas. porque o ca.rSoares e do l'j;Woiió-Ministro Cavaco Silva. Era um prestigio que- go de Chanceler, ou de MiniStro das Relsções Exteriores, é émise nolava pelas demonstrações extremamente simpáticas -de todos nentemente polítiCo e necesSita de uma visão geopolitica, de uma
que ali se acl>avam radicados. Posterioanente, nas recepções de visão macroeconômica, macrossocial, que, em determinadas sitnaque participávamos, sempre recolhíamos aquelas testemunhas es- ções, extrapola a capacidade daquele que, sendo do Quadro, posaa,
pontâneas dos convidados presentes àquele Encontro, todos p61'la- eventualmente, vir a OCUp61' a funçilo de Chanceler. Mas, neste
mentores ou integrantes de setores oficiais de outros países; e de caso, a indicação do Embaixador Luiz Felipe Lampreia é petfeilatodos recolhíamos impressões favoráVeis ao Ministro Luiz Felipe mente correta, na medida em que esse diplomata concilia, de maLarnpr6ia. E. mais do que isto, já no nosso Pais, quando ele exer- neira magistrnl, as qualidades que decorrem da visão a que me recia o cargo de Secretário-Geral do llamaraty, na gestão de Fernan- feri e do profissíonalismo que marca a atuaçilo de todos os diplodo Henrique Cardoso, ocupando eu a Presidência do Congresso, matas do nosso País. O ltamaraty é um celeiro de bons proftssionão foram poucas as vezes em que, em nome do próprio Ministro nais, de setVidores públicos com uma carreira aprimorada, que in~
ou por sua iniciativa eXClusiva, o Secretário-Geral Luiz Felipe clui estágios e cursos? da mesma maneira que as Forças Armadas;
Lampréia me procurilVã para interceder no sentido de garantir a ao contrário do que acontece com outros servidores pd.blicos brasi~
maior celeridade possível à tramitação de mensagens do Poder leiros, que não se reciclsm em função da desordem que in1pera no
Executivo relacionadas oom recursos pora o Minislério das Rela- setor. O ltamaraty, que é um celeiro, repito, de profissionais de
ções Exteriores ou indicação de autoridades pelo Senado Federal. alta qualificação, tem servido a todos os governos. No Govorno
Ressalto ainda que, quando de sua indicação pilra a Embaixada do llamar Franco enconttamos, no primeiro escalão, em diversos MiBmsil em Portugal e, posteriormente, quando de sua indicação nistérios, vários diplomatas e embaixadores. O Senador Fernando
para Genebm, ele foi sUbmetido a sabatina na Comissão de Rela- Henrique Cardoso, quando Chanceler e depois quando Ministro da
ções Exteriores, desta Casa. Nesses dois debates, ele demonstrou à Fazenda- queria referir~me a este fato-, serviu-se de embúxadosaciedade a sua competência, o seu brilho, o seu talento, a sua ela- res para compor o primeiro escalão do seu ministério. Teve como
ri vidência e o seu descortino. ·Daí por que eu me anisco a prognos- seu secretário particular9 como seu porta~voz. um embaixador e,
ticar que o Ministro Lti,iz Felipe Lampreia terá, sem dúvida, uma como chefe da sua assessoria internacional, outro embaixador. O
atuação das mais profiCuas nesse importante cargo de Ministro das disrurso de V. Ex• reflete, a meu ver, o consenso na classe política
Relações Exteriores do Govorno Fernando Henrique Cardoso. Por- sobre o acerto da indicação. É uma indicação acertada e oportuna,
tanto, neste instante, desejo jUntar a minha voz à de V. Ex• no
que pode fazer repercutir, no cenário internacional, as aspirações
enaltecimento da decisão que pennitill fazer ascender ao Ministé- do nosso País nos próximos quatro anos que levarão a humanidade
rio das Relações Exteriores um- diplomata de carreiia que tem to- ao terceiro milênio. Espero que o Brasil, oitava economia, com um
das as oondições de fazer oom que o nosso País en.ftente, oomo V. Produto Interno Bruto que já ultr:apassa os 300 bilhões de dólares,
Ex• há pouco destacou. os desafios da modernidade, as exigências possa crescer, ao mesmo tempo em que volta a crescer numa taxa
da própria vida diplomática internacionaL Assim, também eu, nes- considetada apropriada para países do nosso porte, e distribuir os
ta intervenção a V. Ex•, desejo levar os meus cumprimentos ao resultados desse crescimento para as camadas mais pobres da pcPresidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, e, naturalmente, os pulaçilo. O Embaixador Luiz Felipe Lampr6ia no ltamaraty, neste
votos a Luiz Felipe Lampréia de que tenha, real.m.ente, uma ativi~ momento_ em que o Brasil abre a sua economia, na busca incessan~
dade marcada pot grandes realizações, que projetem o País no te de novas tecnologias, de aprimoramento da qualidade dos seus
contexto das demais nações.
produtos, pode dar uma contribuição muilo grande ao Presidente
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Nobre Senador e Uder Mau- Fernando Henrique Cardoso na medida em que, com a visão amro Benevides, as considetações expendidas por V. Ex•, enriqueci- pla e modema do mundo~ pode inserir definitivamente o nosso
das e emolduradas de testemunhos vivos da História, onde V. Ex" País, mercê das suas potencialidades e do crescimento da sua ecosempre se fez presente. robustecem mais ainda os conceitos que nomia,-- tiO contexto das grandes nações. Parabéns ao Presidente

Prazer, ruço
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exemplo, os brasileiros tem sido perseguidos, de maneira violenta,

Lampréia pelas novas funções que vai exen:er e pamb6ns a V. Ex' pelas autoridades americanas. Aproveitando o disCUr!lo de V. Ex'
pelo discur.io oportuno que faz, nesta tarde, no Senado FederaL para fazer um apelo ao nosso novo Olanceler, para que imprima
Essa é a palavra da Liderança do PFL aqui no Senado.
uma nova orientação ils nossas embaixadas, no sentido de que elas
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Nobre Senador Odacir Soa- jlrolcjam os inlcresses dos brasileiros uos pslses em que as nossas
res, os argumentos trazidos à baila por V. Ex', que faloo pela Lide- embaixadas nos representam. Nos Estados Umdos, lemos, hoje,
mnça do PFL, sobre as funções da Casa de Rio Bmnco merecem uma populaçio imensa de brasileiros, alguns em situação irregular,
da minha parte apoio irrestrito. Tamb6m ooncordo com alinba que Ieeebendo tratamento disaiminat6rio. Urge que o ltamarnty tenha
V. Ex' sustenta de que não há necessariamenlc de se fazer corpot'li- uma posição adequada para essas questões, inelusive em consotivism.o dentro de uma instituição ampla e da maior expressio no n4ncia com os nossos interesses e com os de nossos compatriotas,
mundo moderno. Realmenlc é uma instituição que pmcisa ter sen- especificamenlc nos Estados Ullidos. Era esse o aparte que gostasibilidade e expressividade polltica, não JlnlCisa ser erllinentemente ria de acrescentar ao discuno de V. Ex'. Muito obrigado.
técnica.
O SR. PEDRO TEIXEffiA- Senador Odacir Soares, sem
Esses argumenlos que V. Ex' lrouxe aqui seniirio para re- dúvida alguma, os justos pleitos de V.~· devetão encontrar o deflexão, principalmente do homenageado, que deve estar hoje enri- vido eco na sensibilidade do Olanceler. E o que desejamos.
quecendo mais ainda o seu cuniculo diante de conceitos justos
O Sr. Valmlr Campelo - Nobre Senador Pedro Teixeira,
como os que V. Ex• precooizou aqui
permite-me V. Ex• um aperte?
Prossigo, Sr. Presidenlc, Sn o Srs. Senadores.
O SR. PEDRO TEIXEmA - Com muito pnzer, meu Do-·
Nas diversas funções que ocupou, o Embaixador Lampréia bre CompiUlheiro de bancada e Llder do PTB, Senador Valmir
deixou traço forte de seu caráter auslcro, fmne e objetivo, bem Campelo.
O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Pedro'TéiÍ<eira,
como de seu tempe~mento sempre afável, conciliatório e sereno.
Com essas vertentes da sua personalidade, o Embaixador quero parabenizar V. Ex' pelo pronunciamento queilaz,
tDj:(le de
Lampreia demonstroo constantemente reunir as qualidades essen- hoje, da tnbuna do Sensdo Fedem!, principalmenlc,
'se Iradais ao homem público e ao diplomata de sucesso. Desde moço ta da ftgura do Embaixador Luiz Felipe Lampréia;'
a'lil:nifica a
exibiu sua vocação nas inúmeras missões que lhe foram confwlas diplomacia brasileira e que muito representa para
"/')'PaJs. Tetanto no Brasil quanto no exterior. Depois de ocupar-se dê rele- nho a absoluta oerlcza de que o Presidenlc eleito Femando Henrivantes temas nas delegações do Brasil na ONU em Nova Iorque e que Cardoso acertou: em vez de trazer um técllico ou a~ mesmo
em Genebrn, participou diretamente do grande desenvolvituento um polltico, trooxe um Diplomata para ser o Ministro das Relaçõbrasileiro, ocupando-se, no Departamento Eoonômico do Itamara- es Exteriot'Os. Nio só pela caractetfstica da funçio, mas tamb6m
ty, de importantes negociações na área do peUóloo e da energia pela representaçio polltica do nosso Pais S. Ex' já vem de uma fanuclear.
. - -· mflia com tradição na diplomacia brasileira. Tenho absoluta certeSua competência nessas questões e sua aguda sensibilidade za de que ele desenvolve a politica corno sua aptidão maior. Porpara os assuntos de natureza politica o levaram, entre 1974 e 1979,
tanto, parlicularmonlc, em meu nome e em nomo da Liderança do
a auxiliar diretamente o Olanceler Antouio Azeredo da Silveira, PTB, quero parabenizar o Presidente eleito, Fernando Henrique
primeiramente corno seu conselheiro para lemas econômicos e Cardoso, pela nomeação do Diplomata, do Embaixador, do Minisposteriormenlc corno Porta-Voz do Ministério das Relações Exte- tro Luiz Felipe Lllllp<6ia. Quero também trazer a minha solidarieriores, pmcisamenlc numa época em que coube ao Ilamaraty aros- dade e o meu apoio ..,pronunciamento de V. Ex'. Muito obrigedo.
ponsabilidade de desfazer, peranlc a opinião j:Ública intemaciona~
O SR. PEDRO TEIXEmA - Nobre Sensdor Valmir CamIoda e qualquer desconfiança em relaçio aos propósitos inlcmos e pelo. agradeço a inlcrvençio sempre inteligenlc e versátil de V.
Ex', ainda mais hoje, quando faz essa digressão. O Ministro Lamexternos do Brasil.
0 Sr. OdadrSoares-Permilc-me V.Ex'umaparlc?
préia reúne as condições de polltioo, de diplomata e até mesmo de
O SR. PEDRO TEIXEmA- Ouço o aparlc do nobre Se- técnico de exoelente qualidade. Veja V. Ex' que leremos, pela exnsdor Odacir Soares.
pari8ncia anterioc, pelo que S. Ex'lcm demonstrado, pela sua senO Sr. <l<:laàr Soares- Qu010 aduzir a uma questio que me sibilidade e pelo seu apreço com a classe politica, indiscutivelmenvem plt;{_.·
3'1do há alguni tempo- :refere-se A politica externa;
te um Chanceler de Primeiro Mundo na missã.o diplomática bnsinão a ela,
. ~ente, mas ao comportamento do Itamaraty no ]eira.
· 1 ~ •• ~
extor' · " <Ilho representado o Senado em alguns pslses, inclusive
Luiz Felipe L~ia demonstroo, desde cedo, sua versaliestive recentemente na ONU, onde participei como obseiVador !idade para a profissAo que abmçou. Nunca foi diplomata de uma
parlamentar naquela organização. Nos Estados Unidos, uo Canadá nota s6. Ao cootnlrio, desempenhou com brilho e denodo todas as
e em outros pslses, fui procurado pela colôuia brasileira, que vem tarefas que lhe foram confiadas nas diversas áreas de compet8ncia
encontmndo dificuldades para regularizar sua situaçllo naqueles do Itamaraty ou fora dele. Como Ministro-Conselheiro em W aspai ses, principalmente em vários estados americanos, como em hinglon (1979 e 1983), deu cootinuidade A defesa dos interesses
Nova Imque, Boston, Miami e em alguns ootros. Poc inctivel que brasileiros no campo ocooômico. participando diretamente de impareça, não tenho encontrado sensibilidade adequada, por parle do portantes projetos e negociações na área oomercial, agricola, viária
Itamamty, para encaminhar soluções a esses problemas. Inclusive e fmanceira. Foi representanlc alterno do Brasil no Banco lnterafarei abordagens sobre essa matéria a partir do ano que vem. Eu já mericano de Desenvolvimento e, nessa função, adquiriu ampla exme pronunciei na Comissão de Coustituição, Justiça e Cidadallia pari8ncia, mais tarde aplicada e desenv~lvida na OleflJl da Subsedo Senado e direi também na Comissão de Relações Exteriores e cretaria Internscional do Minislério do Planejamento (1983 a
Defesa Nacional qu~ domvante, adotarei comportamento diferen- 1985), onde teve a seu cargo importantes tratativas com as instituite: no momento da argiiição de autoridades, cuja nomeação está ções fmanceiras internacionais. Seu entusiasmo com o desenvolvisujeita A homologação pelo Senado Fedem!, indagarei dos embai- mento de novas e modernas formas de adensamento das relações
xadores qual o tipo de politica que irio desenvolver nos pslses externas do Brasil o levou, pouco depois, a participar da ctiação da
onde representarlio o nosso Pais. No caso dos Estados Unidos, por Agência Brasileiro de Cooperação (ABC), da qual foi o primeiro
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Ainda na esfera ec:onômica, foi especialmonle notAvel a sua
ablaÇão como Embaix•dcr do Bxuil. cm I...iJ1:MJa. cwe os anos de
1990 e 1992. Interrompendo um longo ciclo em que as Ielações
Bmsil e Portugal se caracteriZJlvam exclusivamenle pelo lirismo dos boçoo bist6ricos e culluuis, Lam!riia a elas ÍIXIplÜDiU
um catáter mcxfemo e djn4mko, incentivando e apoiando novas
fOliiiAS de cooperaçio, com6rcio e investim<ml<lO. Em 1991, o Bmsil figurou en~ os cinco maiores investidacs da economia po<tuguesa, fazJendo da antiga metrópole uma poda viAvel pora o ingresso de seu• Jrodutos "" Mercado Cómum Europeu.
Foi, sem dúvida, a sua habilidade na cooduçio dos temas
econllmicos que o credenciou mais teeentemenle a ocupar a chefia
da delegaçio do Brasil juntD aos e<ganimlos internacionais sediados em Genebra, na Su!Ça. Nessa funçio, o Ministro Lampr6ia desincumbiu-se com grande categoria dos interesses brasileiros nas
negociações fmais da Rodada Uruguai do GA1T e da criação da
nova OJ:ganização Mundial do Com&-cio.
Luiz Felipe Lampréia t.amb6m se destacou na 6rea de atuação politica- Ainda bojo, tenho presente na memória as ripidas
.tes.~ i'l'::eaJiz""• como Emboix•dor do Bmsil, em Pammaribo
(1983 ~~para tomar passivei a C<JOpOrRÇio que afastaase, defini tiv
o Suriname de influencias negativas e, entio, baslliea. do Can'be. Se boje oontamos com um vizinho
tante
pacificado e peneitamente inlegrado ao siab:ma sul-americano, devemos isso, em boa parte, ao Embaixador Luiz Felipe Lampn\ia e
a sua capacidade de mobilizar, em momentos de crise, """"""" e
opiniões destinados à defesa da paz e da bannouia em DOSSO Continente.
Foi essa também a tOnica de sua aluaçio 1 frenle da Subsecmaria de Assuntoa Políticos Bilalerais do ltamaraty. Nela sedestacoo pelo desenvolvim<mtD dos trabalhos do grupo do Rio, pelo
estreitameiJlo das "'lações com poises que IIJ'R'&entavam problemas sensíveis de fronteiras com o Brasil, pela inllpduçio de meca- niamos ágeis de coopemçilo política e ec<lllbmica com poises europeus, e pelas medidas corajosas e pioneiras de apro.timaçfo can a
porçio mais rica da Áfria Austtal, DUma 6poca em que as incertezas, naquela parte do mundo, inibiam os eqúiloo mais medios.
Sr. P....idente, Sr's e Sn. Senado...s, ao escolher o Embaixador Luiz Felipe Lampr6ia pora ocupar o Ministério daa Relações
Exleriores, o Prosidenle eleitD do Bmsil nJo o foz por moro acaso.
Primeil:amenle, optou por prosseguir com a IIadiçio ...m.ugurada
pelo Presidente Itamar Fnmco de enlregar o comando da diplanacia bmsileira a um profwional que "'UJÜ5se tDdos os ...quisitos
que mencionamos: sensibilidade politica, t6cnica com conbecimeiJlOS da ~ira diplomática.Em segundo lugar, bomoo uma promessa de colocar DO cargo o mais p:eparado, o mais compelenle e
o mais afinado com o ..., programa de Govemo.
O exlenSO cuniculo do Embaixador Lampr6ia, do qual dei
aqui aos senba...s algumas b...ves passagens, 6 suficienle para coocluimlos que o P....idenle eleitD atingiu o seu objotivo. POI6m, nio
foi apenas em fatos passados em que se baseou Sua Exce!encia.
Convém aqui lembnu que o Embaixador Lampr6ia. pelos setViÇOS
prestados à Casa de Rio Branco, fora escolhido pelo Prosi&Dle
lt.amar Franco e pelo enlio <llanceler Femando Henrique Cardoso
para a função de Secretário-Geral das Relações Exteriores. Pôde,
nessa ocasião, o' O.anceler lnsileiro aquilatar de pertD o valor
profiSsional do seu imediato.
Sr. P....idente, Sr"s e Srs. Senado=, com a indicação do
Embaixador Luiz Felipe Lampreia, estou seguro de que as relações
extemas do Brasil estarilo em mãos honradas, seguras e. sobretudo, compeleiJles. Ganham o Brasil e a Casa de Rio Jlranco, que,
mais uma vez. nos dá uma demonstração de sua perenidade e ex~

:fitBu .
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cel&lcia.

MWto obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
po!avra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf-SP. Pronuncia o seguinte diseuno. Sem revisão do orador) - Sr. P....iden..,, SI"s e
Srs. Senacloles, duu !...as, na ecooomia, chamam a atençio de lodos nós: uma relaliva à questão social, à defmição do que fazer
com o salúio m!nimo, com aqueles que t&n rendimentDs muitD
boixoo. A segunda "'fere-se à política cambiaL
Ontem, o Prosidenle llamar Franco, juntamente com os Ministros da F.,.,a, Ciro Gomes; da Providência Social, S6tgio
OJtDlo; do Trabalho, Marcelo Pimen..,l, e da Casa CiviL Henrique
Hargreaves, recebeu o Presidente da Central Única dos Tmbalbadota, Iq>JMeDIAnles da Fmça Sindical, das duas CGf e das Centraia Sindicais de Tmhalbad<Jres, para discutir sobretudo a defmiçio do salúio minimo.
_
Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senad<Jres, foram !rês boms de
croveo:sas. Por convite de VJCenle Paulo da Silva, PresideiJle da
cur. tive a oportunidade de estar presente e b:slemunbar o conteúdo da reunião.
O Presidente da República e os Ministros procuramm eselarecer JObro a dificuldade em ajustar o valer do salmo m!riímo: Foi
ooostatado que o salúio mínimo está valendo de 20 a 25% do vigenle em 1940, e 6 também bem IIIIOJl(l[" do que o que vigorava em
I ~57, quando atiDgin o pico; Tmta-se de um dos meno...s vala...s
médios de salúio m!nimo ao longo dos últimos qu.,.,nta anos,
desde que foi instiluido. Mesmo em relação ao aDO passado, ao
inicio do. Govemo llamar Franco, decaiu significativamente.
Em rolaçio ao inicio do Plano Real- era de 65 reois -, bou··
ve um pequeDO AUI:Dalto - 70 :reais .:.., valor que está inteiraril.e"nte
defuodo, posto que houve aumonto oos preços da Oidem de 20%.
O Ministro Sérgio OltDlo mostrou que um au~D«~fD do salário m!nimo pora 100 dólares cm dezembro implicaria déftcit signi'
ficativo para a P,.,Yjd8ocia e agravamentD das fmanças públicas,
na medida em que, desde que se instituiu pela Constituição de 88
que a todos os previdencü\rios pagar-se-ia pelo menos o salário
m!nimo, e Dio havendo uma CODtrapartida de receita. por parte de
todos os conlrihlintes do INSS com valor coaespondeDle. então
bá que so ter a provisão para esses recursos DO pz6prio Tesouro.
Nem sempe o Executivo o o Coogresso Nacional deram a atenção
devida a esse fatD.
Após divenas ponderações, o P....idenle e os Ministros propuseram que fosse institu!do, então, um aboDO, em janeiro, da ordem de 15 ,.,.;., o que elevaria o salário minimo de 70 pora 85
reais. aproxjmadamcmte 100 dólares. POI' que abono? Pmque um
ajlsto de 70 pora 85,.,.;. "'proseelta 21,43% e, pela legislação. lodos os beneficiários da P,.,Yidancia deveriam receber esse ajuste.
Para os que recebem o salário ixiíniirió, o aumentD seria de 15
,.,.;., mas pora os que ganham. por exemplo, mil ,.,.;. o aumentD
seria de 215 reais, o que estouraria mpidamenle o equilíbrio orçamentmio de Provicl!ncia Social,
O valor de 15,.,.;. 6 o que o PresideiJle Itamar Franco e os
seus Ministros consideraram possível proporcionar em janeiro próximo. Isso, no entantD, ficou pendeDle de aprovação do P....idenle
elei.o, Fet1l0lldo Henrique Cardoso.
Ao mesmo tempo, o P....idenle Itamar Franco propôs que
fosse coostitu!da comissão paritária da qual participariain rej)resentaiJles designados pelas ceiJlias sindicaiS, de um lado, e pelo
Govemo, de ootro. A comissão teria a responsabilidade de examinar a questão da ...COIDlll da Previdéncia, que deveria contar, segundo ressaltou Vicente Paulo da Silva, com a participação dos
trabalbad<Jres.
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Foi deliberado ainda que não poderiam ser excluldos os Ciro Gomes, ainda ontem, expresoou que estão em tomo de 43 biaposentados da deliberação de IeCeberem o abono. Ficou estipula- lhões de dólares; que a nossa situação de balança comercial e de
do que a comissiio deveria examinar qual a recuperação que se da- serviços, portanto de balança corrente, ainda é razoável, nllo é criria ao valor do salário mínimo ao loo.go dos próximos meses. Fi- tica.
nalmente, considerou-se importante que a comissão examinasse a
Desde o inicio do Plano Real, as antoridades estão coo.fianviabilidade da introdução, no Brasil, do programa de ganmtia de do demasiadamente no que se convencionou denominar a Ancora
renda mlnima, pois o salário mlnimo e o programa de ganmtia de cambial, como fator importantfssbno para o processo de estabilizarenda mínima devem, de maneira coordenada, garantir a cada cicambial? Consiste em perção. Mas em que consiste esta
dadilo brasileiro um mínimd de remnnemção, mesmo quando o mitir que a relaçio re.iJ!dólar "'Pl''sen!e, para o ...ai, uma valorizaseu ganho no mercado de trabalho não alcance o patamar iruficien- ção gradativo. A relação de R$ I para US$ I foi definida em 1• de
te para livnl.-lo da oondição de misáia oo de indig&lcia, oo mesmo julbo, mas pennitlu-se certa flexibilidade.
quando, por ums situaçio de desemprego ou de inabilitação, por
O movimento de taxas de juros relativamente altas gerou a
doença ou por qualquer razio, a pessoa esteja sem um mínimo de entrada de capitais, sobretudo de curto prozo, em volume bem
rendimento. Então, essa Comissão será formada.
maior do que a saída de capitais, em função de aqui Se proporcioConstatou-se, pelas palavras dos representantes das cenlmis
nar uma ...munemção bastante alta palll estes capitais, especialsindicais, que a &ólução dada está longe de ser satisfatória, mas es- mente de natUreza especulativa. Houve, em que_ pese um aumento
pera-se que, da parte do Govcmo do Presidente eleito Fcmando do Índice Geral de Preços da ordem de 20% deooe 1• de julbo;
Hemique Cardoso, haja disposição de um diálogo construtivo oom uma valorização do ...ai em relação ao dólar. Isto gradativamente
oo trabalbada:es e, sobretudo, esteja alento aos problemas que es- foi diminuindo a margem de lucro de todos aqueles que Jl'O'luzem
tão oconendo no Brasil, que levam nosso Pals a uma situação pró- bens, tmnsacionados internacionalmente, ou seja, foi ~p a
xima da convulsão social. Estamos observando, mesmo neste tem- margem de lucro para os seto...s exportadores da oco~. ~i
po de esperança, mesmo neste tempo de recuperação da atividade loira, bem como se torqando mais difícil a posiçã<?, <l<?J;,~ que
econ&nica, de declínio da inflação, que grande parle da população compelem com as importações. Gradativamen!e ~~.Q volubrasileira se enoontra em condição de extrema pobreza, de miséria. me das importações e o crescimento das exportações jã não foi tão
Os dados moslrlim que a população mal =sce; as crianças do · acentuado, a ponto de, no més de novembro, o Brasil ler apresenNmdesle brasileiro, em função da desnutrição, têm uma estatura tado um déficit em sua balança comercial. O Governo considera
muito menor do que a que seria normal. AI estão os dados "'lati- que, pela voz das autoridades, sinda há uma margem bastante ravos à guena que acontece nos maros do Rio de Janeiro, nas favezoável para continuar com a sua polftica cambial de valorização da
las- Grande parte da população muitas vezes é levada Jl vida mar- taxa de câmbio, ou do ...ai em relação ao dólar. Até que ponto isso
ginal por não ter as condições propicias de dignidade, de remune- poderá continuar?
ração que um trabalhp normal proporcionaria. Também cito como
É preciso até =saltar oomo importante o debate que se tmexemplo as trabalhadoras que, nos canaviais de Pcmambuoo, boje
estão recebendo apenas 10 reais por semana; muitas delas não têm va, até mesmo dentro do Governo. O Deputado, Senadoc eleito e
outm allemativa senão a de se prostitulrem Jlll1'l! complementar o já apontado como Ministro do Planejamento, José Sena, tem mosrendimento e pod=m alimentar seus filbos. Enfun, s!o condições trado a sua P"''Cllpação com a política cambial. Economistas
que estão sendo rogistmdas nesses dias pela imprensa e que deno- como Maria da Conceição Tavlires, Paulo Nogueira Ilatista.J~or,
Luiz Gonzaga de Melo Beluzzo, Ant&io Delfun Netto, Aloizio
tam a gravidade do problema social brasileiro.
Mercadanle e outros econanistas de largo espectru rém mostmdo
Quando não ""'lvido o problemlt social os problemas acapreocupação coin ""peito à continuidade dessa política cambial.
bom se inter-relacionando, haja vista o que acontece nesses áltiNo artigo ''Riscos da valorização cambial", publicado no
mas dias no México. Informam os jomais que o peso mexicano, na
tUtima semana, desvalorizou-se em 60%; uma desvalorizaçio domingo áltimo na Folba de S. Paulo, Luiz Gonzaga de Mollo
abrupta que decOire de uma situação de desenvolvimento de uma Belluzzo e Paulo Nogueira Batista Júnior fazem um alerta imporpol!tica de estabilizat;io da econom!" que estava fundada em pila- tante:
ma qut- f; '9 '"""' sustentaram..E por que razio? Justamente poxque
O problema é que a politica de valorização perproblema xiais exuemamente graves não foram resolvidos sufisistente do câmbio induz juslaml:nte o contrário, porcien•·
-"··· A oxplooi!o da guerrilha na "'gilo de Cliapas foz
quanto penaliza o investimento nos setores que producan que detonasse na Bolsa de Valo...s do México uma grande
zem bens 'transacionáveis". Uma outra conseqü.!ncia
crise, onm um grande fluxo de capitais especulativos sendo retiraserá, portanto, a baixa capacidade de atração de investidos da economia mexioana, havendo, conscqaentemente, essa desmentos estmngeiros destinados à exportação ou à substivalorização abrupta, depois de um periodo em que as autoridades
tuição de ituportações. O investimento direto de origem
econômicas mexicanas tanto conftaram na estabilidade da moeda.
ext~- deverá sç _çoncentJ:ar na_ área dos "não transacio-.

ancora

mesmo que por formas artificiais.
Algo semelhante acontece na Argentina, onde a crise mexi-

cana passa a ter grande impacto. Na Argentina, como se sabe, em
que pese a ...cupetação da sua economia, ainda não foram "'Wlvidos os problemas sérios de desemP"'go palll grande parte daquela
população. Nesse~ áltimos dias, a diminuição do volume de reservas, a situação de déficit da balança comercial e balança carente,
faz onm que os argentinos se vejam preocupados com as "'pen:ussões da crise mexicana.
E para o caso brasileiro, as autoridades estão infonnando
que a situação brasileira é de maior tnmqüilidade, na medida em
que as nossas reservas são ainda bastante volumosas. O Ministro

náveis'', sobretudo nos serviços.
Essa dimensão pouco discutida do ablal programa
de estabilizaçilo é contraditória oom as P"'lensões do governo de promover a integração internacional eficieot.e e
competitiva da economia.
Finalmente, diante da combinação esperada entre

câmbio e juros ocorrerá. coniO na Argentina e no Méxiuma intensa dolarização dos passivos das empresas,

co,

instituições fmanceiras e fann'lias, atra[das pela perspec-

tiva de contrair dividas expressas em uma moeda que se
desvaloriza em lermos reais e com juros baixos relativamente aos praticados nas operações ex~sas em moeda

m
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vesse ousado interromper o seu objetivo d:iscurSo pam.-acrescentar
nacional.
O ItlC:ente ataque eSpeCUlativo contra a moeda mais esse motivo de séria preocupação, que, por sinal, ainda é
mexicana, que forçou o governo a abandonar a âncora mais grave porque nlo se trata apenas de um, mas de dois probl&cambial, pode setvir de alerta aos que subestimam os mas com:latos: um, é a falta de edocaç§o do nosso povo, pois ·O
· seu grau de edocaç§o, de modo gemi, ainda não é satiSfll6rio; e o
riscos desse modelo de.estabilizaçijo.
O episódio mexicano deve inclusive acelerar a aulro é o gravissimo problema, que tenho repetido ad na,_,
tendência de esgotamento do movimento de ajuste_ de aqui neste plenário, da falta de edocaçllo da classe politica, oem
porta-fólios, que ocasionou fluxos de capitais pam os que os demais plirtidos sigam o bom exemplo do PT, que marttém
cinco ou seis institutos de formação politica e sindical <m vâiias
chamados mercados emergentes nos últimos anos._
Quanto maior for a dumção do regime de climbio · uwdades da Federnção. Um dos resultados mais recentes desse esvalorizado, mais dãnosas serio as ConSeqUências para o forço de aprimorar a qualidade da classe politica p0r part<o do PT
pais, no momento em que se tomar insustentável a posi- foi o anúncio; feito ontem ou anteontem pelo Govemador eleito da
ção extema. Em particular, uma valori=;ão duradoura mil!ha terra, Espirito Santo, Victor Buaiz, da intenção de nomoar
acaba levando à perda de posições colllj\lístadas nos como Secretário de Segurança do meu Estado um Geneml do glometcados do exterior e à desarticulação dos setores que rioso Exército biasileiro. Tudo isSo demoostra que, &pesai' do quacompetem com importações, suscitando enor:nes difi- dro não ser róseo - ao contráriO"- estaiiJiiSenfrentando um quadro
negro, para não- dizer Digérrimo -, alguma esperança deve ser aliculdades parn o posterior ajustamento da economia.
mentada. Aqui mesmo, no Distrito Federal, temos agom uma coinRessalto que essa opinião não é propriamente cQns.enSU.aL
cidência que me encanta: o Govemador eleito do Distrito Federal,
Também no áltimo domingo, o Economista Stefben Kanitz, em
ex-Reitor da Universidade de Brasflia. escolheu pam ser· o Seu-.sepublicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, expressoo
de Educaçllo um também ex-Reitor da Universidade de
que' á''fi!X'a de câmbio não precisaria necessariamente subir, pois cretário··
BrasHia. Como diria o famoS9 contOITâneo do nolxe Senador José
aindá'11\H~ uma margem suficiente para as empresas exportadoPaulo Biso!, Apporelly, há algo de novo no ar além dos aviões de
ras ~-~e mais com o mercado-interno.
_
cmreira. Muito obrigado.
Isso p;íde ocorrer até certo pcnto; no entanto. a partir de deO SR. EDUARDO SUPLICY - Nobre Senador João CalteJminado momento, o que se pode espexa.r é uma tr.msformação- moo, V. &• tem raZão q\iando ressalta a educação como peça oo
abrupta das condições de equilibrio da balança de pagamentos. E
área-chave para a resolução de nossos problemas.
quando o movimento muda para outra direção é muito difíCil preNo Distrito Fedem], por exemplo, o Govemador eleito,
ver a sua velocidade. Ass~ aquilo que está ocon:endo oo_México Cristovam Buarque, apresentou como um de seus projetos-chaves,
e começa a ocorrer também na Argentina deve servir como um ganhando a Aceitação da opinião pública, propiciar a-toda fllDlllia
alerta parn as autoridades brasileiras.
carente, que tenha criaD.ças em -idade escolar, a oportunidade de
O Sr.João Calmoo- Permite-me V. Ex•umape.rte?
receber um complemento de renda parn que as crianÇill' posaam ir
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra ouço o_ à esoola, ao invés de, precooemente, abandonarem as salas de aula
e se verem forçadas -ao liabalho ou ii Jll.lliBÍll"lidade.
aparte de V. Ex•, Senador João Calmon.
Nobre Senador Joilo Calmon, V. Ex• tem toda :mzão ao diO Sr. João Calmon - Senador Eduardo Suplicy, corno
zer que a educação constitui -um dos pilares, um fator de cmscisempre, V. Ex•truça um quadro realista da situação brasileira, focalizando ângulos que realmente nos levam ~ reflexões a respeito mento e desenvolvimento econômico.
lira o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
da necessidade de um esforço sobre-humano para minorar os proO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo >
blemas do quadro brasileiro. Assistimos na tttbuna do Senado ii
palavm ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
exposição magnlflca do Presidente eleito, Prof. Fernando HenriO SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Pronuncia
que Cardoso. Eu seria extremamente pessimista se, após oovir a
exposição das suas idéias e dos seus planos, não se acendesse em o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
minha mente pelo menos uma pequena luz de esperança. V. Ex•, e Srs. Senadores, encaminho à Mesa, nos termos do harto. 397, inna sua radiografia da situação econômica do País, de modo geral, ciso L do Regimento Intemo. um requerimento de convocação, no
citou vários setoreS'êm que a crise é inegável. Faltou apenas refe- início de janeiro de 1995, de S. Ex"s os Srs. Minislro da Fazenda e
rência a uma área que o sensibiliza muito, a área da Educação. O Ministro de Planejamento do novo Governo, a fun de que, penulle
atna1 Ministro dessa Pasta. professor de rara e inveJável coragem. o Plenário-desta Casa, prestem infamações sobre os seguiiiles tmw:
1 - A crise mexicana e suas repercussões na Economia, nas
proclamou, em entrevista concedida aos periódicos Jornal do
Brasn e O Estado de S.Paulo, que· a educação brasileira eslá fali- fmanças e na politica cambial brasileira;
2- Possíveis ajustes no Plano Real;
da e a sua situação tende a piorar ainda mais. Fiz questão, nobre
3
- Politicas de empregos e salários;
Senador Eduardo Suplicy, de inserir na sua análise a referência
4- Politicas de preço e de contenção de consumo;
que não pôde ser feita a esse rutro aspecto, que mUito nos inquieta
5 - Abertum às importações e fortalecimento da esttutura
e nos preocupa.. Desgraçadamente, como sabe V. Ex•, educação
nunca foi prioridade neste País. Até porque há se&Ores mais retró- produtiva nacional, e
6 - Papel do Estado face à politica econômica do Govemo
grados da sociedade brasileira que defendem a tese de que não
convém concentrar muitos esforçoS na -área da educação. porque é Fernando Henrique Cardoso.
Pode parecer estranho, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
muito mais fácil manipular massas analf~be_tas ou semi-analfabetas, e que, às vezes, um esforço obsessivo-rel3tfYõ à educãção fieS: -que se- faça a convocação de um Ministro que ainda não tomou
no limiar da acusação-de que se trata de um esquema de agitação. posse. Contudo, não se estará ferindo o Regimento Interno do SeNiio se trata disso. Os organismos intemació:Dais~ como a:- UNES- nado, porque estou. pedindo que a convocação seja feita em janeiCO, entidade da ONU que se dedica à educação e à cultura, o Ban- _!'0 e, nessa oportunidade, o Mínisti'o da Fazenda e o Ministro do
co Mundial e tantos oulros indicam as graves debilioades do Brasil Planejamento, já conhecidos por anúncio do ptóprio Presidente
nessa área. Não ficaria em paz cóni a minha conSciênCia -se não ti-- eleito, Fernando Henrique Cardoso, o Economista Pedro Malan e
Dezembro de 1994
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o Deputado José S<n11, IeSp<JCtivammte.
posta descortês, quase que um ataque pessoal a minha pessoa por
Por uma precaução. Dão coloquei o nome doo dois no ~&- perte do Míniotro inglês - um l'e)l<eSentante do povo, na sua Casa,
querrime:nto, pois pode haver cor:ttratempos ou mudanças, que, cs- que procumva dialogar- que não_ entendeu e procurou fazer um
pero, Dão ocomun, em tio curto tempo. Em todo cuo, é importan- ataque ãs minhas colocações.
te que, IOmlmdo pooae no dia 1• de janeiro, eles jli saibam que hli
A Primeira-Ministra Msrgarelb Thatcher perdeu o governo,
uma convocaçio do Senado. E, segundo o próprio Regimento ln- e está havendo uma nofO!lDU!ação no processo de privatização na
temo, eles teriio 30 dias pora combinar com a Mesa da Casa a data lnglatena - Dão somos contra a privatizllção, o que Dão admitimos
doo sous depoimentos, oqui. no Plenário do Senado.
é que seja colocada como jlllDliCéi.a pora a nosolução de todos os
Evide:nte~Qt:pte, Sr. Presidente, as matérias. aqui, a sezem,
males - e ao mesmo tempo há uma inclinação para. uma revisão
primeiro, expostas e, depois, disrutidas com os Srs. Senadores pe- da poHtica neoliberal do governo da Sr" Margaretb Thatcher, com
los dois futuros Ministros da área econômica do Governo Feman- possibilidade do Partido Tmbalhista ingl& assumir o poder nas
do Henrique Omloso sio de suma importância e de gmnde opor:tu- próximas eleições, como conseqí!ência ainda dessa política.
nidade.
'
Na América Latina, México e Cbile se tomaram protótipos
O primeiro tema é a repc:It:Ussio, o rebate da crise mexicana dessa poHtica neolibeml. Os adeptos dessa verdadeim religião oonnas demais economias da Amériea Latina. Sobre esse assunto hli si<lemv!UD que em atraso esse modelo nio ser implantado no Brasil
um ponto que é p«eÍSO frisar, a queslio do modelo n.OlibC.il, ~. e até chamam de jurissicos aqueles que ainda defendem um papel
fendido e pregado como a nova religiio em _1>0@Cll _OC<in~!l!ica. do_Estado na eoorumia, uni papel modemdo, sem intervenção.
Como toda religiilo,terit um "deus." O "deus" da religião neohlleEsse modelo neoliberal foi implantado com gmndes custos
ml ~ o mercado. Como em quase todas as religiões;há um '_'demô-_ - sociais no México, no Otile e também na Argentina, de certo
nio." O "demônio" da religião neoliberal~ o Estado. A -"grã-sacer- modo~ a duras penas, s6 não foi implantado em nos~ P~ .9s:
dotisa" dessa religião foi a ex-Ministra Magarelb Thltcber, acom- acordo com o tígido modelo imposto, por causa da~
panhada de ..,. govemo.
.
segmentos da sociedade e também da maioria do
NaDa Tnõuna do Senado, fiz uma reclamação contra a intro- · cionaL Tememos que com o fmcasso dessa polítiÂt!,JIJP
. ·
missão indébita do Ministro de Coméroio Exterior da Inglatena, à haja um efeitó.dominó, como jli se está anunciaudo nos demais
~poca do Govemo da Sr" Margaretb Thatcher. Ele.~
palses da América Latina, exatamente aqueles onde se dizia que
oqu~ é verdade, a convite, pam dar um curso de privatização DO
houve uma fmnca, absoluta e ebeia nocuperaçio econômica, um
Congresso Nacional, na Câmara doo Deputados, e veio como -verdadeiro suoesso.
apóstolo da religiio do neolihemlismo, mais do que um apóstolo,
Isso significa que hli um artificialismo. Provou-se ser artifi.
veio como um fanlitico que Dão admite CO!Jiestaçio, que não admi- cial a poHtica cambial do México, que valorizava a moeda mexicate ponderaçio, que nio admite dávidas, assim como os xütas mu- na perante a na-te-americans, visando a integmção num mercado
çuimanos, aquele que levanta qualquer dávida sobre um dos pon- regionaL No mínimo, a crise mexicana é um gmnde aviso pars a
tos do Ak:odo JDet'O()e a morte. Há, pelo menos, dois intelectuais, política econllmica e fmanceim que implanlamos com o Plano
um na Índia, outro DO Paquistão, condenados por contestar ou, in- Real Cano se diz, pam os inteligentes bastam poucas polsvms,
dinotamente, colocar dávidas em suas obms sobre pontos defendi- poucos acontecimentos.
doo pelo Aloorilo. Eles foram condenados pelo fundamentalismo
Já é tempo, portanto, de nos acautelarmos. O Bmsil precisa
ísl.imico que domins vmoo poises.
tomar medidas acauteladoras diante da crise mexicana. ArgumenHavia também a coaente fundamentalista do neolihemlis- )a-se que, além do México ser diferente do Bmsil, ele não tem remo, que não admitia coritestaçio. Dessa
Os aniulõs do servas suficientes~ Mas o México, para o tamanho da sua ecoo.o-Govemo da lnglatena, do Governo da Sr" Margarelb Thatcher, mia, tiuha de reservas quase tanto quanto o Brasil tem hoje, e, do
aqui estivemm, numa comitiva· chefiada- pelo entio Ministro do dia pam noite, as queimou: É o que está ocorrendo no Brasil. l'llltiComércio Exterior da Inglatena, e, numa exposição, IDJm debate camente toda semana, todos os dias, pars equililmu: o câmbio, pam
com Parlamentares, pregsmm o neolibemlismo e a poHtica de pri- manter o real supervalorizado, o Banco Central negocia milhões e
vatizaçio.
milhões de dólares DO mercado.
O Sr. João Calmon- E isso apesar do NAFTA.
Pensando que se trata"a de u;, debate democrático, uma
troca de infonnações, levantei as seguintes questões pam aquela
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Exatamente. N"ao se
comitiva inglesa que, por sinal, esdruxulamente, coordenava um trata do f!lbo predileto da eoonomia americana, como é o México.
eDCO<IIro formal de Parlamentares brasileiros: Serli que Dão bá
Ainda estamos nnm processo quase de marginalização. O Bmsil
adaptação? Essa politica que exatamente está seguindo alnglaten:a Dão é escolhido como aquele modelo neolibaral e de saneamento
deve ser copiada e assimilada aqui no Brasil, sem atenyão às nos- da economia. Tántó ó verdade que, dos países da América Latina,
sas peculiaridades? Foi a primeira pergunta.
__ apesar do sucesso do real, o arile foi o convidado para Participar
A segunda, jli que naquela época as peaquiSas estavam indi- do NAFTA, Dão o BrasiL
cando que o povo da lnglatetn1 Dão estava aceitando aquelas medi· Temos que tomar jjrovid&Jcias. b novo governo, eleito sob .
das referentes à politica neolibamlista da Sr' Thatcher, que estava a égide, sob a bandeim, sob a proposta da estabilização econômiperdeudo pontos: Como, se a Primeim-Ministra está sendO desa- . ca, Coln O apoio. esmagador do povo brasileiro, que quer O fUD da
provada pelo seu povo por causa da sua política neo~Deral. serli, inflação, uma moeda forte e n:speitada, a recupemçio ao poder
então, seu governo -modelo para o Brasil? E eu disse- foi o que-- aqilisitivO·do-poVO, bem como o bem-estar das camadas mais pomais initru naquele.momento o Ministro do Comércic;> Exterior-'- '))res da Oociedade, este governo tem compromisso com o Plano
que a Primeim-Ministra britânica poderia vir a perder as eleições Real, com a estabilidade eoonômica. Não podemos repetir o !errepor causa da rigidez da sua politica neoliberaL
·
moto cambial, econômico e linaD.ceiro que abala o México. Temos
Em último lugsr, fazia observações a respeito de algumas que tomar providências.
·
Por isso. Sr. Presidente e Sr's e Sr<. Senadores, creio ser da
empresas britânicas que jli eStavam privatizadas, pensando em um
processo de reesta.tização, tendo em vi?ta as exigênc:ias _d_Qs !J~~ _m.ajo(i~cl3 qUe, logo no começo da_ gestão, os ministros da
rios, e citei a companhia telefõnicã inglisa. Isso
uma res- área ecooômíca venham a esta Casa tratar deste tema fundamental:

corrcmte,

mereceu-
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quais são os efeitos e as repercussões da crise mexicana na ecmo- então. cm uma semma, a moeda desvalorizar 609&! Que efeito i&
mia, nas fmanças e na política cambial brasileira.
llacionário isso nio está causaDdo demro da economia! Que efei~
O Sr. Joio Calmoo - Pennite V. Ex" um aparte?
tos sociais teróveis em um pals j6 IDIII:Ido por teróveis marginali0 SR. MANSUETO DE LAVOR -OUço o aparte do no- zações sociais! A tal ponto de, em uma regi§<> do Estado de Chiam Senador Joio Calmon.
pas, parte da popWaçio estar pegando em IIDil&S contra o regime
O Sr. João Calmon- Nobre Senador Mansuoto de Lavor, centml, por coosidetá-lo injusto. As injustiças sociais estio levan. acompanho com o maior intetesse o seu pronunciamento, como do uma parte daquela popllaçio a pegar em mnas.
sempre, tão lúcido e equilibmdo. O programa que tem sido anunTodo& &abomos que, do ponto de vista da divida social. o
ciado, inclusive daquela tnbuna, pela palavm do Presidente eleito, povo brasileiro está mais ou meno& equiparado ao povo mexicano.
Fernando Henrique Canloso, já nio tem condições suficientes para Do ponto de vista do aceoso i terra - e de muitos oull:"oO -, Bié
nos levar i adoção de uma expectativa mais otimista. Ao que pare- mesmo no México avançaram mais.
ce, está havendo uma preocup11ção - que eu diria ecumênica, sem
A situação realmente é muito dillcil para nós, por causa da
sectarismo - em abrir a administração federal a representantes de experiência do Plano Cruzado, que é bastante recente; oo seja, nio
con-entes, algumas excessivamenle ortodoxas - pelo menos para o · estava tão enraizada assim, como estava a do M6xioo, a do O.ile e
meu gosto -, dando oporlllnidade tamb&n a que oolras correntes a da Argentina..
de pensamenlo participem da administração Femando Henrique
O Sr. João Calmou- Do Real?
Canloso. Creio que V. Ex•, assim como a maioria absoluta do
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Falo no Real O Crupovo brasileiro, alimenta esperanças com relação a essa nova adzado é um hli.bito antigo, um sonho passageiro. O Real, espenmos
ministração que, pelos primeiros sinais emitidos, deseja encontrar que seja uma realidade, como o nome meomo diz. Que o Real seja
uma salda para à crise brasileira, que, embora tenba se atenuado a realidade da nossa moeda daqui para a f=lte. Referi-me ao Plaum ~Çorios áhimos meses, ainda se reveste de extrema. gmvida- no Real. que é menos emaizado, menos consolidado; ainda é uma
~ S~~ vê este quadro. E agora, confomJ.e V. Ex" salienta criaDça.
Pividade, com tanto realismo, dois exemplos cita- Então, IUlmente, devemos temer, devemos acautelar-nos.
dos, o"&'W!fto e o da Aigenlina, que devem nos preo<:upar aio- O novo Govemo é o Governo do real. Quem tem dli.vida de que o
da mais, porque esses dois JlllÍSes, na li.rea da minha pemlllllente Govemo de Fernando Henrique Cardoso é o Governo do real? A
preocupação, na li.rea da educação, estão numa situação muito su- sua plataf011IIIl fundamental foi o moeda forte, foi o real. S. Ex"
porior à do Brasil. Basta lembtar, por exemplo, na Argentina, a fi- tem de salvar essa moeda e oonsolidli.-Ja; se nio o fiz..-, terá imengura extnlordinária de Sanniento e sua frase imortal: ''O povo é o·- sas ilifiCUldades de govemar. Há, inclu&ive, o questio da credibilisobernno. Eduquemos os so~os". No México, Jambém hli edu- dado perante a sociedade.
eadores como Torres Bodet, que teve repercussão mundial. tanto
Queromris o suceslli> do Plano Real, torcelll05 por ele, soque foi eleito Diretor.(;era) da UNESCO. Fica aqui esta minha in- mos responsáveis por ele. Nosso Partido, o PMDB, votoo no
dagação, ao mesmo tempo em que desejo também felicitar V. Ex" Real, como partido majoritâri.O, nas ·duas Casas. Nesse sentido, o
por esse pronunciamento, que, embota não tenha atraldo muitos queslio fOi fundamental, pOiqUe foi apmvada em no&sas Bancadas
Senadores ao plenário, Senadores atentos, demonstra que a sua e nos diversos segme!lloo do Partido a proposta de aceitannos o
anli.lise merece de todos nós meditação e a mais alta considemção.
convite do Pre&idente Femando Henrique Caidoso Jlllill apoiannos
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Muilo obrigado, Se- o seu góvemo sobretudo por cansa do Real e por causa da sua ponador João Calmon. Sua p11lavra realmcinte <! um c:imtnbuto da Jitica.
maior illlpO!tância Jlllill o teor deste pronunciamento, que nio tem
A queslio - e o Presidente Femando Henrique Caldoao
o objetivo de fazer qualquer contestação prévia is propostas e is sabe, pOiqUe é um homem de violo e compmonde todo esse conpoliticas preconizadas pan1 o Govemo do Presidente Fernando texto social- é esta: a politica neolibetal, a religião neoh'betal, está
Hemique Catdoso. Aliás, em seu discUiso de despedida do Senafalida, "estáclemOniíimido que nio é solução para os problemas de
do, S. Ex" !IllÇOU as linhas fundamentais do seu governo, com as paise& como o México, o Brasil, a Argentina e o Chile. Não sei em
quais concordamos. A nossa contribuição será no sentido de lutar, que parte do mundo deu certo, a nio ser em certos livro&.
jnnto aos aegmenlos. que n,os ap6iam, após o ténnino do nosso
Agom que se iniciam um govemo que nio é tanto de bachamandato, para que essa& linha& sejam concretizadas como metas de Iéis em Direito, que nio é tanto de economistas, mas de sociólogovemo.
gos, precisamos voltar a ler Giambaltista Vico, Thomas Morus,
No entaDto, existem fatos noVos~ Um deles é essa verdid.Ci- com sua ''Utopia" e, soletudo, Max Weber, com seu "A Ética
ta tempestade mexicana, seguida pela Argentina. Ora, o plano do
Protestante e o Espirito dO-Capitalismo", livros que nos dizem
México é bem mais antigo do que o Plano Real. O plano do Olile muito para os dias de hoje.
também é bem mais antigo do que o do Méxici> e do que o Plano
. Enlio, na realidade, a política neoliberal, preconizada por
Real.
fortes segmentos que vilo apoiar o governo, estlt falindo. Um
O Sr.Joio Calmou- Da Escola de O.icago.
exemplo é o México, escolhido pelos Estados Unidos para fa=
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Da Escola de O.ica- parte do NAFTA, que estli. em tremendas dificuldades. Queremos,
go, exatamente.
em_s!!W de apoio ao povo mexicano. que o México se recupere mM
Agora, o plano <ja Argentina é, no mínimo, três anos mais pidamente, mas esse abalo demonstra que hi alguma coisa errada.
antigo do que o Real. E um esforço de cooperação da Argentina. No meu entender, o que bli. de ermdo é o neoliberalismo elevado ii
Portanto, esses projetas, esses planos de recuperação econômica categoria nio de política econômica, mas de vexdadeita religião.
deveriam estar bem mais consolidados do que o Plano Real No
Isso não dli. certo Jlllill o Brasil. A socialdemocracia, sim,
entanto, estão abalados. Conforme acaba de informar o Senador porque é uma prOpOSta que se _tomou govemo em vários paises da
Eduardo Suplicy, a moeda mexicana sofreu uma desvalorização, Europa. Muitos paises da Europa, durante vmos anos, adotaram a
em oito dias, de 60%. Isso não é uma desvalorização; é uma mli.xi socialdemocracia. Entre eles, cito um grande JlllÍS: a Alemanha. A~
das maxidesvalorizações. Aqu~ quando havia uma desvalorização sim, uma política socialdemocrata é uma política viável Espero
de 10%, jli. se dizia que era uma maxidesvalorização. Calculem, que o Governo do Presidente Fernando Hemique Caxdoso possa

com ."
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como é da ess&lcia do seu pnSprio nome, Partido da Social-Democracia Bt11Sileira -siga, em política ec:<lllÔmica, a socialdell>OallCÍa. O neohDemlismo, realmente,

Srs. Senador!os, após munilio do Dimório RegÍooal do llleu Partido, as Bancadas. na Câmara e no Senado, para que conste dos
Anais das duas Casas, eslão apresentando a seguinte nota:

é um fnacuso, pois cria toniveis distmções sociais, concentra a
renda, gem desemprego e dilapida 0 jllllrin:Jlloio do Estado. É isso
o que se ve em todos esses países.

Câmara e no Senado, após analisarem os resultados das

sesui-la, e que o próprio PSDB -

O Diretório Nacional do PDT e as Bancadas na

O Sr.Eduardo Sup&cy _ Pmnire-me v. Ex' um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR_ Cam Jllll=• ruço v. Ex'.
O Sr. Ednardo SupHcy _ Senador Mansueto de Lavor,
faço este aparte para apoiar a iniciativa de v. Ex' no sentido de
propca- que venham ao plenário do Senado, em janeiro próximo, os
MiniJtroo da Fazenda e do Planejamento, provavehnente Pedro
Maian e José Sena, para aqui exporem qual a politica que 0 Go-

elações passadas- caracterizadas, como nenhuma oulra,
por inqualificáveis abusos do poder ecooômico, que
avassalou o próprio Governo e os meios de cOillllllÍcação
- decidiu que o Partido, diante da nova situação, irá
exercer, com independência e esp!rito conslrutivo, seu
natural papel de oposição, inspirado sempre no interesse
público e na defesa de nosso Pais.

por que passam as econcmias do México e da Argentina. o Plano
Real, gradativamente, tem-se baseado, para a estabilização da
moeda, na frsação da moeda em termos relativamenle valorizados,
ou tem feito com que a combinação de taxas de juros elevados 00
mercado intemo _ que resultam num fluxo de capitais de natureza
sob:rebldo especulativa, em volume significativamel1e maior que 0
fluxo de salda _ tenha causado uma oferta de dólares em volume
tal que, em sendo menor que a demanda, leva à supervalorização
do real. O que denota a análise de diversos economistas e .o que
resaal.ta o exemplo mexicano é que há um limíte para se permitir a
valorizaçio do real, na medida em que ainda ocom: uma inflação,
mesmo que moderada, de 2,5% ao mês, mas que, de forma acumulatia, 10 Iong<> de seis meses 011 mais, leva a uma difeiellelàção..
gradaliva e a um aperto de margens de Jucratividade para os setores ~xportadores, para os setores que competem com as importaçõ- ~
eo. E imporumte quo os MinislroS responsáveis pela área eoonômica venham ao Congresso Nacional, ao Senado, debater essas questões tio relevantes, a fim de que o procedimento da condução da
política econômica se faça da forma mais b:ansparente poss1 veL
O SR. MANSUETO DE LAVOR_ Muito obrigado a v.
Ex*, nobre Senador Eduardo Suplicy, pelo apoio a esta proposta.
Lembro-me de que, em pronunciamento anterior ao meu, V.
Ex• preconizava exatamente a defesa de uma linha mais social de
politicas do Governo. Lembro também o projeto de V. Ex' arespeito da renda mlnima, que não 6 mais do que uma proposta socialdemocrata; talvez V. Ex' queira mais do que isso, mas digo
que, reahnenle, tmta-se de uma proposta socialdemocrata.
Na realidade, o México nos diz boje que a politica neolibemi não é um dogma e pode surpreender, a qualquer momento,
aqueles que nel> depositam toda a sua fé. Como o canpromisso maior do nov~ - ~:;vemo. do Partido que comanda essa nova política do G<w•~•• ,,é rom um maior número de Ministros, é com a
socialdemocracia, vamos espeiar reahnente pelas palavras do Presidente eleito - quem sabe no seu discurso de posse - e pela palavra dos dois Minislros que aqui virilo, para termos a tranqüilidade
de quo o Brasil, realmente, tratará de toda essa problemática de

bxasileiros, desejariam que fossem outras as posições
que vêm sendo anunciadas pelo Presidente eleito e diferente também a composição de seu futuro Ministério,
sem o caráterregional que vem adqu!rindo, para que pudesse contar com o amplo crédito da confumça da parte

vemo desencadeará, tendo em vista sobretudo as circunstâncias

uma maneira diferente da que vimos no MéxicO, na Argentina e nO <ltile.
Muito obrigado, Sr. Presidenle.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Nobre Senador Mansueto de Lavoc, os requerimentos mencionados por V. Ex•
..no, na fonna regimelllal, oportunamente apreciados pelo Plenário.
O SR. MAGNO BACELAR-Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Magoo Bacelar, como Líder, para uma

Os trabalhistas, como ootros milhões de cidadãos

de todos.

Por último,· o~ PDT cooclama todos os seus dirigentes e militantes a que participem intensw.iite da
reestrub.uução do nosso Partido, sempre oriedtddob pela

coerência ideológica e prognunitica e en......,dw!O<Jos
os esforços para unir as fmças politicas ·.Ji·-sociais do
campo democrático e popular, para conter e derrotar a
ofensiva noolibeml, nova roupagem .do mesmo conservadorismo que sempre negou e combateu os interesses e
direitos do povo bxasileiro.
Era o que tinba a dizer, Sr. Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos -~Francisco Rollember& - Humberto Lucena - José Paulo Bisol - Lourember& Nunes Rocha - Moisés
Abliio.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodiigues)- Sobre a mesa,
requerimentos que serão-lidos pelo Sr. 1° SeCretário.

~ São lidos os seguintes
Excelen~ssimo Senhor Senador Humberto Lucena

oo

Dignlssimo Presidente
Senado Fedetal
REQUERIMENTO N• 1_11 o, DE 1994
~ Requeiro,~ rios !irmos ~do artigo 13, § 1• dO Regimerilo lnterno. seja considerada como licença autorizada a minha ausência dos

trabalhos da Casa durante o mês de dezembro do corrente,pormotivos políticos DO Estado do Acre.
Sala das Sessões, 28 de dezembro !lo 1994. - Senador Flaviano Melo
REQUERIMENTO N° 1.111, DE 1994
O Senador que este subscreve, nos termos do art. 13, paiágrafo 1• do Regimento, requer a V. Ex' se digne conceder licença
autorizada para os dias 2,5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22 e 27 do
mês de dezembro, por estar ausente tratando de assuntos partidários, na condição de Presidente Regional do PMDB- BA.

Nos termos,
Pede deferimento.
Bmsília, 30 de novembro de 1994.- Senador Ruy Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Oiigas Rodiígues) - A votação

comunicação.

dos requerimentos fica adiada pol' falta de quorum.

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Como Lider. Para
uma conumicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidenle, Sr's e

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Esgotou-se,
na presente sessão, o prazo previsto DO art. 91, § 3°, do Regimento
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interno, ""m que tenha sido interposto =nw DD sentido de inclusão, em Onlem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n° 3, de 1994,
de autoria do Senador Humberto Lucena,. que dá nova mdação ao
art. 899 da Coosolidação das Leis do Tmbo.lho, que trata do depósito recursal em ações trabalhislaS.
A matéria foi aproVada em apreciaç§o conclusiva pela Co-missão de Assuntos Sociais.·
-0 projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência
dispensa, na presente sessão, o periodo destinado à Ottlem do Dia,
nos termos do art. 174 do Regimento Intemo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidancia vai encenar os trabalhos, designanH
do pam a sessão ordinária de amanbli a seguinte

ORDEMDODIA
-lPROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N' 44, DE 1993
(Incluído em Onlem do Dia nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
··V<*çiio, em twno único, do Projeto de Decreto J,.egislativo
n• 44! doblill93 (n° 250/93 na C1mara dos Deputados), que aprova
o ato qwbiiiÍIIiml a pennissão da JUdio Independente Ltda., pam
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqjiência mOO;ilada
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Gronde do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação:
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorável ao projeto;
,
·
pronunciamento: Relator. Senador Aureo Mello, pela
regularidade dos atos, e procedimentos concernentes à proposição.

- zo

-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45, DE 1993
(Incluído em Onlem do Dia nos tei'riKis do_
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
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pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

-4PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N' 48, DE 1993
(Incluído em Onlem do Dia nos termos do
lllt. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em twno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 48, de 1993 (n' 264193, na C1mara dos~). que aprova
o ato que renova a petmissão da Rãdio Jornal do Brasil Uda. pam
exploillr· serviço de mdiodifusão sonora em fi:oqtlência modulada
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo
Pareceres, proferidos em PlenArio, Relator. Senador Áureo
Mello, em substituição à Comisslio de Educação:
-1° pronunciamento: favorável ao projeto;
- zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce- dimentos concementes à proposição.

na

-5PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N' 49, DE 1993
(Incluído em Onlem dO Dili nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) _
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a pennissão da Rádio Litoral Lida, para explorar
serviço de radiodifus~ sonom ~ freqjiê!;lçi~ modulada na Cidade ,
de Osório, Estado do Rio Gnmde do Sul, tendo ·
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação.
- 1° proounclamento: Relator: Senador Amir Lando, favorável ao projeto;
- 2° pronuodamento: Relator. Senador Ney Maranhão,
pela regularidade dOs á!Os e proced"unentos conoementes à proposição. _

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 45, de 1993 (n• 253/93,
Câmara dos De!"ltados), que aprova
o ato que renova a concessão ootorgada à Rádio Capinzal Lida.,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 50, DE 1993
(Incluído eni Onlem do Dia nos termos do
art. 375, vm. do ReSimento Interno)

para explorar serviço de radiodifusão s:onora em onda média na
Cidade de Capinzal, Eslado de Sanla Çatarina, tendo
Pareceres, proferidos em PlenArio, em substituição à Comis-

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 50, de 1993 (n° 277/93, na Câmara dos ~lados), que aprova
o ato qoe renova a ouioiga deferida ao Sistema Nova Era de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifuslio sonora em
onda média na Cidade de Bom!zópoüs, Eslado do Paraná, tendo
-- Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação.

na

são de Educaçio.
.
- 1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favorável ao projeto;
.
- zo probundamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. ·

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993
(Incluído em Otdem do Dia nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) V oração, em turno úmco, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 46, de 1993 (n' 248193, na Câmara dos D"!"ltadOS), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rãdio Fraternidade
Ltda., pam explorar serviço âe radiodifusão sonom em freqjiência
modulada na Cidade de Alaras, Estado de Slio Paulo, tendo
Parecer, proferido em PlenArio, em substituição à Comissão
de Educaçio:
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pachedo, favor.ável ao projeto;
- 2° pronunciã.mento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,

-7:..
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N' 52, DE 1993
(Incluído em Otdem. do Dia nos termos do
art. 375,
do Regimento IDtemo)

vm:

V oração, em turno úmco, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 52, de 1993 (n° 246193; na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a ootorga à Rãdio Grande Lago Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Sanla Helena, Estado do Paraná, tendo

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substittlição à Comissão de Educação:
- 1° pronuodameoto: Relator: Senador Ney Mamnhlio;
- 2° prooundamento: Relator: Selllldor Affonso Camargo,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à_ proposição.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)
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· Dirceu Cameiro, em subotiluiçio il Comiasio de Ednc:açiio.

-8PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 55, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, vm, do Regimeuto Int.omo)

-13PROJETO DEDBCRETO lEGISLATIVO N" 12, DE 1994
(Incluido em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, vm, do Regimenio Jntemo)

Votação, em tomo único, do Projeto de Dect.to Legislativo
n• 55, de 1993 (n• 267/93, na CSmam doo Deputados), que aprova
Volação, em turno ónico, do Projeto de Dect.to Legislativo
o ato que renova a ooocessio ootorgada à Paquetá EIIlpleClldimen- n• 12, de 1994 (n• 31W93, na CJmam doo Deputados), qne aprova
tos Ltda, pam explorar serviço de mdiudifusio SOilOl'a em onda . o ato que ootco:go permisaão i Fundaçio Cultunol Cruzeiro do Sul
média na Cidade de Floriano, Estado do Piaul, tendo
- para executar oerviço de radiodil"uão sono:a em freqüência modnParecer favorável, JXO[erido em Plenário, RelatOr. SCI!llda lada na cidade de Sorocabol, Estado de Sio Panlo, tendo
Ney Maranhão, em substituição à Comissio de Educaçio.
P""""""s favonveis, puferidos emPJenmo, Relator. Senador Meim Filbo, cm substiluiçio il Comissio de Edncioção:
-1• pronun<ÜuiiQlto: favotávcl ao proje!O;
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 7, DE 1994
- 2• pronunciameulo: pela regularidade doo atos e proce(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
dimentos coocementes il proposição.
art. 375, Vlll, do Regimento Intemo)

_,_

d"

Votação, em tomo único, do Projeto
Decreto Legislativo
n• 7, de 1994 (n• 308/93, na Câmara dos Deputadoo), que aprova o
ato que renova a rutorga deferida à Rádio Cultura de Tnnbó Ltda.,
para explomr sexviço de radiodifusão sonora_ em onda média na cidade de T'unbó, Esrado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meim Filho. em substituiçio i Comissio de Educaçio.

-lOPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994
(Incluído em Ordem_dQ Dia nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Intemo)
Votação, em tomo único, do Projeto de Dect.to Legislativo
n• 9, de 1994 (n• 301/93, na~ dos Deputadoo), que aprova o

ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda.,
pam explorar serviço de mdiudifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Slllllaiém, Esrado do Pará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relatoc: SCI!llda
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissio diÊducação:
-

-14-

.

PROJETO DE DEcREro lEGISLATIVO N" 18, DE 1994
(lnclu!do em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, V:m:, do Regimento Interno)

Votaçio, em tomo ónico, do Projeto de Dect.to lld!!BIIadvo
n• 18, de 1994 (n• 252/93, na CSmam doo Deputados).~•
o ato que renova a concessio ootorgada ii Rádio Araguaia Ltda.
para explorar !ClViÇO de mdiudifusio sonom em anda média na
Cidade de Amguolna, Estado do Tocantins, tendo ·
Parecer favorável, JXO[erido em Plenário, Relator: .Senador
Carlos Patrocinio, em substituição à Comissio de Educação:

-15PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 19, DE 1994
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 10, DE 1994
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)

Votaçio, em tomo úniCo, do Projeto de J::lecmo Legislativo
n• 19, de 1994 (n• 254193,na Câmara doo Deputados), qne aprova
o ato que renova a conoessilo ootorgada à TV Tocantins Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Allápolis, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, JXO[crido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Palroc!nio, em substituiçio à Comissão de Educação.

Votação. em tomo único, do Projeto de Dect.to Legislativo
n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmara doo Deputados), qne aprova
o ato que outorga peiinissio à Fundação Pe. Ud>ano Thieaen para
executar serviço de mdiudifusio sonõm em fu:qüência modnlada,

PROJETO DE DECRE10 lEGISLATIVO N" 23, DE 1994
(lncluldo em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, vm, do Regimento Interno)

-H-

com rms exclusivamente educativos. na Cidade de Novo Haburgo.
Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Pareceres favoráveiS, proferidos em Plenário, em substibJição ã Comissão de Educação.
- 1• pronunciamento: Relator: Senador João França, favorável ao projeto;

- zo proounciamento: Relator.: Senador Mcira. Filho, pela

regularidade dos atos e prooedimentos concernentes ii. proposição.

-12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994
(lnclu!do em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em 'turno único;-do Projeto de Decreto Legislativo
n• 11, de 1994 (n° 265/93. na CSmam doo Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outocgada ii S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar serviço de mdiodifusio sonora em freqüência
modulada na Cidade de Fortaleza, Esrado do Ceará, tendo

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador

-16-

Votação. em turno únícó, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 23, de 1994 (n• 327/93, na CSmam doo Th!putados), que aprova
o ato que renova a concessio ootorgada à Rádio Monlanhês de
Botelhos Ltda., para explorar serviço de mdiodifusão sonora em
onda mêdia na Cidade de Botelhos, Estado de Mluas Gerais, tendo
Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relatoc: Senador
Henrique Altucida, em substituição à Comissão de Educação.

-17-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE Í994 .
(Incluído em Ordem do Dia nos -termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votaçio, em turno único, do Projeto de Dect.to Legislativo
n• 24, de 1994 (n• 32&'93, na Câmara doo Deputados), que aprova
o ato que outorga pennissio à Fundação de Ensino Superior do
Vale do Sapucaf pem executar serviço de radiodifusio sonora em
freqüência modulada, com fms exclusivamente edncativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Mluas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador

m
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Luádio Portella, em aubotituiçio à Comissão de Ecb'Q!ÇÍÍo.
de Arrovmle Uda., pant explorar serviço de radiodifusão SOI10<a
-18 _
em freqüência modulada na Cidade de An:overde, Estado de PerPROJETO DE DBCREI'O LEGISLATIVO N" 62, DE 1993
nambuco. (Dependendo de parecer da O>missilo de Educação)
(Jncluldo em Ordem do Dia DOS t«mos do
- 24mt. 375, VID, do Resimento lntemo)
PROJETO DE DECRETO LEGlSLATIVO N" 26, DE 1994
(Jncluido em Ordem do Dia nos lrll1nco do
Discussio, em tumo único, do Projeto de Dea-eto Legislsliart. 375, vm, do Regimento Intcmo)
vo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Cimara dos Deputados), que
Discussão. em tumo único, do Projeto de Decn>to Legislatiaprova o alo que l'OIIOVa a """"""slo outcxgada à Sociod•de Rádio
Vda Real Ltd&, pant explotar serviço de tadiodifusio SOilOlll em vo n• 26, de 1994 (n• 344193, .U. Câm8rii dos Deputados), que
onda m6dia na cidade de Oliabá, Estado de Mato aros.o. (De- aprova o alo que renova a pemússão A Rádio Campos Dourados
FM Ltda., pam explotar serviço de nodiodifusio sonom em frejW'dmdo de poteCCI' da Comissão de Edueaçio)
qüência modulada na Cidade de Medianeira, Estado do Psnmá.
-19(Dependendo de parecer da Comissio de Educação)
PROJETO DE DBCREI'O LEGISLA11VO N" 64, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
-ZSmt. 375, vm, do Regimento Intemo)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994
(Jnclnído em Ordem do Dia nos termos do
Discussio, em tomo único, do Projeto de Dea-eto Legislsliart. 375, VID, do Regimento lntemo)
vo n• 64, de 1993 (n• 275/93, na Clmara dos Deputados), que
Discussão, em tumo único, do Projeto do Decreto Legislatiaprova o ato que renova a """"""são outa'gada à Sociedade Rádio
EmissoD. ParanaeDOe S/A pant explotar serviço de radiodifusão de vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissilo à Rádio Sc:rm Negm FM
~..,. (televisão). na Cidade de Londrina. Estado do Pa·
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
. . . ~ndo de pmec:erdaCoo!ilslio de Educação)
modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De·
' SÍS~B'lA
-20pendendo de parecer da Comissão de Educação)
PROJE'ro DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1993
.-26(Jncluido em Ordem do Dia nos termos do
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994
mt. 375, VDI, do Regimento Jntemo)
(Jncluido em Ordem do Dia nos tenllo& do
Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislsliart. 336, b, do Regimento Jnlemo)
vo n• 69, de 1993 (~ 313/93, na Câmara dos Deputados), que
Votação,
em
rumo único, do Projeto de Decroto Legislativo
aprova o ato que outorga pemússão à Rádio Msriana Ltda., pam
n• 45, de 1994 (n° '2Z1192, na Câmara dos Deputados), que aprova
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de o texto do Acordo Ortográfico da Ungua Portuguesa, assinado em
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo
parecer da Comissão de Eduaoçio)
Parecer favoráveL proferido em Plenário, RelatOr: Sell8dnr
-21Josaphal Marinho, em substituição à Comissilo de Relações ExtePROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994
riores e Del'esa NacionaL
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
mt. 375, vm. do Regimento Jntemo)
SUBS1UUTIVO DA CÂMARA
Discussão, em tomo único, do Projeto de Dea-eto LegislsliAO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO SENADO
vo n• 8, de 1994 (n• 303/93, na Câmara dos Deputados), que aproN" 179, DE 1990
va o ato que out<ça pemússlo à Rádio Cul1um de Paulo Afonso
(Em regime de 1IQ!ência, nos tumoo do
Ltda., pam explorar serviço de radiodifusão """""' em freqüência
ut. 336, "b", do Regimento lnte<no)
modulada na cidade de l'lwlo Afooso, Estado da Bahia (DependVotação.
em tumo único, do Substitutivo da Câmara ao
endo de porecerdaO>missilode'Educação)
Projeto de Lei do Senado n• 179, de 1990 (n• 202/91, naquela
•Jb
-22Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Can:laso, que disPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994
põe sobre o regime de prestaçio de serviços públicos pela iniciati(Jncluldo em Ordem do Dia nos termos do
va privada, previsto no ut. 175 da Constituição e regula a concesart. 375, VIU. do Regimento Jntemo)
são de obra pública, tendo
- Parecer proferido em Plenário, Relslor: Senador José FoDiscussão, em tumo único, do Projeto de Dea-eto Legislativo n• 20, de 1994 (n• 266/93, na Clmara dos Deputados}, que gaça, em .Ubstitniçilo às Comissões de Cooslltulção, Justiça e
aprova o alo que renova a pemússlio ooi<Çada à Rede Nova Terra Cldadaola e de Aauntos Econ&mleos, favodve1 ao Substitutivo
de Radiodifusão Ltda., arualmente denominada Rede Fêuix de Co- da ~ com requerimentos que apresenta.
(Dependendo de parecer da Comissio de Serviços de lnmunicação Ltda., pam e,xplotar serviço de mdiodifusão sooom em
freqüência modulada na Cidade de São José dos Pinhais, Estado rta-Estrutura)
do Psnmá. (Dependendo de porecerda O>missilo de Educação)

:...z,_

-23PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994
(Jncluldo em Ordem do Dia nos tennris. do
mt. 315, vtn, do Regimento Jntemo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Dea-eto Legislslivo n• 21, de 1994 (n• 292193, na Cilmara dos Deputados), que
aprova o alo que renova a pemrissão da FM Rádio Independente

-28-

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 5, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, ''b", do Regimento Interno)
(Tramitando em coujunto com o ..
Projeto de Lei da Câmara n• 233, de 1993,
e Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1992)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 5,
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de 1!191 (n• 4..796/90, na Casa de origem), que dispõe oobrc o ua(DepeDdaldo de poreoer da Comissão de CoDBfltulção,

balbo ootumo e dá outras providências, tendo

.
Porece<es favoráveis, proferidos em Plen&io, em substiiUiçio b Comissões.
- de Assuntos Sodais, Relata: Senador Coutinho Jorge,
fav<rivel, nos temtes do substitutivo que apresenta; e
- Assuntos Econ6mlcos, Relator: Senador Mansueto de
Lava, favoráve~ nos termos do substiiUtivo apresentado em Plen6rlo.

-29PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 233, DE 1993
(Em o>gime de urgência, nos termos do
art. 336, "b", do Regimenlo Interno)
(namitando em conjunto com o
Projeto de Lei da C4mara n• 5, de 1991,
e Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1992)

-MPROIETO DE LEI DO SENADO N" 20, ElE 1992
(Em regime de urgência, D.os terinOs dO _ art. 36(í,''b", do Regimento Interno}
(fmmitando em conjmto cem os
Projetas de Lei da Colmara n"s 5,de 199l,e 233, de 1993)
Discussão, em turno linico, do projeto de e Lei do Senado

-31PROIETO DE RESOLUÇÃO N' 119, DE 1994
(Em regime de urgência, nos lermos do
art. 336, ''b", do Regimento Interno)
Votaçio, em tumo ánico, do Projeto de Resolução n• 119,

de 1994, que autoriza o Governo do EsUido de Goiás a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás- LPT-GO, cujos

-32PROJE'rú DE RESOLUÇÃO N" 117, DE 1!194
(lnclu!do em Ordem do Dia nos lermos do
art. 336, ''b", do Regimento Intmno)

Ol!cio n' sn2, de 1994, do Senhor Presidente do Banco
Centrai, encaminbando ao Senado Federal solicitação do Governo
do Esfadc> de Sio P8ll!o, relativa ao. pedido de emissão de Leuas
FÚJanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFfP, destinadas à liquidação de pmcatórioo judiciais. (Dependendo de parecer
da Comissão de Asouotos Ecooômloos)
0PÍCIO N" S/86, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, ''b", do Regimento Interno)
Ol!cio n• A/86, de 1!194, alrav6o do qual o l'l:esidente do
Banco Centro! do Braail solicita autorização para que a Prefeitura
Municipol do Rio de Janeiro possa emitir Letras Financêl!lls :do. 1
Tesouro do Municfpio do Rio de Janeiro- LPTM-RIO, ~c •
ao giro da divida mobiliária do Municlpio, venci ve! no 1•......,..,. .. ·
de 1995. (Dependéndo de parecer da Comissão de Asa~laiie<tlbooômlcos)
. ,,. ,. ·

-36-

n• 20, de 1992, de autcria do Senador Nelson Wedekin, que dá
nova redaçlio ao art. 73 e seu § Z', da Consolidação das Leis do
Trabalbo - CLT. (Dependendo de parecer da Comissão de Auun·
to. Soclals)

seiio deatinados ao giro da Divida Mobi!Wia do Estado,
veoclvel no ] 0 "'"""'""de 1!195.
·

. -340PÍCIO N" S/72, DE 1994
(Em regime de urgência, nos lermos do
arL 336, ''b", do Regimento Interno)

-.35-

Discusslo, em tumo linico, do Projeto de Lei da Câmara n•
233, de 1993 (n°3.126'92, na Casa de origem), que acrescenta§ 5•
ao llt. 461 da ainsolidação das Leis do Trabalho, integrando ao
ul6Do, para todos os fms, o adicional noiUmo pago habitualmenle. (Dependendo de poreoer da Comissão de Assuntos Sociais)

maJI.'IOS

Jusdça e Cldadaula)

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 122, DE 1993 -(Etn regime de urgência nos termos do
art. 336, "c", do Regimento ln!erno)

(TramifancJo em -conjunto com o
Projeto de R=luçlio n• 94, de 1994
Discusslo, em turno llnieo, do Projeto de Resolução n• 122,
de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a Comi..
são de Ciencia e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Ce>missões de Constituição, Jusdça e Cidadania e Diretora)

-37. PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 94, DE 1994
(Em regime de urgência nos termos do
art. 336. "c", do RegimentO Interno)
(Tramitando em CODjunto com o
ProjetodeReaoluçãon• 122,de 1993)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Resolução n• 94,
de 1994, de autoria do Senador Coutinho JOQ!e, que altera o Regimento Interno do Senado Federal, transformando a Comissão de
Eduoaçio em Comissão de Educação, Ciência e 'Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Comissões de CoDBfltuição, Justiça e
_ _ Cldadaula e Diretora)

Discussão, em turno linico, do Projeto de Lei da Câmara n•
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117, de 1994 (n• 4..151/93, na Casa de origem), que altera dispositivoa do Decrete>-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967.

PROIETO DE LEI DA CÂMARA
N" !3,DE 1991-COMPLEMENTAR

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos So-

clalo e de Servlçoo de Infra-Estrutura)
-33PROIETO DE RESOLUÇÃO N" 136, DE 1994
(lnclu(do em Ordem do Dia nos lermos do
art. 336, !'b", do Regimento Interno)
Discussão, em tumo linico, do Projeto de Lei da Câmara n•
136, de 1994 (n• 4.801/93, na CaSa de origem), que cria e tr:msforma, no quadm pennanente de pessoa da Secretaria do Tribunal
Resiooal do Tmbalho da 6' Região, os cargos que menciOIIll e dá
outras provid&cias.

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n•
!3, del991 - Col!lPieiiiCiltar (n• 223/90- Col!lPiementar, na Casa
de Origein), que regulamenta o § 2• do art. 171 da Coustituição Fe~ dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá

outras provid&.cias. tendo
Pareceres, sob n"s 49 e 88, de 1991, da Comissão
- de Constituição, Jusdça e Cldad8ll!a, t• pronuncia·
meolo: favorável ao Projeto,com Emendas de n"s I a 4- CCJ, que
apresenta;
pronunciamento: conlrário às Emendas de n's 5 a
17, de P!ewlrio.

z•
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Ronan Tito, em subolituição à Comissão de Assuntos Sociais.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
-44N" 125, DE 1991-COMPLEMENrAR
PROJETO DE LEI DO SENADO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
N" 11,DE 1994-COMPLEMENTAR
art. 172, L do Regimento Interno)
Discussão~ em turno único, do Projeto de Lei do Senado n°
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no
125, de 1991 -Complementar (n• 60/89-Complementar,-liii casa 11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Matto Maciel,
de origem), que disciplina os limites das despesas com o funciona- que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS~ e dá outras providências, tendo
lismo poblico, na fmma do arL 169 da Constituição Federal, tendo
Parecer sob n•227, de 1994 ®Comissão de
- Pareceres, proferidos em Plenário, em su bstiwição à Co- Assuntos Econômlcos, favorável ao Projeto com emen~
missão de Assuntos Económicos, Relator: Senador Moira Filho,
1° pronuodamento: favorável ao Projeto; 2° procunciamento: das I e 2-CAE, que apresenta.
favorável à emenda de Plenário.
-45(Dependendo de perecer sobre as emendas apresentadas pePROJETO DE LEI DO SENADO N°73, DE 1991
rante a Comissão)
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do
-40_art. 172, I, do Regimento interno)
PROJETO DE LEI DO SENADO
De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõ<i sobre
N" 27, DE 1991- COMPLEMENTAR
isenção do imposto de renda para bolsas de estUdos de médicos re- '
V atação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° sidentes e remuneração de esbldantes em estágio para complemen27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de tação de estudos universitários. (Dependendo de parecer da CoLaV<>f\lqlle regulamenta o § 3° do art. 192 da Constituição Federal. missão de Assuntos Eoonômicos)
quordi:lpõiJ. sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras
_4 _
6
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~tendo

Parecer favoxáveL proferido em Plenário, Relator:-Senador
-=~Maranhão, em substituição à Comissão de ~~~ Econô-

MENSAGEM N" 314, DE 1994
Escolha W, Autoridade
~~\u\do em Ordem do IJia nos .l!-!!00' do
- arL 281 do Regimento lnlelDO)

-~1· -Discussão, em blrno único, do Parecer n• 237, de 1994, da
PROJETO DE LEI DA CAMARA N" !51, DE 1992
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n.•314, de 1994 (n° 899/94, na origem), de 24 de outubro do cor(Incluido em Ordem do Dia nos termos do
arL 172, L do Regimento Interno)
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• - beração do Senado a escollia do Senhor Valdir Rigbetto, pom exen:er
151, de 1992 (n° 1.()02, na Casa de origem), que dispõe sobre a ex- o aço de Ministro Togado do Tribunal SuperiordoTmbalho.
_
_
tinção da oontribuição sindical a que se referem.os arts. 578 a 591
47
da Consolidação das Leis do Tmbalho, aprovada pelo Decreto-Lei
MENSAGEM No 349, DE 1994
n• 5.452, de [ 0 de maio de 1943 e dáootras providências, tendo
Escolha de Autoridade
Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Suplicy, favttável ao Projeto, com emendas n"s I e 2, que aprearL 281 do Regimento Interno)
senta, em substituição à Comissiio de Assuntos Sodais.
(Dependendo de parecer sobre a emenda n•3, de Plenário)
Discussão, em turno único, do Parecer n• 236, de 1994, da
_ _
Comissão de Constiblição, Justiça e Cidadania sobre a Menaagem
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 37 , DE 1994
n• 349, de 1994 (n• 991194, na origem), de 11 de junho do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibeDiscussão, em turno único, .do Projeto de Lei ôa Câmara n• ração do Senado a escollia do Senhor Edson Rodrigues-Claves
37, de 1994 (n• 4.150/93, na casa de origem), de iniciativa do Pre- para exercer o cargo de Consellieiro do Consellio Administrativo
sidente da Repúbliea, que dá nova redação ao arL 1• da Lei D 0 de Defesa Econômica.
_
6.567, de 24 de setembro de 1978, altemdo pela Lei n• 7 312, de
_
48
16 de maio de 1985, tendo
Parecer favoxável, proferido em Plenário, Relator: Senador
MENSAGEM N" 376, DE 1994
Joio França, em substituição à Comissão de Serviços de Infra·
Escolha de Autoridade
Estrutura.
Discussão, em tomo único, do Parecer n° 289, de 1994, da
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Menaagem n• 376, de
-431994 (n• 1.125/94, na origem), de 8 de dezembro do correnle ano,
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 232, DE 1991
pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibersçiio
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
do Senado a escollia do Senhor Persio Atida para exereer o cargo
art. 254, parágrafo único, do Regimento Interno)
de Presidente do Banco Cential do Brasil.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n•
-49232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que autoriMENSAGEM N"393, DE 1994
za o Poder Executivo a definir as terras indispensáveis à preservaEscolha de Autoridade
ção ambientaL integranles dos bens da União e dos Estados, na
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
fonna do art. 23, VI e Vll, combinado com o art. 24, VI, da Consart. 281 do Regimento Interno)
tituição Federal, tendo
Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador

Discussão, em turno único? do PareCer n° 330, de 1994, da
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Comiuio de AIIUDioo ll<x>abmicoo sebe a M..,..gan n• 393, elo
O SR. PRESIDENTE (<Joasu Rodrigues)- Está eru:=a1994 (n• 1.186194, na origem), de 21 de dellOmbro do cxxreote da a l<llllo.
ano, pela qual o Senhor Presidem. da Repóblica mbmole 1 dolibomçio do Senado a escolha do Senhor Froncúco Lafaiete de Pado&
Lopel, para exercer o cargo de Direlordo Banco Cemxal do Bmsil.
(l.ewmltz-se a .oeS3iio às 16hl8min.)
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1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
- N"s 424 a 426 (n"s 1.250, 1.251 c 1.254194, na origem),
restituindo autógrafos de proJetõs de lei sancionados.
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha
de nome indicado para cargo rujo provimento depende de sua
prévia aquiescência:
- N° 427194 (n• 1.252194, na origem), referente a escolha da
Sra. Thereza Maria Machado Quintella. Ministm de Primeira Classe da Carreíra de Diplomata, para exercer a função de Embaixadorn do Brasil junto ã Federação da Rússia.
1.2.2 - Avisos de Ministros de Estado
- N° 533194, do Ministro do Trabalho. encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requeriritento no-723/94,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
~ Ws 866, 867 e 869/94, do Ministro de Minas e Energia,
encaminhando informações sobre os quesitos cOnstantes- dos Requerimentos n°s 837, de autoria do Senador Gilberto Miranda e
698 e 687, de autoria do Sr. Senador Eduardo Suplicy.
- N°s 2.767 e 2.776{94, do MinistrO-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, encaminhando informações dos Minis~
tros da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma .A-grária e da
Educação e do Desporto, sobre os quesitos constantes dos Reque~
rimentos n% 713/94, de autoria do Senador Júlio Campos e
76&194, de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
- N" 1.830194, do Ministro diJ. Fazenda. encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n°
677194, de autoria do Senador Ronaldo Aragão.·
- N" 1.831!94, do Ministro da Fazenda, encaminhando informações sobre os quesitos constates de.) Requerimento n° 700/94,
de autoria do Senador João Rocha.
- N° 1.832/94. do Ministro da Fa:-:c-nda, encaminhando in~
formações sobre os quesitos constantes do Requerimento n°
679/94, de autoria da Senadora Júnia Marise.
- N" !.833194, ao Mínistro da Faicnda, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 0°
693194, de autoria do Senador João Rocha.

i.i.3- ConluniCaÇio da Presidência
-Aprovação pela ComiSsão Diretora, cm sua n~união do dia
22 do corrente. dos Requerimentos n•s 96~ a 968. 999, 1.063,
1.066 e 1.082, de 1994,todos de informaçücs.
l.ZA- Oficio
- N<> 101/94-GSEA, do Senador Ekio Alvares, comuriican~
do a sua reassunção ao mandato de Scnadnr-rx·lo Estadn do Espíri~
to Santo. a partir de 2 de janeiro vindouro.
·
1.2.5- Comunicaçõe.co
- Do Senador Fernando Henrique Cardoso, referente a sua
renúncia ao mandato de Senador pelo Estado de São Paulo, a con~
lar de 1° de janeiro de 1995. cm virtude-de sua posse no ·cargo de
Presidente da República Federativa do Brasil.
- Do Senador Marco Maciel, referente a ~-ua renúncia ao
mandato de Senadoi pelo Estado de Penia.mbuco, a contar cte 1o de
janeiro de 1995, em virtude de sua posse no cargo de Vice~Presidenle da República Federativa do Brasil.
·
1.2.6- Comunicações da Presidência
- Edição. pelo Senhor Presidente da República, da Medida
Provisória n• 779194, de 23 de de7"mbro de 1994, que dispõe sobre a instituição de crédito fisCal, mediante ressarcimento do valor
de contribuições sociais (PISIPASEP e COHNS) nos casos que
especifica, e dá oUtraS providências,_- dCsif;ilaÇão da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para a tramita\·ão da matéria.
- Edição, peJo Senhor Presidente da Rcptíhlica. da Medida
Provisória n° 780'94, que autoriza o Poder Ex(:c.ut ivo a c·(mtratar com
a Itaipu pagamento de débito junto ao Tesoum Nacional com títulos
da dívida externa bra.c;ileira denomirurdos Brnzil Investirnent BondBIB, em valor COI:reSJlOlldente a até USS 92.800,000.00 (noventa e
dois milhões e oitoçentos mil dólares dos Eslados Unidos da América); designação da Comissão Mista e estahelccimcnto de calendário
para a tramitação da matéria.
- Edição, pelo Senhor Prosídcntc da Rcpúhlka. da Medida
Provisória n° 781/94, que_dispõc sobre a 1-,as~ de cálculo da contribui~
ção para o Programa de Integração S()Çial- PIS devida pelas pessoas
juridiCas a que se ·rerere o § 1o do art. 22-{LI I .(·i n" K212, de 24 de ju~
lho de 1991, e dá outras pmvídênrias; drsi_sna\';ln t4 ComissãO Mista
e estabelecimento de calendário para a trami1.'l.ção da matéria.
-Edição , pelo Senhor Presidente da Rcpúhlíca , da Medida
Provisória n° 782/94, que disp(x:. sobn' I) vah)r do salário núnimo,
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altera disposições das Leis n"s 8.212e n' 8.213, ambas de 24 de julho
- N' 421/94. da Liderança do PFL no Senado Fedem i. rcfc
de 1991 e dá outras providências; designação da Comissão~ e es- rente a indicação do Senador Elcio Alvares para a função Je Vkt~
tabeleci.mento de calendário para a tramitação da mliléfili. - -- Líder do Partido. a partir de I' de janeiro de 1995.
- Edição , pelo Senhor fusidente da República da Medida
l.l.S- Discui"SSs do Expediente
Provisória n° 783/94, que dá nova redação a disJX>sitivos das Leis
SENADOR PEDRO TEfXEJRA -Criticas ao Gnvcmo F('
n°s 8.849, de 28 de ;:m:iro de 1994. e 8541, de 23 de dezembro de deral pelos cortes feitOs nos recursOs destinados à scgu~!_"_'_a púhla
1992, que alteram <flegislação do imposto sobre a renda e provenea do Distrito Federal.
tOs de qualquer natureza, e dá outras providências; designação da
SENADOR JOÃO CALMON- Considcra\'i)cs sobre- inic.% Comissão Mista e esta'belecimento_de calendârio para_a tramitação tiva da Secretaria de ComunicaçãO do Seriado Pcdcral, de monta 1
da matéria.
- arquivo histórico importante com a gravação de depoimentos d:
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Senadores que estão encerrando o mandato._
Provisória n°784/94, que dispõe sobre as diretriz,es para a elaboraSENADOR MAURO BENEVIDES- Regozijo pela csçoll, ·
ção e execução da lei orçamentária anual de -1994; designação da do Sr. Luís Carlos Bresser Pereira para a Secretaria de Administr:,
Comissão Mista e estabelecimento de calendário pai-a a tramitação ção Federal.
da matéria.
\
SENADOR MARCO MACTEl. ·• Registro da passagem d ·
- Edição, pe Senhor Presidente da República, da Medida trigésimo quinto aniversário da Superintendência de Dt>senvolv'
Provisória n° 785/9 que dispõe sobre o Plano Real , o Sistema mento do Nordeste- SUDENE.
Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão
1.2.9- Comunicação da Pre~dência
do real e os critérios para conversão das obrigações para o real, e
-Dispensa da Ordem do Dia da presente scssão,nos ll'fnt,
dá outras providências; designação da ComissãO Mist~ e est.abe_le- _ d<? ~ 17 4, do Regimento Interno.
1.2.10 --DeSignaçãO-àa Ordem do Dia da próxima St.~·
cimento de calendãrio para a tramitação da matéria.
1~- 7- Ofícios
são
- N'·; ·"~,- o 249/94, da Liderança do PSDB no Senado Fe13- ENCERRAMENTO
deral, dr -sul-.? ;;_•Jiç.io de membros em Comissões Mistas, destina2- ATOS DA COMISSÃO DffiETORA
28 e 29, de 1994
das a aprecrar e emitir parecer sobre às Medidas Provisórias n°s
3- ATOS DO PRESIDENTE .
766 a 778, de 1994.
- N"s 422, 424 a 431194, da Liderança do PFL no Senado
-N°s419a475,de 1994
Federa!. de substituição de membros em Comissões- Mistas; desti4 -ATO DO DffiETOR-GERAL
nadas a ~;-""':",:tar e emitir Parecer sobre as Medidas Provisórias n°S
- N•s !51 a !5:>, de 1994
741, 748, 758,764,767, 769,774,775 e 784, de 1994.
5- ATAS DE COMISSÕES
6- MESA DffiETORA
- N' 420/94, da Liderança do PFL no Senado Federal, refe7- LÍDERES E VICE-LÍDER~:s DE PARTIDOS .
rente a indicação do Senadoc Qdacir Soares para :Participar <las so8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES I'ERMANEI' 1 .
lenidades de JX>Sse. perante o Congresso Nacional, dos Presidente
e Vice-Presidente da República, como Líder do Partido.
TES

- N"s

Ata da 133 Sessão, em 29 de dezembro de 1994
11 a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 14 HORAS E

OS SRS. SENADORES:

30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
_

. _ _ ..

·

Bacelar- Mansucto de Lavor- rvlarco Maciel- lVIaur~' l.lerh \+I
_ -Moisés Abrão- Nabor Júnior- Odadr Soares- Pthltü 1 (•ixt:t

Alexandre Costa - Aluízío Bezerra - Chagas Rodrigues - Va!Inii' caniP.,Jo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue.') - A lista .
Epitácio Cafeteira - Francisco Rollcmbcrg - Gilberto Miranda Jrapuan Costa Júojor - João Ca!monn - José Eduardo_- Magno . p~sença acusa-Ü' ~9ffiparecim~nto de 1_8 Srs. Scnad~n~~~s. lla•/enJ,
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número regimental, declaro abet:ta a sessão.
de 1987.
_
Assistente do SCcrctário-Geral-Adjunto para Assuntos Eco-Sob a proteção de Deu.s, iniciamos riOssos traba.lbos.
nôrnicos, 1961.
·
O Sr. )0 Secretário procederá à leitura do Expediente.
Chefe, interino, da Divisão de Transportes e Comunicações,
É lido o seguinte
. -. .
1963.
.
EXPEDIENTE
Assistente do Chefe da Divisão de Transportes e Comunicaçõe~l~
.
.
.
MENSAGENS
Assistente do Chefe da Divisão da Asia e Oceâma, 1967.
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Assessora do Chefe do Departamento de Organismos ReRestituindo autógrafos de projetas de lei sancWnados:
gionais Americanos, 1977.
- N° 424. de 1994 (n° 1.250/94, na origem),-de 28 do corChefe da Divisão da ALALC. 1978.
rente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 137, de 1994 (n°
Chefe da Divisão de Imigração, 1979.
4.779/94, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de carChefe da Coordenadoria Técnica,' do Departamento de Co-_
gos e funções na Secretaria do Tribunal de Contas da ~nião e dá 'muni~ções e Documentação, 198G'82.
outras providências, sancionado e transformado na Lei no 8.968,Diretora do Instituto Rio Branco, 1987191.
de28dedezembrodel994;
----· Baia Blanca, Vice-Cônsul, 1964'65.
- N" 425, de 1994 (n° 1.251194, na origem), de 28 do corBaia Blanca, Cônsul, 1965/66.
rente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 120, de_1994. (n°
Baia Blanca, Encarregada,l964 e 1965.
3.202/92, na CaSã de __origem), que altera dispositivos da Le1 D0
Bruxelas, CEE, Segunda Secretária, 1969n2.
2.180, de 5 de fevereiro-de 1954, que dispõe sobre o Tribunal MaBruxelas, CEE, Primeira Secretária, 197'})73.
ríti:m'o, sanciOOado e tranSformado na Lei n° 8..969, de 28 de deM
Montevidéu, ALALC, Primeira Secretária, 1973/77.
zembro de 1994; e
Montevidéu, ALALC, Encarregada de Negócios, 1974 e
- N" 426, de 1994 (n° 1.254/94, na origem), de 28 do cor1975.
rente, referente ao ProjetO de Lei da Câmara D0 1~! _9e 1994 (n°
Londres, Cônsui-Gerali98V86.
4.147193, na Casa de origem), que transfoima a Companhia de
Londres, Representação junto aos Organismos Econômicos
Pesquisa de Recursos Minerais- CPRM, em empresa pública e dá Multilaterais, Ministra Conselheira, 1986.
0
outras providências, sancionado e transformado na Lei D 8.970,
Viena, Embaixadora, 1991/94.
de 28 de dezembro de 1994.
_ _
Viena, Represelllante Residente junto à AIEA, 1991192.
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de
Viena, Represelllante PC11Danente junto ã UNIDO, 1991192.
nome indicado para cargO cUjo pTóVímelito depende de sua prévia
Viena, Representante Permanente junto aos órgãos das Naaquiescência:
çôes Unidas ali sediados, 1991/92.
XN Assembléia Geral da OACL Roma, 1962 (membro).
MENSAGEM N° 427, DE 1994
Comissão de Estudos Relativos à CERNAI, Rio de Janeiro,
(N° 1.252/94, na origem)
1963 e 1964 (representante-suplente do MRE). ·
Senhores Membros do Senado Federal,
II Reunião de Consulta do Acordo sobre Transportes AéDe conformidade com o art. 84, inciso VII, da Constituição
reos Brasil-Espanha, Rio de Janeiro, 1964 (delegada).
Federal e com·o disposto no art. 18. inciso I, e nos arts. 56 e 58,
Seminário da ONU sobre a Participação das Mulheres na
do Re~lamento aprovado pelo Decreto n° 93.325, de 1° de outuVida Pública de seus Países, Moscou, 1970 (representante).
bro de 1986, no art. 39, inciso I, a, e no art. 40 do Anexo I "'? DeReunião Preparatória das Negociações Coletivas da
creto n° 99:578, de 10 de outubro de 1990, submeto à apreclllÇão
ALALC, Montevidéu, 1974 (delegada).
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, da Senhora
L II, III e IV Reuniões de Negociações Coletivas da
THEREZA MARIA MACHADO QUINTELLA, Ministia de PriALALC,
Buenos Aire~ (1974), Quito (1974), Montevidéu (1974 e
meira Classe, da Carreíta de- Diplomata, para exercer o cargo -de
1975), (delegada).
Embaixadora do Brasil junto à Federação da Rússia. · · . · ·
XIV, XV, XVI e XVIII Períodos de Sessões Ordinári~s .da
Os méritos da Embaixadora THEREZA MARIA MACHAConferência das Partes Contratantes do Tratado de Mootevtdeu,
DO QUINTELLA, que me induziram a escolhê-la para o desem1974, 1975,1976 e 1978 (delegada).
penho dessa elevada função, constam da anexa ~~ do
Reunião do Comitê _com Representantes dos Governos,
Ministério das Relações Exteriores.
·
Montevidéu, 1975 (delegada).
·
Brasília, 28 de dezembro de 1994.- Itamar Franco.
Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC (CNAAINFORMAÇÃO
LALC), do MRE, Braiília, 1978179 (Secretária Executiva).
. Conferência Mundial de Revisão e Avaliação dos ProgresCURRICULUM VfTAE
sos Alcançados na Década das Nações Unidas para a Mulher, NaiEmbaixadorn THERElA MARIA MACHADO QUINIELLA
róbi, 1985 (chefe da delegação).
Rio de Janeiro'RJ, 27 de maio de 1938.
XXXVIII Reunião Anual da Comissão Internacional da BaFilha de Moacyr Machado e Clélia Mendes Macbacjo.
leia, Malmõ, Suécia, 1986 (chefe da delegação).
Licenciatura em Letras Neolatinas, lnstibJto Sarita Ursula.
Sessão Especial da Comissão das Nações Unidas sobre a siCPCD,ffiB.
tuação da Mulher, Nova Iorque,l987 (chefe da delegação).
Terceira Secretária, 6 de outubro de 1961.
XVI, XVII, XVIII e XIX Reuniões Anuais de Diretores de
Segunda Secretária, merecimento, 3 de novem_bro de 1965.
Escolas Diplomáticas e de_ Institutos de R~~ções Internacionais,
Primeira: Secretárià, merecimento, 30 de junho de 197'l.
Viena, 1987, Genebra 1988, Witsbington 1989 e Cairo, 1990. (repConselheira, merecimento, 14 de julho de 1977.
resentante).
Ministra· de Segunda Classe, merecfmento, 26 de_ junho de
- -- XXXII, XXXIV e XXXV Sessões da Comissão das Nações
1980.
.. .
Ministra de Primeira Classe. merecimento, 17 de dezembro Unidas sobre a Situação da Mulher: Viena, 1988, 1990 e 1991.
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n Reuniio de Dii<úns de Escolas DiplomMicas da Am6rica Latina, Buenos Aires, 1988.
XXN, XXV e XVI Assembléias Gerais de Delegadas da
Comissão lnleramericana de Mulheres da OBA, Washington,

1988, 1990 e 1992 (delegada titular).
IV Ccnfertncia Geral da UNIDO, Viena, 1991 (chefe da
Delegação).
XXXV e XXXVI Conf~cias Gerais da AlBA, Viena,
1991 e 1992.
IX e X Sessões da Junta de Desenvolvimento lndnstrialda
UNIDO, Viena, 1992 (chefe da delegoção).
Publicações:
''Teôria da Integração Bconômica" - Coleção Gerson Augusto da Silva, Escola de Administraçilo Fazendária, Minist6rio da
Fazenda, Bmsllia, 1982.
"O Tratado de Montevidéu"- Coleção Gerson Augusto da
Silva, Escola de Administraçlio Faz.endária, Minist6rio da Fazenda, Bms!lia, 1982.
Ordem do Rio Branco, Gm-Ouz, Bmsil.
Ordem do M6rito Nava~ Grande Oficial, Brasil.
Onlcm do M6rito Militar, Grande Oficial, Brasil
Ordem do M6rito Aeronáutico, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito de BI11Sffia, Comendadoc, BrasiL
Medallha Mérito T amandan!.
Medallha Mérito Santos Dumont.
Ordem Nacional "AI Mérito", Grii-Cruz, Equador.
Ordem de Bernardo O'Higgins, Gm-Cruz, Olile.
Ordem do Tesouro Sagrado, Cavaleiro,Japio.
A Embaixadora Thereza Maria Machado Quintella encontra-se nesta data no ex~!cio de suas funções de Embaixadora do
Brasil à República da Austria.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em de 1994.
- (Oto Agrlpbto Mala), Subsecretário-Geral do Serviço Bxlerior.
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mento n° 677, de 1994, de autoria do Senador Ronaldo Aragão;
N" 1.831/94, de 23 do correnle, do Ministro da Fazenda, encaminhando infoxmações sobre os quesitos constantes do Requerimenton"700,del994, deautoriadoSenadorJoiioRocha;
N" 1.832/94, de 23 do correnle, do Ministro da Fazenda, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 679, de 1994, de autoria da Senadora Júnia Marise; e
N" 1.833/94, de 23 do cotrente, do Ministro da Fazenda, encaminh_~do_infOIIIlllções sobre os quesitos constantes do Re<]uerimento n• 693, dtd 994, de autoria do Senador João Rocha.
As infonnações foram encaminhadas, em cópias,

aos requerentes.

Os :requerimentos vão ao Arquivo.

O sR. PRESIDENTE (ChagasRothigu-"s)-0 EX}'<diente
lido vai à publicação.
-. -- -- -- A PJ:esidência comunica ao Plenário que a Comissão Oirotora aprovoo, em sua reunião do dia 22 do corrente, os Requerimentos de Informações n"s 965 a 968, 999, 1.063, 1.066 e 1.082
de 1994 dos Senadores Gilberto Miranda, João Rocha, Eduardo
Suplicy e Júnia Marise aos Ministros mencionados.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
oficio que será lido pelo Sr. 1o Secretário.
E lido o seguinte
Ofn° 101194-GSEA
Brasilia, 28 de dezembro de 1994
Senhor Presidente,
Conmnioo a V. Ex' que, a partir de 2 de janeiro vindouro,
reassumo o mandato de Senador da República, do qual estive afastado por haver assumido o cargo de Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turísmo.

Sem outro motivo, aproveito" Oensejo para renovar a V. Ex•

protestos da nutis elevada estima e apreço.
Respeitosas saudações, Senador Eldo Alvares.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente
(À Comissão de Relações Exteriores e Defem Nalido vai à publicação.
cionaL)
Sobre a mesa. comunicações que seri.o lidas pelo Sr. I o SeAVISOS
cretário.
São lidas as seguintes
DE MINISTROS DE ESTADO
Excelenlissimo Senhor Presidente do Senado Federal
N" 533/94, de 28 do ccarente, do Ministro do Tmbalho, enComunico a Vossa Excelência e, por seu alto intermédio, ao
caminhando informações sobre os quesitos constantes do Requeri- Senado F~ que renuncio ao mandato de Senador pelo Estado
de São Paulo, a coot.ar de [ 0 de janeiro de 1995, em virtude de rnimento n• 723, de 1994, de autoria do Senador Eduardo Suplicy;
N" 866194, de 22 do C<:llmlle, do Ministro de Minas e Enetgia, nba posse no cargo de Presidente da República Federativa do Braenc.tminbondc infonn•ções sobre os quesitos coostontes do Re<peri- si!, pora o qual fui eleito em 3 de outubro de 1994.
menton"83'7 d< l994,deantaiadoSenadorGilberto MimDda;
Sala das Sessões, 29 de dezembro de 1994.- Senador Forr-~ k c.'''" :!e 21 de> carente, do Ministro de Miou _e Enetgia,
nando Henrique Cardoso.
encaminbii!ldo infOIII!Bi;ile& sobre os quesitos coustantes dO Requeri· Excelendssimo Senhor Presideote do Senado Federal,
menton°698, de 1994,deautoliadoSenadorBOOardoSuplicy;
Conmniooa Vossa Excelência por seu alto intermédio, ao
N" 869/94, de 21 do conente, do Ministro de Minas e Enetgia, Senado F~ que renuncio ao mandato de Senador pelo Estado
encaminhando infOIIIIAções sobre os quesitos comtan1es do Requeri- de Pernamruco, a coot.ar de I o de janeiro de 1995, em: virtude de
menlon°687, de 1994,deantaiadoSenadorBOOardoSuplicy;
minha posse no cargo de Vice-Presidente da República Federativa
N" 2.767/94, de 26 do cotrente, do Ministro-Chefe da Casa do Brasil, para o:qual fui eleito em 3 de outubro de 1994.
Sala das Sessões, 29 de dezembro de 1994.- Senador MarCivil da Presidéncia da República, encaminhando informações do
Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrfiria, co MadeL
sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 713, de 1994, de
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As conmnicaautoria do Senador Júlio Campos;
ções lidas vão à publicação e, oportunamente, serão convocados os
N" 2.776/94, de 26 do corrente, do Ministro-Chefe da Casa respectivos suplentes.
Civil da Presidência da República, encaminhando infonnaçÕOs dO · · · · . o Seobtr PiesidiDe da Replblica edlou a Medida Ptovioória n"
Ministro da Educação e dÓ Desporto, sobre os quesitos ooostantes Tl9, de 23 de demnl:ro de 1994, <PC dispõe sol:re a In•itniçio de a-édiJo
do Requerimento n° 768, de 1994, de autoria do Senadoc Eduardo Fiscal, medianre It:SSIIICÍILCáO do vakr de Gmihúções Sociais (PlSIPASuplicy;
SFP e <XJFINS)nos casos que especifica, e dá outras providéncias.
N" 1.830194, de 23 do COireiite, do Ministro da Fazenda, enDe aoordo oom as indicações das Liderauças, e nos termos dos
caminhando informações sobre os quesitos constantes do Requeri- . §§ 4" e 5" do art. 2" da Resolução N" 1/89-CN, fica assim constituida a

e,
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Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a mal6ria:
3.Guilbenne Palmeira

SENADORES
SUPLENTES.

TITULARES
l.Alftedo Campos
2.Cid Saboia de Carvalho

PMDB
l.Ronan Tito
2.César Dias.

PPR
4-Lucídio Portella
5JoséRicba

PFL

6.Magno Baoelar

4.Moisés Abrão

PPR
4.Hydekel Fteita~

7 .Pedro Teixeira

5Joaquim Beato

PSDB
- 5.Dirceu CameirQ

6.Francisco Rollemberg

PMN
6.

7 .AuteO Mello

PRN
. 7.Ney Maranhão

DEPUTADOS
SUPLENTES

BLOCO.
l.Mussa Demes
2-Luis Roberto Ponte

PPR
3.Marcelino Romano Machado 3.Ainaml Netto
PSDB
4.Man;os Fonniga

4José Anibal

Pp
5JoãoMaia

5José Linhates.
PDT
6.Carlos Cardinal

6.Luiz Salomão

PCdoB.
7 .Haroldo Lima
7 .Aldo Rebelo
De acoxdo com a Resolução n" I, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da miltéria:
Dia 29/12/94- Designação da Comissão Miata;
Dia 30/12/94-!nstalação da Comissão Miata;
Até 29/12/94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a Comissão Mista emitir o parecer sobte a admissibilidade;
Até 711/95- Prazo final da Comissão Mista;
Até 22/1/95- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
Ptesidente da República editou a Medida Pro.toória o" 780, de
23 de dezembro de 1994, que autoriza o Poder Exea~tivo a contratar com a ITAIPU pagamenlo de débito )mto ao Tesouro Nacional
com títulos da dívida externa brasileira, denominados 11Brazil In11
,

vestiment Bond - Bill em valor correspondente a até US$
92,800,000.00 (noveirta e dOis milhões e oitooentos mil dólares
dos Estados Unidos da América).
' De acordo com as indicações das Lideranças, e nos tamos dos
§§ 4" E 5" do art. 2" da Resolução n" 1/89-CN, ftca asoim Constilulda a
Catnissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a mal6ria:

TITULARES

!.Gilberto Miranda
2.Mansueto de Lavor

SUPLENTES
PMDB.
l.Ronan Tito
2.Coutinho Jmge.

PFL

PDT
6-Lavoisier Maia,
PP
7 Joio França

SUPLENTES
BLOCO.

1-Luciano Pizzatto

!.Werner Waudeter

PMDB
2.Moacir Micbeletto

2.Homero Oguido

PPR
3.Marcelino Romano Machado 3.Ainaml Netto.
4.Deni Scbwartz

PSDB
4.Flávio Ams

PP
5-Luiz Carlos Hauly
6-Luiz Salomio

5.Carlos SCIIlpC!ini
PDT
6.Carlos Cardinal
PSD

7.Edi Filiprandi

7.Orlando Pacbeoo

De acordo com a Resolução n" !, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 29/!2/94- DesignaÇão da Comissão Miata;
Dia 30/12194-lnstalação da Comissão Miata;
Até 29112/94 -Prazo para teeebimento de emendas. Prazo
para a Comissão Miata Emitir ó parecer sobre a admissibilidade;
Até 711/95- Prazo Fmal da Comiasão Miata;
At6 22/1/95- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n• 781, de 23 de
dezembro de 1994, qne dispõe sobre a base de cálcnlo da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, devida pelas
pessoas juddicas a qne se refere o§ I" do art. 22 da Lei n" 8.212,
de 24dejulhode 1991, e dá outras providéncias.
De acordo com as indicações das Lideranças. e nos tf:ono& dos
§§ 4" E 5" Do A1t. Z' da Resoluçio n• 1/89-CN, fica assim coostitulda
a O>Dissiío Mista incumbida de emitir piirecer sobre a mal6ria:

SENADORES
TITULARES
!.Gilberto Miranda
2.Pedro Simon

SUPLENTES
PMDB.
l.Ro!IJIIl Tito
2.Ruy Baoelar

PFL
3.Dario Pereira

3Júlio Campos.

PPR

SENADORES
TITULARES

4.Louremberg Nunes Rocha

PSDB
5Joaquim Bea!Q

DEPUTADOS

!José Jotge.
PMDB
2.Gennano Rigotto
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3.Raimundo Lira

4.Affonso eamargo _

4.EpitAcio Cafeteira

5.Dirceu Carneiro

PSDB.
5.Reginaldo Duarte

6Jonas Pinheiro

PTB.
6.Valmir Campolo
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2.Alberto Goldmann

7 .Eduardo Suplicy
TITULARES

DEPUTADOS
SUPLENTES

1.Reinho1d Stephanes

BLOCO
l.Darcy Coelho

2Luis Roberto Ponte

PMDB
2.Pedro Novaes

3Francisco Domelles

4.Gera1do Alckmin Filho
5.Luiz Carlos Hau1y
6.Luiz Salomão

PPR
3José Lourenço
PSDB.
4.Djenal Gonçalves
PP
5.0delmo Leão
PDT
6.Carlos Cardinal

PPS.
7 .Augusto Carvalho7 .Sérgio Arouca
De acordo com a Resolução 0° ! . de 1989-CN, fica estabeleddo o seguinte calendário para a tramitaçãO da Inatériá:
Dia 29/12/94- Desiguação da Comissão Mista;
Dia 30/12/94- Instalação da Comissão Mista;
Até 29/12/94 -Prazo para recebimento de emendas. Pra7p
para a Comissão Mista Emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 7/1/95- Prazo Final da Comissão Mista;
Até 22/1/95- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) O Senbor Presidente da República editou a Medida Provisória n• 782, de 23 de
dezembro de 1994, que dispõe sobre o valor do saMrio minimo, aitem disposições das Leis N' 8.212 EN' 8.213, ambas de 24 de Julho de 1991 e dá outras providências.
De acordo com a_s 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:
TITUlARES
!.Gilberto Miianda
2.Ronan Tito

SENADORES
SUPLENTES
PMDB.
!.Onofre Quinan
2.Ru y Bacelar

PFL
3.Carlos Patrocínio

4. Moisés Abrão

5. Teotônio Vilela Filho

3 .Arnaldo Faria de Sá

S.Salatiel Carvalho
6Luiz Salomão

TITULARES
l.Reinhold Stephanes

4.Wilson Moreíra
PP
5Jofran Frejat
PDT
6.Carlos Cardinal

PV
7 .Sidney de Miguel
De acordo com a Resolução n' 1. de 1989-CN. fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 29/12/94- Desiguação da Comissão Mista;
Dia 30/12/94- InstalaçãO da Comissão Mista;
Até 29/12/94 -Prazo para recebiinenio de emendas. Prazo
para a Comissão Mista emitir o-parecer sobre a admissibilidade~
Até 7/1195 - Prazo final da Comissão Mista;
Até 22/1/95- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE_(Chagus Rodrigues)- O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n° 783, de
23 de dezembro de 1994, que dá nova redação a dispositivos das
Leis n's 8,849, <!<l.28 deji)Ileiro de 1994, e 8.541, de 23 <!edezem·
bro de 1992, que· alteram a legislação do Imj)ostOSobi-e a Renda e
Proventos de qualquer natureza, 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 assiin constiwída a Comissão Mistã incumbida de emitir pareCei-SObre a matéria:
TITULARES

l.Ronan Tito
2.Gilberto Miranda

SENADORES
SUPLENTES
PMDB
!.Coutinho Jorge
2.0nofre Quinan

PFL
3.Hugo Nap()leão
4.Esperidião Amin
· · SJosé Richa

6.Magno Bacelar
7 .Pedro T eiierra-

3JoãóRocba
PPR
4J arbas Passarinho.
PSDB
S.Teó!ônio Vilela Filho
PDT
6Lavoisier Maia

.I'P

7 .Rachid Saldanha Derzi

DEPUTADOS
§UPLENTES

PSDB
5. Dirceu Carneiro

TITULARES

PMN

l.Gilson Machado

BLOCO.
l.Eraldo Tinoco

PRN
7 .Áureo Mello

2Luis Roberto Ponte

PMDB
2J osé Belato

DEPUTADOS
SUPLENTES

~Francisco Domelle~

6.Francisco Rollemberg
7 .Ney Maranhão

PPR
3Jatvis Gaidzinski

Psmr-·
4.Antônio Faleiros

3.Dari0 Pereira.

PPR
4 Esperidião Amin
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2.Zaire Rezende:

PPR

BLOCQ
!.Tourinho Dantas

4.Marcos Formiga _

PMDB.

5Luis Carlos Hauly

3José Maria Eymael

· PSDB
4José Aníbal

PP
5.Carlos Camurça
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Até 29/12/94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo

Dezembro de I 994

ú.I.ui:t: Salomão

PDT
6.Carlos Cardinal
PRO NA

?.Regina Gordilho
De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN, fica estabe!xido o seguinte calendário para a tramitação-da matéria:
- -

Dia 29/12/94- Designação da Comissão Mista;
Dia 30/12/94- lnstalaç,oda Comissão Mista;
Até 29112194 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;

Até 711/95- Prazo Final da Comissão Mista;
Até 22/f/95- Prazo no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor

para a Conl.issão Mista. Emitir o paiecer sobre a admissibilidade;

Até 7/1/95- Prazo fmal da Comissão Mista;
Até 2211/95- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n° 785, de

23 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o Plano Real, o Síste·
ma Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do real e os critérios para conversão das obrigações para o real,
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 constiruída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a maté·
ria:

Pt'('sidcnte da República editou a Medida Provisória n° 784, de

23 de dezernhro de I 994. que altera o Art. 60 da Lei n' 8.694, de

TITULARES

12 de agosto de 1993. que dispõe sobre as Diretriz.es pa:ra: a Elabora(.âo e f.:.xecução da Lei Orçamentária Anual de 1994.
l.Ronan Tito
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos §§ 4o E 5" Do Art. 2' Da Resolução n' 1/89-CN, fica assim 2José Fogaça
:nnstituicL.1. a Comissão Mista incumbida de emitir parecer Sobre a
matéria:
- 3_.0dacir Soares

SENADORES
SUPLENTES
l.Ronan Tito
l.A lfredo Campos

PMDB
1José Fogaça
2.Aiuí7jo Bezerra
PFL

3.Airtcm Oliveira

--3.Dari0 Pereira

PPR
·U ,Ul'tllio I 'ortt!la

•.'l'·:ol"ni·.) Vilela Filho
6Jonas (linheiro

4.Afforlso Camargo-

'llTI I LARES

DEPUTADOS
SUPLENTES_l.Efraim Morais
2JJ1ãoTh_om_é MestrinhQ

PPR
.1Jvlasia Valadão

3Luciano De Castro.

PSDB
·~ Jn.~l!

Anibal

4João Faustino

PP
'd,uis Carlos llauly
l• '

ui:r·

·~alornão

S.VadãoGom~_s

PDT
6.Carl<>s Cardinal

PTB
!

~ 7 <·rlro

1\hdio
7 João Mendes
Lç- acordo çom a Resolução n° I, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 29/12/94- Designação da ComissãO-Mista;
ni:t 30/12/94- In!.talação da Comissã.o Mista;

PFL

3Júlio campos

-

4.A.ffonso Camargo

PSDB
5.Reginaldo Duarte
PMN

6.francisco Rollemberg

7 .Áureo Mello

l.Ney Lopes

PMDB
?.João Almeida

5Joaquim Beato

PTB
6Salmir Campelo

BLOCQ
!.Osvaldo Coclh(l

4.Epitacio Cafeteira

TITULARES

PT

PMDB
LAmirLando
2.Alfredo Carupos

PPR

PSDB
5.Rcginaldo Duarte

7J~duanli) Suplir:"y

SENADORES
SUPLENTES

PRN
__ 7 .Ney Maranhão
DEPUTADOS
SUPLENTES
BLOCO

2.Luis_Roberto Ponte

!.Mauricio Calixto.

PMDB
2.Roberto Rollemberg
PPR

3J-;orancis-co Domelles

4José Abrão
5.Raul Belém
6.Luiz Salomão

3José Lourenço

PSDB
4José Aníbal
Pp
5.Benedito Domingos
.PDT
6.Carlos Cardina\
PSTU

7 .Ernesto Gradella
De acordo com a resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação" da matéria:
Dia 29/12/94- designação da comissão mista;

Dla 30/ I2/94 - instalação di-c6ffii5são mista;
Até 29/12/94- prazo para recebimento de emen~as. Prazo
para a comissão mista emitir ó parecer sobre a admissibilidade;
Até 7/l/95 - prazo final da comissão mista; Até 22/1195 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ,.. Sobre a mesa,
ofkios que serão lidos pelo_Sr. 1_0 Secretário.
São lidos os seguintes

Of. n°237/GLPSDB/94

Brasília, 27 de de7.embro de 1994
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Senhor Presidente,
tinta consideração. - Senador Teotôoio Vilela Filho, Vice.Uder
Dirijo~me a Vossa Excelência para, nos termos regimentais
do PSDB.
e em substituição a designação -dessa Presidência, indicar os no- Of. n• 243/GLPSOB/94
Brasília, 27 de dezembro de 1994
bres Senadores Teotônio Vilela Filho e José Richa para, na qualiSenhOr Presidente,
dade de titular c suplente, respectivamente, representando o
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos regimentais
Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB, comporem a Co-- e em substituição a designação dessa Presidência, indicar os nomissão destinada a apreciar a Medida Provisória D0 766.
breS Senadores Joaquim Beato e Reginaldo Duarte para, na qual iNa oportunidade. renovo protestos de elevada estima_ e dis- dade de titular e suplente, respectivamente, representando o
tinta consideração. - Senador Tcotônio Vilda Filho, Vice-Líder Partido da Social Democnlcia Brasileira- PSDB, comporem a Codo PSDB.
~são destinada a apreciar a Medida Provisória n° 772.
Of. n•238/GLPSDB/94
Brasllia, 27 de dezembro de 1994
Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima_ edisSenhorPrcsidcntc,
tinta consideração. --Senador Teotônio Vilda Filho, Vice·Uder
Dirijo-me a VoSsa Excelência para, nos termos regimentais do PSDB.
e em substituição a designação dessa Presidência, indicar os no- Of. n• 244/GLPSDB/94
Brasília, 27 de dezembro de 1994
bres Senadores Dirceu Carneiro e Joaquim Beato para, na qualidaSenhor Presidente,
de de titular e suplente, respectivamente, representando o Partido
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos regimentais
da Social Democracia Brasileira - PSDB, comporem a Comissão
e em substituição a designação dessa Presidência, indicar os nodestinada a apreciar a Medida Provisória n° 767.
bres Senadores Jutahy MagaJ.bães e José Richa para. na qualidade
Na oportunidade, renovo protestos de eleva@ ~tima e 4!!i- _ de titular e suplente, respectivamente, representando C,- Partido da
tinta consideração.-- Senador Teotônio ViJda Filho, Vice-Uder Social Democracia Brasileira- PSDB. comporem a Comissão desdo PSDB.
tinada a apreciar a Medida Provisória n• 773.
Of. n°239/GLPSDB/94
Brasília, 27 de dezembro de 1994
Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima edisSenhorPresidcnte,
tinta consideração.- Senador Teotônio Vilda Filho, Vice-Líder
Dirijo-me a V()SSa Excelência para, rios tem:ibs regimentais do PSDB.
e em substituição a designação dessa Presidência, indicar os no- Of. n• 245/GLPSDB/94
Brasília, 27 de dezembro de 1994
Senhor Presidente,
bres Senadores Jutaby Mi!galhãcs e José Richa para, na qualidade
de titular e suplente, respectivamente, representaJido o Partido da
Dirijo-me a Vossa Excelência para. nos termos regimentais
Social Democracia Drasileir~- PSDB, com~m a Comissão des- e.- em substituiçãp_ a des~griaçãoc dessã Presidência, indicar os notinada a apreciar a Medida Provisória n° 7~8bres Semidores Joa,quim _Beato ~ JOSé Richi para, na qualidade de
Na oportunidade, renovo protestos de eleVada-eSU:nia edis- titular e suplente, respectivamente, representando o Partido da Sotinta consideração. ~ Scrufdor Teotônio Vilela Filho, Vice-Uder cial Democracia Brasileira - PSDB, comporem a Comissão destido PSOB.
nada a apreciani Medida Provisória n•774.
· - Of. n° 240/GI.PSDB/94
Brasília. 27 de dezembro de 1994
Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e disSenhor l'restdcutc,
tinta consideração. - Senador Teotônio Vilela Filho, Vice-Líder
Dirijowme a Vossa Excelência para, nos termos regimentais do PSDB.
e em substituição a designação dessa PresidênCia~__ indicar os no- Of. n°246/G:LPSDB/94
Bra~íli~, 27 de ~ze_!!ibro de 1994
bres Senadores Jutahy Magalhães e Dirceu Catneiiõ 'pâia; na quaSenhor Presidente,
Dirijo=-me-a-Vossa Excelência para, nos termOs regimentais
lidade de titular e suplente, respectivamente, -rej>resentanâo o--Partido da Social P~mocracía Brasileira-_ PSDB. comporem a Co- e em substituição a designação dessa PresídêD.Cia:- indicar os _no-missão destinada a apreciar a Medida Provisória nt:>''f69. ~ - brcs Senadores Teotônio Vilela Filho e Joaquim Beato para, na
Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e clis- qualidade de titular e suplente, respectivamente, representando o
tinta consideração.- Senador Teotônio Vilda Filho, Vice-Uder Partido da Sociall)emocracia Brasileira:- PSDB, comporem a Ccdo PSDB.
missão destinada a apreciar a Medida Provisória Do 175:- Of. n°241/GLPSDB/94
Brasília, 27 de dezembro de 1994
Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima edisSenhor Presidente,
tinta consideração. --Senador Teotônio Vilela Filho, Vice-_Uder
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos -te:rnioS regiment,ais do PSDB.
e em substituição a designação dessa Presidência~ inôicar os no- Of. n°247/GLPSDB/94
Brasilia. 27 de dezembro de 1994
bres Senadores José Richa c Dirceu Carneiro para, na qualidade de
Senhor Presidente,
titular c suplente, respectivamente, representando o Partido da SoDirijõ-me _a Vos:s3:_ Excelência para, nos termos regimentais
cial Democracia Brasileira- PSDB, comporem a Comissão desti- e em substituição a designação deSsa Presidênda, indicar os nonada a apreciar a Medida Provisória n° 770.
bres Senadores Jutahy_ Magalhães e Joaquim Beato para, na qualiNa oportunidade, renovo protestos de elevada estima e dis- dade de titular e suplente, resPectivamente, ri!preseiltãiido o
tinta consideração.- Senador Tcotônio Vilela Filho, Vice-Líder Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB. comporem a Codo PSDB.
missão destinada a apreciar a Medida Provisória n° 776.
Of. n•2421GLPSDB/94
Brasília, 27 de dezembro de 1994
Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima edisScnhor Presidente.
tinta consideração.- Senador Teotônio Vilda Filho, Vice-Lider
Dirijo~me a Vossa Excelência para. nos termos regimentais
do PSDB.
e em -substituição a designação dessa Presidência, indicar os no- Of. 0° 248/GLPSDB/94
Brasília, 27 de dezembro de_ 1994
Senhor Presidente,
bres Senadores Regi'naldo Duarte c José Richa para, na-qualidade
de titular e suplente, respectivamente, representando o Partido da
Dirijo-me a Vossa Excelência para. nos termos regimentais
Social Democracia Brasileira - PSDB, ~.;omporcm a Comissão des- e em substituição a designaçãõ -dessa Presidência, indicar os notinada a apreciar a M..:dida Provisória n° 771 ~
brcs Senadores Reginaldo Duarte e Teotônio Vilela Filho para, na
Na oportuuidadc. renovo protestos de elevada estima edis- qualidade de titular c suplente, respectivamente, representando o
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Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB, comporem a Co- qualidade de Líder do Partido da Frente Libera~ indicar " " · .. · •1
missão destinada a apreciar a Medida Provisória n° 777.
Senhor Senador Henrique Almeida, a fim de integrar. como :
Na

oportunidad~

renovo_ protestos de elevada estima e dis-

tinta conSideração. - Senador Teotônio Vüela FDho, Vice-Líder
do PSDB.
Of. n•249/GLPSDB/94
Brasilia,27 de dezembro de 1994
Senhor Presidente,

lar, em substituição ao Senador Airton Oliveira. a

Conm;s~; 1

J ,;

destinada a examinar a Medida Provisória n° 767. de 21-1 ,., .{.) ·
Presidência da República.
·- Aproveito a oportunidade para renovar a V. E o' I'···'
de estima e apreço.- Senador Marco Maclel. Líder do n ...

Dirijo-ine a VosSa EX.á:lência para, nos termos regimentais - Senador Federal.
Of. no 428/94GUPFL
Brasília. 29 de dezembrc~ df' iii··
bres Senadores José Richa e Teotônio Vilela Filho para. na qualiSenhor Presidente,
dade de titular e suplente, respectivamente, repre-sentando o
Tenho a honra de dirigíi-mC a Vossa Exceléncia para, n;;
Partido da Social Democracia BtasUeira - PSDB, comporem a Co- qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal. índicM o nort'': ,:-'
Senhor Senador Henrique Almeida, a ftm de inleg•or, •. ,., "' ·: u
miSsão destinada a apreciar a Medida Provisória n] 778.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima edis- plente, em substituição ao Senador Airton Ohv •. t·..~ a t .. ·orm. -:·.·~
tinta consideração.- Senador TeoWnio Vllela FHbo, Vice-Uder Mista destinada a examinar a Medida Pmvi:~órJa n° '16~·
I '

e em substituição a designação dessa Presidência; indicar os no-

do PSDB.
Of. D0 422/94GUPFL
Brasllia, 29 de dezembro de 1994
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
Senhor Senador Henrique Almeid.:l, a fim de integrar, como Titular, em substituição ao Senador Airton Oliveira, a Comissão Mista
destinada a examinar a Medida Provisória n°-741, de 3-12-94, da
Presidência da República.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de estima e apreço.- - senador Marco Maciel, Uder do
PFL no Senado Federal.
Of. n° 424/94GUPFL
Brasllia, 29 de dezembro de 1994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a VossaExoelêneia para. na
qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal indicar o nome do
Senhor Senador Henrique Almeida, a fim de integrar, como Titular, em substituição ao Senador Airton Oliveira, a Comissão Mista
destinada a examinar a Medida Provisóriã no 748, de 7-12-94, da
Presidência da República.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de estima e apreço.- Senador Marco Macie~ Uder do
PFL no Senado FederaL
Ofn•425/94GLJPFL
Brasilia,29dedezembrode 1994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exoe1êneia para, na
qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal, indicar o nome do
Senhor Senador Henrique Almeida, a fim de integrar, como Titolar, em substituição ao Senador Airton Oliveira a. Comissão Mista
destinada a examinar a Medida Provisória n° 758. de 10-12-94, da
Presidência da República.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de estima e apreço.- Senador Maroo Maciel, Uder do
PFL no Senado Federal
Of. n•426/94 GVPFL
Brasilia, 29 de dezembio de 1994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para, na
qualidade de Lider do Partido da Frente Libetal, indicar o nome do
Senhor Senador Henrique Almeida, a fm de integrar, como Suplente, em substituição ao Senador Airton Oliveira, a Comissão
Mista destinada a examinar a Medida Provisória.n• 764, de 17-1294, da Presidência da República.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa E~celência
protestos de estima C! apreço.- Senador Marco Maciel, Uder do
PFL no Senado Federal.
Of. n• 427/94 GVPFL
Brasilia, 29 de dezembro de 1994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de diri&ir-riie a Vossa Excelência pam, na

94, da Presidência da República.
Aproveito a oportunidaU.e para

rer1ov~· a

V. E .. -.

!L'.'h'-!1:·~

de estima e apreço. - Senador MP..rco Maciel, Líder do ~+r. ~
Senador Federal
Of. n• 429/94 GVPFL
Brasília, 29 de de7CIM:o O•· 1'
Senhor Presidente,
· Tenho a honra de dirigir-me a Vossa f:'.xçcJén;;·ia p.wo. :1,1
qualidade de Líder do PartidQ da Frente Liberal, indi<:ar o nom•· ~~~-,
Senhor Senador Henrique Almeida, a fim de integrar, como Su·
plente, em substituição ao Senador Airton Ohvc1m. a l'onw.:· :·,,,

Mista destinada a examinar a Medida Provisória n"' 7 I t.i. de 21 i :..
94, da Presidência da República.
Aproveito a oportUnidade para renovar a- Vossa i~cclt.~ncia
protestos de estima e apreço. - Senador Marco M.add. Li der dq

PFL no Senado Federal.
Of. n• 430794GVPFL
Brasília. 29 de dc,~mt>m do I <11)4
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigíi-ine ã Vossa Exccléncia par, o. ••:1
qualidade de Líder do Partido da Frente Liheral. ITI(hr..';lr {) nOnll- fi '
Senhor Senador Henrique Almeida, a fim de int,.gmr. r~,mo lt:11
lar, em substituição ao Senador Airton Oliveira, a ÜHtllSs<io Jvi•!•l'l
destinada a examinar a Medida Provisória n• 775, do 2ITZ:94. (\.,
Presidência da República.
Aproveito a oportunidade pam renovar a V. h" protc"'"
de estima e apreço. - Senador Marco Maciel, l.íder do PFI , no
Senado Federal.
Of. n° 431/94GVPFL
Brasília. 29 de deY~mbrode 1994
·senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me ·a Vossa Exc•!lência p;n:t, na
qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal. indi~ar o nrm•·• 11• 1
Senhor Senador Henrique Almeida, a lim de integrar, com0 r·;, I··
lar, em substituição ao Senador Airton Oliveira a Corrtíssão r•. i· .1 :·
destinada a examinar~ Medida Provisória n° 7M, de 24-l'L-9·! '
Presidência da República.
·
Aproveito a oportunidade para renovar a V. \·.:i' ,,.,,
de estima e apreço.- Senador Marco Maciel. LuJcr <hl r··
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigut s) - .>erão I• L•
na forma regimental, as substituições solicitadas.

Sobre a me-Sa, ofícios que serão lido<; pelo Sr. Í 0 S('cn:t~ti,·~
São lidos os seguintes
Of n°/PFL no 420194
Brasília. 2R de d:.m.~mbrc1 <k. 19~-.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exn·!;, •ICJ:~ qU(' '! ..
nhor Senador Odacir Soãres participará das solen idac.lcs dt~ r o~. lSSt ~.
perante o Congresso Nacional, dos Presidente e Vice-PJesitlont<
da Rep.íblica Federativa do Brasil, comol.íder d(l r·mido da 1 ~'-'I
te Liberal.

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção m .
DCzcinbro de I 'N-1
Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelên- Distrito Federal para suprir o ato doloso de quem não deveria (lU li
cia meu grande apreço.- Senador Marco Maciei~Lider do Partido tir-se. Mas, a própria população, em seus roclamos diários e tomada Frente Liberal.
dos notórios pela mídia, fez claro o seu desamparo. J\11 lt•llJtt'
Ofn°/PFL D0 421/94
Brasllia, 28 de dezembro de 1994 dessa gestão ficou ainda mais forte ã figura do Govemad1Jl' d1l I )j-;.
Senhor Presidente,
trito Federal, de pires na mão. subnússo à vontade soberana dt· um
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de Presidente e de Ministros que apenas freqüentam a cidade c pan·
indicar o nome do Sen_ador Elcio Alvares para a função de Vice- cem não ter apreço ou algr...:.na fidelidade sentimental às coisa:> da
Líder do Partido da Frente Liberal, nesta Casa, a partir de 1° de ja- qui. A um Governador, legitimamente eleito pela comunidade (jil\
neiro de 1995.
cumpriu de maneira exemp!ar seu- dever de garantir a tranqüilidadL'
Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa ExcelênM administrativa a todos os poderes. foi dado o des<.:aso, a omissão. , 1
cia meu grande apreço. --Senador Marco Maciel, Líder do Partido des~speito. Defmitivamenh~, Joaquim Roriz, que tanto tentou, llllt'
da Frente LiberaL
tanto peregrinou pela Esplanada dos Ministérios e Praça dos. 'J'w;
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os ofícios li- Poderes, não encerra o seu mandato como cúmplice dessa atnx·t·
dos vão à publicaçãQ._
dad~ ~dministrãtiva e jlolítit.;a do Distrito Federal.
Há oradores inscritos.
De um Presidente mãrcado para entrai- ria Histólia. espcrn
ConCedo a. palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
va-se mais dignidade em relação a. essa pequena parcela d<.) Bras1L
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Pronuncia o seguin- Para uma população resignada, sempre obrigada a aceitar por im
te discurso)- Sr. Presidente, S:n e Srs. Senadores. não pretendia posição seus governantes, nada foi ma1s frustantc .dó tjuc a qUase
ocupara tribunadestaCasa,especialmentenomomentoemquese orfandade. E esse abandono só não foi coffipleto porque o GJ)F.
tecem elogios exacerbados à atual gestão do Presidente da Repú- mesmo em seu desnutrido porte financeiro, buscou suprir essa h·
blica, para fazer um discurso dissonante em relação ao coro geral cuna. Decerto não chegou a alcançar totalmente o seu objetivu.
de louvor. É preciso que se resgate, pelo menos no apagar das lu- Hoje, metade da frota de veícUlOs ·da-Secretaria <te Sc_guraQ~a flq
zes deste Govexp.o. o escn1pulo, que parece ter sido relegado a se- blica do Distrito Federal está nas garagens, está nas oficinas.
gundo plano. E necessário extinguir a -prãficã de ·s~f-diVUlgar
Cqmunidades recentes, e que conquistaram sua c:idadania ~·tllJI
apenas o que pode ser faturado, e omitir o que não presta, até para - os programas sociais do Governo local, que garaiilird!liJtJtli,1ditl. lu/.
sexvir de avaliação à próxima equipe goveritamental.
água. escola e atendimento médico, ainda não obtiveram os sctvi~·, 1',
Nesse rol de equívocos políticos e administrativoS - não Que o Estado deveria proporcionar, trazendo tranqíiilidade a todo~.
tomados públicos, cabe-me ressaltar a irresponsabilidade do.-~.
. _A hi..stóri<! que será contada no restante do País.sobr~ a gt."'verno Federal em relação à segurança da capital do Pais, incum- tão de Itamar Franco terá um capítulo à parte no que \'1Hlt'('J1H' :l
bência essa defmida através de preceito constitucional. A sede dos Brasília. A cidade abandonada, onde a Constituiçâtl foi d•:sn~~;pt•i
poderes constituídos das corpomções diplomáticas e. em um as~ tada. onde a falta de escrúpulo pennanecerá Cünto uma son1hna
pecto maior, da própria imagem desta Nação. esteve à mingua. nos presença de inquilinos.que parecem não entender que aqui há ai~·-~~
últimos anos, em função dos cortes freqúentes de recursos deter- Mais do que a vizinhança do poder.
minados pela área económica do Governo. No úllii!t<? giêi!Í<?? Bra- _
_ O Sr. Mat;~ro (lenevides- Pcrmitc~_u,Jc V. 1:._..," lllll aJI.tl!:·
sília esteve a ponto de decretar estado de calamidade públici, nobre S(mador Peàrõ TeiXeira?
- ' ~~
·
devido à inoperância de seu aparato policial em relação às necessiO SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muilt) pran·r. 11u~ ~ 1 , ,
dades da população. É bom que se ressalte que esta não é uma ci-- aparte do nobre S~ador.Mauro_B.enevicles._
dade de cotidiano nonnal. tendo como inquilinos os representantes
O Sr. Mauro Benevides- Senador Pedro Teixeira. viveu
mãximos de cada área. de cada instância, a Capital da República cio Bmsília nas suas dificuldades. no seu des.en~oi.Yirncnto, oo.
paga o ônus de garantir a segurança desse seleto grupo- para não aJX>iO que o Governo Federal, con~!ituci_onalmen_te_. tem que cn1·
falar das demais responsabilidades do Estado-. mas vê continua- prestar à Capital da República. Se-nãO baSfassenl os quas·c- vii1tc
mente ser quebrada essa espécie de contrato de locação. fumado anos de residência aqui -é que O meu primeiro mandato tf..>"i l·ru
na Carta Magna.
1975, coincidentemente, ao lado do atual Presídenle da Rcpúi,Jr· ''·
Por diversas vezes o Governo do Distrito FeÇeral mandoo. _Jtamar Franco- poderia até invOcar em ·meu prol, em tefiuc •.., .k
emissários ao Palácio do Planalto, ao Ministério da Fazenda, ao conhecimento da problemátiCa brasiliense, o fato -de havcr·-c"''''· i
Minister;,::. da Justiça, na tentativa de amenizar o quadro pré-fali- do a Presidência da Corriiss-ão do Distrito Federal durante d11i·:
memar que, .unda hoje, de maneira mais contundente e cruel, asso- anos e, ali, buscar identificar--me com as a.-;pirações Tnàis jil~l<l., ·.·
la o Distrito Federal. E_não somente a vizinh.ança do poder.
mais legitimas dessa massa de habitantes de Brasília. Toda ropul1
A metrópole, de fato, que desafia as linhas genialmente traçação da capital querendo exatainente que o crescimento da C1•h I•
dasporOscarNiemeyereLúcioCosta,enfrentaproblemascoticliancs __ s~ processasse ordenadamente, ctmt paz, com tranqiiilidadc, • ··,)1
e mmdanos, como qualquer outra cidade brasileira do seu porte. Mas saúde, com educação. Enfim, com tudo aquih) que S(' 1rht r1 r
os ouvidos do poder foram acometidos. de súbito. por uma surdez direitos fundamentais da própria cidadania, que se tonmnuu llllH'"
CIÔilÍca, que acaboo por transf= uma das mais bem aparelhadas
explícitos na elaboração da Carta de 5 de outubro de 1988. de q1 :• I
estruturaspoliciaisdoPaísemumaverdadeirasucata.
me honro de haver sido o segundo signatário, antec1!dído af'l.'rl,,.
E é preciso dizer_ que o Governo dP Distrito federal não s~ __ -pelo extraordinário brasileiro Ulysscs GuimarãeS~ E V. l~x~ · a 1 '
furtou a assumir, em nome da responsabilidade de zelar pelo bem que. de fato, como estã ressaltado no seu discurso, a respon~al.i!i
do cidadão. a incumbência que foi negligenciada pelo Governo dade pela segurança pública, do ônus deconenlc dessa ativHhdc·
Federal. Sem recursos e afetada pelo eterno dilema de ser ou não fundamental para a vida dos cidadãos brasilienses é < • <itln'lflll
ser uma cidade administrativa, Brasília -~xperimentou. especial- Federal, com repasses orçamentários mr;;nsais a<J Gnvemo do I lj-.
mente nos últimos dois anos. uma sít~ação caótiCa· cjue- iüetOu de trilO Federal. No instante em que din~inuem esses- reçm:s.os. t.}_l
maneira mais enfática ó morador comum. Apesar de ser sua comM
dentemenÍ€'1 que a prestação de scrvit;o pelas políci3.s Milí1.1r '
petência. o Planalto esquivou-se de cumprir o que determina a Civil se reflete até no estágio de segurança d.a fX)pulaç:in dH t 'api
Constiruição Federal. Louve-se o esfofço ingente do Governo do tal da República. Lamento que o Presidente Itamar i"E<nlcn, qw
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tendo residido aqui desde esse momento. sen~o procedentey como
V. Ex• procura demonstrar, não tenha garantido reahhente ao GDF
aqueles recursos indispensáveis à segurança pública em tcnnos
ideais para o povo da capital brasiliense. A nossa cãpitãl sedia os
poderes da República, as embaixadas, enfim. reúne um conglomerado humano, boje indiscu~Velmente ponderável.
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Agradeço a V. Ex'. e lamento apenas que o ocupante do Palãcio do Planalto, prestes a dar o
seu lugar ao novo Presidente da República. não tenlialido por Brasllia a mesina- sensibilidade que demonstroo ter pela "República''
de Juiz de Fora. Indiscutivelmente, Sua Excelência não tem a exata noção de que a Capital da RePública é sede, efetivamerite, do
governo federal e guardiã da seguiallÇa c ordem das mais respeitáveis figuras desta República.

PoSso dizer que corremos riscos diutumos em Brasília.
Convivi com es-ta problernãtica da segurança pública, e mais do
que eu, até o nobre Senador Valmir Campelo, que na sua campa~
nha tinha um capítulo especial sobre esta matéria. Diria que até
por sorte nada softferit-Virtude dessa falta de segurança. A segu~
rança dos Senadores, por exemplo, na Superquadra 309 - V. Ex•
mora no Lago, mas sempre morou na 309 ...,,_é nenbUJDa.,.. é zero.
Não fosse Brasília povoada realmente por pess-oas orile.iras, sem
vícios maioreS, ·e que vêm do interior sempre em busca de um
novo sol, estávamos com as nossas vidas e a de nossos ftlhos constantemente ameaçadas, mas que têm sido guardadas felimtentc
pela proteçã.o divina. Deus é que nos protegeu esse tempo tódo.
A cidade, efetivameilte, não conheceu n:eilbum desastre,
nenhum incêndio de grandes proporções, porque se tivesse sOfrido
a situação seria séria fX)tque também os nossos carros do Corpo de
Bombeiros estão todOs Sucateaclos.
Então, realmente é uma lãstinla que u~ Presidente da República não saiba que B~sília é diferente de todos os quadrantes nacionaiS Deste sentido. E uma cidade que agasalha e abriga o corpo
diplomático, e sem a ·necessária- Colrespoil-dência, porque executa
um serviço grab.lito. Por isso, a Constituição, Inuito sabiamente.
criou esses subsídios e esse auxilio.
O Presidente da República foi um padrnsto para Brasília. Não
honra.~ os compromissos dos convênios assinados. inclusive para a
oonstrução do metrô. Os trens só não rodam hoje porque a União
não bonroo os comprom.iSsoS estabelecidos, todos eles garantidos por
imóveis, das Águas Claras. operações todas legitimadas.
E lamentável a atib.lde deste Presidente da República. Na
verdade, outro dia, questionei e indaguei neste plenário que me
apresentassem um grande projeto deste Governo, no campo -da
educação, junto às universidades, junto às crianças, junto às escolas, junto a hospitais, junto à agricUltura que, inClusive, está fa1ida
neste País pelos juros exorbitantes cobrados pelo Banco do-Brasil.
Ninguém veio- aqui-dizer quais foram os gi"ãildes projetos deste
Governo, ressalvado o_combate à inflação. à-custa da castração de
um salãrio diguo do tmbolhador, à custa do salãrio aviltante da
classe média, para que se combatesse a inflaÇão. riã-0 se pagando
aos Estados e Municípios, como não- paga ao _DistritO- Federal as
despesas com a segurança.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o protesto é realmente válido, não tem earáter politico-partiaário, mas é um brado de alerta,
com um sentido até preventivo.
O Sr. João Calmon - Permite-me V. Ex• um aparte, nobre
SenadorPedroTeix~fra?
__
_
__ __
_
O SR. PEDR,O TEIXEIRA - Com muito praler, nohre
Senador João Calmon.
O Sr. João Calmon - Eminente Senador Pedro Teixei.t'<i.
V. Ex•, ao longo do exercício do seu mandato, conquistou a simpatia e a admiração de todos os seus colegas, não apenas em coo-
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seqUência da sua atuação magnífici aqui no pleriárió, mas tatnbém
no âmbito de comissões técnicas. Sou testemunha do esforço significativo que V. Ex~ fez para honrar, como tem honrado, o seu
mandato. Neste moment() em que V. Ex a profere um discurso ba~
Seado em observações que fez, desejo prestar a V. Ex• um depoimento sohre o nosso ex-colega Itamar Franco, que brilhou
também, como V. Ex 11, intensamente, aqui neste mesmo plenário
do Senado. Asseguro a V. Ex• que como Senador. Itamar Franco
deixou aqui, na Câmara Alta, um traço indelével da sua combatividad.e, do seu desvelo pelo interesse público. V. Ex•, que é um
homem mo-derado, equilibrado e sensato, que não se deixa envolver por primeiras impressões, conquistou. aqui. entre todos os seus
pares, uma posição realmente invejável. Nunca assisii. em qualquer momento. a um prOm.incianientó de V. Ex• que tivesse descambado para a crítica imoderada. implacável. injusta. Portanto,
prestando a V. Ex ... todas as homenagens que merece. e para ficar
em paz-com a minha consciência. sem conhecer de perto os fatos
que V. Ex• aponta para a meditação dos seus colegas do Senado_,__ _
sinto~me premido pela minha consciência a prestar a V. Exm um
depoimento sobre o no!'iSO ex-colega, que também atuou, como h)~
dos nós, neste augu!'ito plenário. O Senador Itamar Franco, ao longo do seu mandato. sempre se destacou por uma defesa _
apaiJ(õnada do interesse público- algumas vezes, inclusive, exaltou-se na deft:sa das suas teses-. tendo deiY.ado uma marca inde~é
vcl da su;t ··1hw,·.;(_) como Sen3dor. Nobre Sena4_or_pedro Teixeira,
creio quC é a p1 imeira vez que peço a palavra para prestar um depoimento sohre o Presidente que está terminando o seu mandato. E
como Itamar Franco pertence à condição humana, é certo que terá
cometido alguns erros. No entanto, tenho um argumento- não diria de carátcr pessoal. mas de interesse público- 4UC ousaria inserir no l'eU di~cur.;o. Saht• V. I•:x~ que tenho até me excedido na
discussão de um tema qu. m~ fascina, que me empolga - como
também fascina e r.~mpolp.a v. 1-'.:X" -.que é o tema da educação. Já
ouvi palavra:-> ''11.".~ n.:,lhnt'ntc magistrais-sobre a necessidade do
nosso País finnlmenlt~ decidir Jar à Educação a prioridade que ela
jamais ~eve. Devo a(l cn~o Senador Itamar _Franco um grande estí·
mulo. na ocasiãO- em que fiquei profundamente chocado com a
derrota da minha ptimeira tentativa de vincul<lção de um percentual mínimo da t-ect•ita de impostos federais, estaduais e municipais para a manutenção c o desenvolvimento do ensino. V. E.xu
pode imaginar qual foi o meu desennmto, o grau da minha i.nsatis~
fação, para não dizer de minha revolta, quru1do, no momento da
votação dessa emenda de minha autoria - que V. Ex". já por mais
de uma vez, gentilmente elogiou. só _compa:recerfi!U dczenoye Se- nadares. Obviamente. outro;; colegas nãó t:st.avam no plenário na
hora da votação, ou estavam desempenhando seus rnru1datos fora
do ârnhíto th' s~.~m(.lo. !'ao:.;n ~".;ta conlissfio em voz alta, neste mo·
_mento, senündo-ml" no dever de, inseri~ la n() seu discurso, que tem
a marca da sua personalidade. V. Ex a não é uma pessoa imoderad'l,
nunca tendo •lado aqui uma demonstração de juízos precipitados
ou sem estarem fliV':cditlo· de mna reflexão - (~Ss.'\ é urna das ca~
racteristícas que -t:-nt(i Fimmrl~ sna per...-onalidactt~. Nohre Senador.
quando vi (JUC t·stávam~~: nerJ::ndo c!;s,L opúftUüiJ;t(!·: d•.• ouro,
após mais de duas dêcadns. de injetar mais recursos do Orc,·,amento
para a educação. tiqueí sob um irripacto extremamente violento c
.cheguei ao limiar tio desânimo. Ninguém é obrigado a assinar uma
proposta de emenda. Ú. claro que aiguns, que são educados e gcn~is. não :.;e n.•cus.am a flf'<)l a Slllt a;;sinatura. m<i.S isso não si?,.'nificól a
certczl\ ?ih'>tlhJ1a l1( qué i~-~ lu:,_. que tan1P,;-m km outrns çor·lpi-.:·mi.' ·
sn:... ''•·PI.,
\ ·, ·l·· ·•,.i··i:•rr; DI_Cs~_nlt:$ n·\ ho!';' _(l·t '.'(.'1·
ção. Foi o Senador Itamar h·anco quem mais rne pressioH<_lU, rnais
me fe7. ãf>-clos paia que rcapn~scnt.assc a miflha e!nei1da. Na h( JJ"<I
em que o Prcsidentt~ Itamar h11nco se aproxima do fun do Si.'U
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mandato, aproveito a oportunidade do seu dísrurso para prestar que a questão de segurança em Brasília deve ser efelivamente vistã
este depoimento, que talvez seja um dos últimos que eu possa com o maior carú:tho.
apresentar ao Senado, já que dentro de mais algumas semanas esNão chego a diier que o Presidente da República usou de
tarei encerrando o meu mandato nesta Câmara Alta. Desejo agiamá-fé. Na verdade, o que falta é o entrosamento. Acompanhei vãdccer a V. Ex• a oportunidade que me deu e destacar que todOs nós rias vezes o Governador e _toda a A,ssem\?I~!a Legislativa do_ Distripertencemos à miserável condição humana: ningtiém - ninguém,: to Federal ao gabinete do então Ministro da Jusliça. Mauricio
mesmo - JX>de desenvolver uma ação sem ter em alguns momentos Corrêa. que conhecia o assunto e. por ser de Brasília e ter comprocometido um eno, uma fallia. Porem. erros e fa.Ibas, obviamente, demisso com nossas esquinas, ruas e crianças, coto a nossa fonhavem ter a marca da boa-fé: não, obrigatoriamente, a m8rca do impa- ção, sempre disse que batalharia - e batalliõu
mas não
triotismo. Por isso mesmo, nobre Senador, tendo V. Ex• sempre me encontrou eco e, às vezes, ressonância. É natural que S.Ex• tivesse
inspirado simpatia e admiração, quis trnzer, para ilustração do seu dis- um certo constrangimento em insistir na matéria, porqúe tal provicurso, esse episódio que me liga ao Presidente que estalá se despedindência poderia parecer eleitoreira.
do do Palácio do Planalto dentro de poucos dias. Perdoe-me a
Senador João Calmon, se fui muito incisivo, não há nenhuma
extensão do aparte, com o qual reafirmo o meu apreço, a minha admi- mágoa pessoal, mas é a análise de um brasileiro que eventualmente
ração e simpatia pOr V. Ex', que é recordista de uma proem não muito discutsa neste Senado Fedeta!, fazendo uma apreciação do Presidente
comum em nossa Casa: conseguir, com frequência, quonnn parn reu--- da Repiblica, hospedeiro maior da nossa Capital da República.
nir a ComiSsão que obedece a _sua direção, sempre inspirada e equiliCostuma-se di= que Brasília não pode ter paixões regiooais.
brada. Muito obrigado pela oportunidade que me ofereceu.
BJliSilia é diferente, temos o sangue, a Origem, a tr.ldição de todo Q lliasil.
Em 1960, quando aqui cheguei, lembro-me que no dia de fmaO SR. PEDRO TEIXEIRA- Eu é que tenho de agradecer
e incorporar ao meu pronunCiamento desta tarde - até um pouco dos Brasília-Se esvaziava; aqui não havia mortos para chorar. Éramos
contundente - as observações fOIDluladas pelo nobre Senador João a capital do desquite, porque os casais em desagregação não tinham
Calmon, cujo passado e presente também de lutas atestam, ~seve- _ os seus genitores para dar um bom conselho, num bom passeio pela
ram. aftrmam e o credenciam como, pelo menos, um bom inform- Avenida Atlântica. pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, diante. para mim, da pessoa do atual Presidente da República. Itamar luindo as agruras e as aventuras de uma cidade_em formação.
Franco, quando da sua trajet6ria nesta Casa.
Não temos e não devemos ter uma h~ória. ~vemos ser a
Reahnente, nunca tive muita §impalia pele,?. ~.si{ten,te l~- .. História do Brasil Brasilia é uma cidade que deve cantar Tiradentes,
mar Franco, pois desde que cheguei aqui um dos assuntos por mim cantar Caraminu, cantar Poti, cantar Os mãrecb3is. PQ.:queéia não tem
enfocados foi a questão dos juros bancários. E li atentamente o e não deve ter sua individualidade a não ser_~~~ paixões dos que
trabalho de Sua Excelência, quando membro deste Senado Fede- querem o poder. Fora isso, Brasília é a síntese das aspirações nacioral, em que advogava e sustentava com veemência a aplicação do nais. Não temos compromisso com nossos antecedentes porque eles
dispositivo constituciOital que determinam os juros de 12% ao ano. não exist.inm:i. Havia os bandeirantes que rasgaram esses rincões, mas
Depois, durante o seu Governo, eu ficava analisando se não teriam a Pátria nasceu do somatório de todos os yalores.
No setor de artes plásticas, o qual abracei com minha famísido conjunb.Iras económicas e fmanceims que levaram um Senador a mudar o seu ponto de vista.
li~ para incentivá-lo, talvez aqui tenha havido a úniCa gãleria--de
O governo que o precedeu - e eu nunca fiz parte do Goverartes do País em que oconia a singularidade de possuir obras de
arte de todos os brasileiros. Assim, _alguém que lá chegasse e deseno do Fernando Collor de Mello - trazia uinã ffi.eD.sagem atual, dinâmica, modemizante em relação a vários setores.
jasse, por exemplo, uma obra de um grande pintor do Espírito SanNão sei se pelas circunstâncias em que o SenhO!_ Presidente _ to, poderia obtê-la. Tínhamos também obras de artistas do
assumiu, sem conhecimento da máquina. da equipe, tenha sido re- Amazonas ao Cbuí. Em Belo Horizonte, a Capital do meu Estado. não
tardada uma administração que eu acreditava fosse mais pOsitiva, se encontra, por exemplo, uma tela de um artista peinambucano, a não
ser que ele estivesse consagm.do f01.'3. dos III1I'OS da sua cidade. Brasí·
mais eficiente.
Perguntei, ainda boje, neste plenário, a uril colega Senador lia é reahnente um retrato do coração, do sentimento e das aspirações
o que o Governo Federal realizou em seu Estado._ S. Ex• me resde todos os bolsileiros. Por isso deve ser melhor entendida.
No Senado Federai as pessoas- nãO-entenderarD. esse projepondeu que construiu um canal do trabalhador. l\llas só? S6. E o
que fez no ãrea da Saúde? Digam-me alguma coisa. Eu gostaria de to. Muitas vezes via, até com tristeza, Dieu nobre conterrâneo Seouvir que o Governo executro um plano de saúde, para a educa- nador Ronao Tito preocupado com o fato de que _Brasília
ção, para a agriculb.Ira.
pretendesse ter vôos mais altos. Mas Brasília não pode pretender
Confesso que este Governo deixa a desejar. mas jamais afrr- tais vôos porque não tem histó,Pa a não ser aquela que nasceu da
mei isso, porque, sendo suplente do Senador Mauricio Conêa, bravura de Juscelino Kubitscbek, que, por sorte nossa, transferiu a
Capital do País para o interior. Eu vim do Rio de Janeiro. naquela
hoje Ministro, um dos mais cálidos amigos de Sua Exoelênci.a o
Presidente da República, eu me sentia, natuta!mente por uma época, para cá. Já imaginaram V. Ex's o que seria de todos nós
questão ética, impossibilitado de fazer hoje esta avaljaçlio.
b~F se a Capital da República ainda estivesse no Rio de 1aneiro?
Venho a esta Tribuna, nobre Senador Joio Cahno~ estriba- Como poderlanicis-tr.ibalhar lã? Brasília deu trnnqüilidade a todos
do e calcado em informações junto à Secretaria de Segurança do nós, mas deu também solidão, amargura e deCepçãO. Fui à Bahia,
Distrito Federal, que tem a sua frente um dos mais ilustres milita- recentemente. com UD} DeputadO que vein_Para cã na terça-feira e
res, o Genernl Taveira. Por conseguinte,. penso-que há um entrosavolta na quinta-feira. E claro que ele gosta de ir à Dha de Itaparica
mento perfeito entre a Secretaria de Segurança e os órgãos de nos fmais de semana, porque lá ele tem as suas raizes, além das
defesa nacional, os órgãos militares correspondentes que, por sua suas obrigações naturais de político. Qual a nossa obrigação aqui?
vez, possam ser os t;eos e caminhos nab.Imis de uma realidade que, De sermos os hospedeiros do Brasil, uma posição das mais difirealmente, me assusta.
ceis. Parece fácil. mas não é, porque não temos mais do que oito
Tenho certeza que estamos, mais do que em qualquer Esta- DeJX!tados Fedemis e três Senadores. Nós DÃO te~os regjão. NãQ
somos regionalistas. Somos o coração do Brasil.
do da Federação, sujeitos a um fato inusitãdo, JX'fCIUe aqui transitam e caminham as autoridades da República e do mundo. Creio
Daí a minha preocupação retratada neste pronunciamento.
-j-
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Era ç que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (G!agas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador João Calmoo.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sfls e Srs. Senadores, desejo
aproveitar esta sessão trnnqüila para tecer algumas- consider.tções
sobre uma iniciativa que considero da mais alta importância, tomada pela Secretaria de Comunicação do Senado Federal, cujo diretor é o notável jornalista João Orlando Barbosa, meu companheiro
de ttabalb.o nos Diários Associados duranle muito tempo.
João Orlando BarOOsa é um funcionáriO -do mais alto nível.
marcado pelo seu humanismo e conquistou ao longo de muitos
anos a reputação de um dos melhores ghost-writers do Planalto
Centrãl. Ele tem sido autor de alguns discursos antológicos de políticos"impàrtá.D.tes.
-- --- ----É um fanático pela literatura, não apenas brasileira, como
também de Portugal e outros países que conquistaram um lugar de
relevo na história.
-João Orlando Barbosa Gonçalves, à frente da Secretaria de
ComuniCação-do Senado, contando com a preciosa colaboração da
também jornalista Marilena Cl:Jiarelli, secretária dessa_ importante
área da nossa Casa, tomou a iliiciat:iva de promover a gravação de
depoimentos de Senadores que estão encerrando os seus mandatos.
Iniciativa dessa importância já poderia até ter sido tomada
há algumas décadas, porque essa coletânea de depoimentos pode
se revestir de singular importância; uma vez que ficarão gravadas a
voz e a imagem de protagonistas da história conteiDpJiinea do
nosso País. Os primeí:roS~depoimentos já foram gravados.
Fui convidado também, já que vou me despedir, dentro de
poucos dias, do Senado Federal, e o nobre Senador Mauro Benevi·
des também já foi conVidado para colaborar nessa iniciativa.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, aproveito a oporblnidade
para sugerir que seja dado a esse projeto uma dimensão maior,
para a história desses conturbados tempos que o Brasil está. viVendo e que viveu também" há alguns meses, eu diria. há alguns anos.
Os depoimentos de representantes do povo, eleitos democraticamente terão Um1f valia extraordinária, potque poderão conter revelações ainda inéditas, e eventualmente, dependendo da orientaçio
sobre a característica dessa matéria, que pode ter ampla divulgação
e pede ter algumas limitações, algumas restrições, isso pode representar uma colaboração-para que-a história do presente conte não
apenas com uma versão, para evitar uma pilhéria, uma brincadeira
de âmbito mundial, uma boutade, como aquela que diz que sobre
cada fato há sempre três versões: a minha, a sua e a verdadeira.
Para evitar o perigo de se tornar uma realidade essa blague é que
devo saudar com a maior efusão essa iniciativa, sugerindo, ·cone
esta breve intervenção, uma ampliação- dos objetivõS Oiigi.Dais desse novo empreendimento da Secretaria de Cóm.unicaçãoodo Senado, da qual todos nós nos orgulhamos, porque tem cumprido
magistralmente a sua missão.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO CALMON- Com prazer, ouço
Ex'
O Sr. Mauro Benevides - V. Ex' tem sobradas IliZÕes de
se admirar do fato de que somente agora o Senado Federal se tenha preocupado em estabelecer uma memória-eletrônica de fatos
vivenciados aqui por aqueles que, representando o povo de cada
unidade federada, estiveram nesta Casa em determinado periodo e,
no caso de V. Ex•. por 24 anos, tiveram a preocupação de defender
os interesses do povo brasileiro naqueles fatos que. a cada instante,
representavam preocupação da nossa gente. Permito-me lembmr a
V. Ex• que se isso não ocorreu com mais anterloii'dade é porque o
Senado não disp.mba de uma central de ·vídeo. No momento em
que assumi a Presidência do Senado Federal, estabeleci um convêo-
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nio com a Universidade de Brasilia- quando era reitor o Prof. Ibaiiez -."que dispunha de equiPamentos qÚe poderiam ser utilizados
nessa tarefa. Esse convênio foi cumprido rigorosamente, representando, é certo. alguma despesa no Orçamento--do Senado. Houve, na ~ aquelas criticas iniciais de determinados segmentos
bitolados, que não sabem entender os grandes projetas. Mas mantive o convênio até que, antes do término do meu mandato, adotei
as providências indispensáveis à realização de uma concorrência
pública para. a aquisição do equipamento -indispensável ao funcionamento do importante setor. A abertura dessa concorrência só
ocotreU em janeiro de 1993, quando praticamente eu me achava a
uma semana do teimo do meu mandato na Presidência do Senado.
Mas a lucidez do Presidente Humberto Lucena e de seus compa·
nheiros de Mesa ensejoo a que se ultimasse a apuração da concor-- ~nda e se procedesse a aquisição do equipamento, representando
um dispêndio de 450 mil dólares. Até me lembro, nobre Senador,
que naquela ocasião foi feita uma- retrospectiva' do que era a central de video e, por um lapso de quem elaborou a exposição, não
havia nenhuma referência ao fato - as datas, sim, estavam corretas
- de toda aquela processualística ter Ocorrido durante a minha ges·
tão. Houve. aquele constrangimento apenas momentâneo, pois o
Presidente Humberto Lucena. com respeito à verdade, me homenageoo de uma forma tão sensibilizadora que recompôs aquilo que
teria sido uma mera e involuntária omissão de quem fizera o reJato
de toda aquela ocorrência num documento distribuído à farta entre
Senadores e demais convidados presentes. Esse trabalho é da
maior relevância. O nosso conhecido Gueguê, João Orlando Barbosa Gonçalves, proftssional extremamente dedicado, chegou a
esse cargo- embora já ocupando um outro no Senado Federal -na
Secretaria de ComuiiiCaÇio-por nomeaÇão> minha, e mantido, sa~
pientemente., pelo Presidente Humberto Lucena. Quanto à jornalista Marilena Chiarelli, eu tive o privilégio de empossá-la como
integrante do quadro de Técnico em Comu.D.icação Social do Senado. Os dois estão realizando esse trabalho; numa interação que, até
onde eu sei, deve ser perfeita. Há uma fraternidade entre ambos.
imbuídos que estão daquele sentimento de trnbalho harmônico
· Jllil:!l melhor projetarem a imagem do Senado Federal. Eu já graveí
o meu depoimento, pelos menos parcialmente, fazendo uma retrospectiva daquilo que pude realizar como Presidente da Casa. V. Ex a
sabe que, em termos de PRODASEN, fizemos a aquisição daquele
centro computacional. V. Ex• está hã bastante tempo no Senado
Federal- e é uma pena que aqui não continue, em razão de um dos
grandes equivocas praticados pelo povo capixaba. Sabe V. Ex'
que o PRODASEN dispunha de um computador de 19 anos, prestes, portanto, a completar duas décadas de bons e excelentes setvi·
Ços prestados à informa.tizaçãó desta Casa. E foi preciso que
enfrentássemos esse desafio. E digo, a V. Ex', em respeito à História, o seguinte: quem me apoiOU pafa --gaiiritir os recursos- IieCessãrios ~ a aquiSiçãO- de equipamento mais moderno para o
PRODASEN foi um cidadão cujo nome não se pode pronunciar
neste Plenário, seria vedado até por conveniência, mas vou dizê.. lo
com absoluta tranqiiilidade: foi o ex-Presidente Fernaudo Collor.
Sna Excelência proclamou-se até usuário do PRODASEN. Isso
consta do meu depoimento gravado: o Sr. Fernando Affonso Collor de Mello garantiu os recursos indispensáveis à aquisição daquele centro complt.acional o que me permitiu, imediatamente,
com a colaboração da equipe do PRODASEN, levar a efeito todo
esse trabalho gigantesco de informatização do Senado FederaL O
último projeto que cumpri foi o de multlinldia, o Projeto Vip que
significOU urili renovação revolucionária. Quem vem ao Senado
hoje se admira que tenhamos progredido tão aceD.tuadamente em
termos de nmltimídia. QUando V. Ex• está entregue aos seus afaze.
res, em seu gabinete, discutindo as verbas da Educação r:-:--.ra o 1°,
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2° c 3° ~"";;;, V. Exa ali acompanha o debate no plenário olhando gistro fidedigno, absolutamente sério, iSento, imparcíal, sem qualpara o seu televisor. Foi um esforço notável, eXtraordinário, que quer passionalismo, porque a nossa consciência de homem públiccm~oguimos implantar naquela época, c espero tpJC o PreSidente
co, num trabalho como esse_, nos obriga a dizer apenas a verdade,
Humberto Lucena e seu suces:ror ampliem ainda mais aquilo que para que ela prevaleça acima de qualquer tipo de versão em torno
no.-; pe1mitiu colocar o SCnado Federal em condição de Parlamento dos acontecimentos. Portanto, é oportuna a presença de V. Ex• na
de Primeiro Mundo. V. Ex• sabe que, muitas vezes, nós, adminis:- tribuna para faz_er esse registro e eu me solidarizo com esse projeto
tradores, somos injustiçados.. acusados de filigranas sem nenhuma que v_em sendo posto em prática na adminiStraçãO Humberto Lucesignificação, e se omite, se olvida aquilo que possa ser, realmente, na e Chagas _Rodrigues, uma administração verdadeiramente
Ullia grande iniCiativa", um gTaflde projeto, uma reali:Zação de p:>rte
exemplar, seqüenciando aquele modestíssimo esforço que emsignificativo para 6 progrõ-~'>SO do Senado Federal e, de certa forma preendi em 1991/1992, quando dirigi o Senado Federal e o Conaté, para o Congresso brasile-iro. Desejo também, a exemplo do gre-sSo Nacional.
que faz V. Ex', destacar esses dois dirotores da Casa, mas quero
O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a preciosa, a ineslilembrar também toda essa equipe que concCbCu o projeto: e a -mãVelcontribuiçãoqueV.Ex.. acabadedaraessemeudespretensioso
equipe da central de vídeo, que entendeu que não podíamos subes- _ mgistro e a uma iniciativa extremamente feliz da a.b.Jal Mesa do Senatimar-a mem6iíã do Senado_ Federal. Senador João Calmoo. V. Ex·· do, sob a presidência do nosso eminente colega, Humberto Lucena e
já pensou que, daqui a. quarenta ou cinqüenta anos:-quando- V. Ex.. desse magnífioo_l 0 Vice-Presidente, que tanto homa a nossa CaSa.
não estiver mais entre Qs vivos=- q-uerõ que V. EX~~, viva mUito
Nobre Senador M3.!lro Benevides. dey_o__esclarec.er_que nunmais além disso-, quando se for fazer a história da educação, a ca, em momento algum, foi pedido um depoimento com a dutação
garantia dos recursos indispensáveís à rmc-nda constitucional que de apenas meia hora. Eu estou aqui no Senado há 24 anos e tenho
vincula parte da receita aos programa~ educacionais, sem qile se mais 8 anos de atuação na Câmara dos Deputados, de maneira que
tenha nada concreto, a não ser esses Auais:, que são peças. imJX'r~
seria extreillaillente _difiç_il que alguém me pedisse o depoimento
tantes, mas para serem compulsados eles já não acompanham mais sobre 32 anos de atuação parlamentar apenas ao longo de 30 m.inúa celeridade do tempo c da competitividade? Nobre Senador João
tos. Nunca me foi iplposta essa lip:litação, simplesmente aproveitei
Calmos, quero aplaudir esse projeto. A ele aderi desde o primeiro a oportunidade do convíte, que aceitei prazerosamente, para tecer
momento. C..Teio que V. Ex• tem condi~õcs- de prestar reahnente in- algumas considerações sobre essa nova iniciativa-, de importância
formações notáveis ·ao rcp<'.Útório historu:o de todos esses fatos. _A_ muito__ signifiçativa _para um plano_ que vai permitir uma rea.t:petãponderação que V. Ex a faz, _e que apreendi ao longo do seu pro- ção da imagem do Congresso Nacional.
Nós, do Congresso Nacional, não podemos obviamente evinunciaroento; é de que um depoimento de um homem com a sua
vivência, tendo acompanhado todos os lances da _vida pública bra- tar falhas, defeitos, porque todos estamos integrados- à condição
sileira, do combativo Deputado João Calmon ao experiente Parla- humana; e essa miserável condição humana envolve fatos. episóm<>ntar de hoje, brilhante ontem e brilhante hoje, realmente não dios. Não escapa nem sequer o Vaticano- como é sabido o que
poderia circuns-crever esse depoimento a apenas 30 minutos. Sena- ocorreu com o Banco AmbrosianO, na Santa Sé.
dor João Calmon, trago aqui apenas uma sugestão para a nossa
Comesseinstrumentodedivu]gaçãonasmãos. comessacencentral de video. No Banco do Norde$.le há _um Projeto idê-ntico. V. hal de vídeo. ruJa iniciativa se deve a V. Ex... secundada pelo apoio
Ex'" sabe que, para honra minha, exerci a presidência daquele esta- inestimável do nosso Presidente Humberto Lucena. poderemos forbelccimento de crédito. Sabe qual o tempo de gravação a que eu já_ mar um Iep?Sit6rio de- infoirriações da mais ãlta imp:xtância.
me submeti? Já foram 5 horas de gravação- ainda in(:9mpleta---Mas, nObie Senador Mauro Benevides, eu não gostaria de
para a memória do Banco do Nordeste. E o Banco até se ressente me ater ape·nas a-esie comentário sobre central de vídeos. Estamos
de não ter iniciado esse projeto com mais anterioridade, porque participando de uma tnmqüilíssima sessão do Senado Federal, com
não conseguiu reCOlher um depoimento que seria fundamental a participação de 25 Srs. Senadores na Casa, já não há mais uma
para a sua história, qual seja, o depoimento do grande, inesquecf- rlgida limitação de tempo para se fazer não uma crítica, mas-uma
vel c extraordinário Rômulo de Almeida. idealizador desse banco autocritica, porque me considero parcialmente culpado.
híbrido, um banco de fomento e um banco comercial. que tem sido
Nobre Senador Mauro Benevides, há muitos anos, eu diria
a alavanca propulsora do crescimento econôrnico da nossa regiã"ó. há duas ou três décadas, um Senador Pernambucano,_ Pessoa de
Portante-, ~.JUero levar as minhas felicitações-à equipe da centi'ãl de Queiroz, resolveu penetrar, àquela época, no chamado território
vídeo, ao Jo3.o Orlando Gonçalves, à Marilena Chiare-IIi e Célia dos sonhos e propôs que o Co_ngresso Nacional instalasse e mantiLadeira, sobretudo. louvar esse projeto que espero atenda realmen- vessc uma emissora de rãdio. Ele não sonhou de maneira delirante.
te aos o_bjetivos colimados. reunindo todos esscs_iatos que nós Naquela época, já existia a Televisão no Brasil. Ele efa-Um homem
aqui. vivenCüunos. v. Ex M já pensou sobre o que foi o episódio da da comUnicação social e mantinha, em Pernambuco, uma- emissora
renúncia do Presidente Fernando Collor? Eu, Presidente do Sena- de rádio, com o slogan. que algumas pessoas consideravam um
do, naquela articulação, por imperativo constituci6rial e legRI. ao poucO pretensioSo: ''Pernambuco, falan&J para o-Tnundo".
lado do Presidente do Supremo Tribunal Federal. o Ministro SydEle lutou, lutou- V. Ex• não estava aqui, mas soube postency Sanches. mantivemos contatos para que não houvesse nunca rionnente dessa iniciativa - e fracassou. Considero-me também
uma hipertrofia do Supremo sobre o Senado, IDas guardássCmos um pouco Culpado por esse fracasso. Tomei conhecimento da inicxatamente o respeito à norma Constitucional, para não subtrair- ciativa e poderia ter envidado um esforço maior para que o Conmos do Senado Fcdmnl a prerrogativa de tnnuir- decisivamcn(c na- gresso Nacional tivesse pelo menos uma emissora de rãdio. Isso
quclc episódio. São esses falos que, relatados em minúcias, ocorreu liá três décadas ou mai.s.
poden1o contribuir para lJ nossa História. Não digo apenas pelo
Nobres SeDadores- (j_ue- ine- h-Onram corri- a st.Utaten'ção, o
meu depoimento, mas nrl'qucle momento eu era uma figura central muildo evoluiu e, boje, nos Estados Unid.os _da_Amética. os debano desenrolar dos fato:->, pois ocupava, por delegação-de V. Ex.. e tes <x:Onidos no Congresso Nacional são transmitidos, na íntegra.
de nossos Pares, naqucta unanimidade consat~dora da minha viúa por emissoras de televisão, não por estação de televlsão de canal
pública. o cargo de Presidente do Senado Federal c do Congresso abetto, mas por estação de televisão a cabo. Esse detalhe merece
Nacional. Acompanhamos toJos aqueks falos fJUC mcl'ccem o re- registro. oU Seja, eSsa tranSmissão _pão custa ao congres-so -n-Orte-
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:l.m<'Iicano um centavo de dólar. É um setviço· público, prestado sobreviver sem o Congresso_ ou com ur . Congresso coberto de
por uma organi7.ação-de televisão a cabo.
lama, um Congresso que tenha diflculdades para divulgar sua verNão tenho certeza, mas- tenho a impressão de que essi ini- são dos fatos,- sua própria ôefesa --direito reronhecido até aos criciativa qu~ fral·assou no paSsado, agora, mais do que nunca, se tor- minosos, por mais nefandos. por maJS cruéis que se~ - - na imperativa por fatos que são notórios. A imagem do Congresso
Portanto. citando os precedentes dos Estados Unidos, do Jasnfrcu, ao longo dos últimos anos, um grave, para não dizer gra- -pão e de outros países que garantem ao Congresso Nacional um
víssimo, dano. Obviamente, os que compõem·o-senado Federal e a canal de rádio, um canal de televisão ou uma televisão a cabo, não
Câmara dos Deputados são criaturas que fazem parte da miserável eStamos defendendo o interesse dos qt~e vão continuar no S~ado
:·ondiçãn humana. Pam-tirna iristitt.Jição da importância, da ampli- Federal e na Câmara dós Deputados; f.efendemos.. sim, a sobrevitudc do Congresso Nacional, tão importante para qualquer regime vência do Poder Legislativo.
Lk·mncrátiro digno desse nome, é absolutamente indispensáVel
O direito de defesa é universalmente reconhecido e prodanma çentral de vídeo. cujos créditos acabaram de ser çlados pelo mado. Cbegamos a isso, em parte, em virtude da miserável condição humana a que tOdos pertencemos·- e qUando me feftro a: nós
cmlnente SenaJor Mauro Benevides, com todo o meU aplauso não estou falando por qualquer resquício de interesse pessoal; es- não o faço apenãs com relação àquele~ que têm assento na Câmatou na fase rma.I da minha atuação.
·ta dos Deputados e no Senado Federal, mas de uma maneira muito
Considero, nobre Senador Mauro- Benevides, de importân- mais ampla, englobando a sociedade em geral.
c ia n~almenlc singular não esse debate, mas esse diálogo entre dois _
Aproveíto esta op::xtunidade, em que não há rfgida limitação de
S<'nadores presentes nesta sessão.
temJX>, jma pensar em voz alta deixar à consi<Éação de meus r..vbres
Se não tomannos providênCias -nessa área, dando algum en- pares essas reflexões, ID.lDl momento em que a posição do Congresso
foque que se possa, pelo menos. contrapor a determinadas versões, Nacional é uma das mais desfavaáveis da História do Brasil.
cu diria tjUC muitos Jos fatos divulgados refletem a verdade, a trisCabe a n6s o dever de não reconhecermos e de não proclate vt>rdadc. Mas. sem dúvida nenhuma. tudo o que é feito por sereS marrnos que somos uril Congresso de camicases, um Congrisso:dehn 111.1DOS tem a marra da impctfeiçãc). Seria uriia Cstultice. uma
pilotos suicidas.. já que os camicases se destacaram na Segunda
rr•'lt•n•;,,., iJll!' innwn!t' ina(·citável pensar que tudo o que se divulGrande Guerra Mundial como aqueles que estavam dispostos ao
l',:~ ~~·;m·SL'flta I ()ll% da wrdade.
sacrificio das suas vidas.
Portanto. citando esse precedente de importância fundamenMuito obrigado, Sr. Presidente.
r.d. p:1recc-mc importante uma ampliação dessa inicíatlviúla CenO SR. PRESIDENTE (OJ.agas Rodrigues) - Concedo a
trai dt~ Vídeo.
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
Temos a Voz do Brasil, com alguns minutos dest.inftdos ao
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia o
Scll'Jdo e mais ai~:.'Um tempo destinado \Câmara dos Deputados.
Seguinte discurso~ Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs e
Esta civilização é marcada pela televisão, pela comunica- Srs. Senadores, o anúncio- formal de composição do Ministério
, 1 • mdus1vc rom outros planetas. Já estamos exagerando um
Fernando Henrique Cardoso foi feito recentemente por toda a
grande imprensa nacional, suscitando controvérsias e elogios. in1\• li• , . (lU mUJtn. Estamos ainda quase na idade que não é da pe,11 ... 111as que 1a está superada. Falo com a autoridade de quem está clusive com descabidas manifestações de auxiliares do Presidente
nn lwüania despedida.
Itamar Franco contra integrantes da nova equipe govema:mental a
Portanto, deveriamos seguir o exemplo de outros países empossar-se no dia I 0 de janeiro.
larnhLmt democráticos. -Como õ que citeí -· ê há oU.li:ós que ainda nãO
- Ontem. o nobre Senador Pedro Teixeira reportou-se ·ao cite: i -. e tratar de montar esse dispositivo. oferecendo, inclusive, à mí- acerto da indicação do Embaixador Luiz Felipe Lampréia para
dia. seja impressa ou eletrônica. subsídios, inclusive soin e imagem.
exercer a nossa Chancelaria, num reconhecimento aos seus inconC'roio que, com o advento e expansão da televisão a cabo, táveís- inéritos como Diplomata de carreira brilhante.
seria oportuno que utilizássemos uiCa dessas emissoras de televi~
Hoje, Sr. Presidente, eu me permito_ realçar a escolha do
<;;i(l a c.abo já garantida para o Congresso Nacional.
Professor Luiz Carlos Bresser Pereira para o priiriéiio escalão da
Nobre Senador Mauro Benevides, nesta sessão tão- pcifCo coO.~ gestão Femando Henrique. em razão de sua inquestionável compenmida. devo salientai" qUe nem sequer fammoS uso de um artigo do tência e brilhante cuniculo acadêmico ao lado de experiência e til.'(){ligo Brasileiro de Radiodifusão, cuja elaboração, modéstia à parte. rocínio alicerçados em importantes funções públicas.
C"olnhorci. porque fui fundador e primeiro Presidente da Associação
- ReCorde-se que -em 1983, na administração Franco Montoro
Brasileira de Hmissoras de Rãdio e Televisão, a ABERT, que ainda a Bresser Pereira foi confxada a Presidência do Banco do Estado
c~mta com largo crédito, com invejável reputação. Conseguimos in~de São Paulo- BANESPA, ctijõO saneamento fmanceirO- efetu~
çJuir no Código Brasileiro de TelecomunicaÇões um artigo que dá po- em tempo recorde, com a colaboração de uma diretoria afmada
(lt·n~s ao Congresso- Nacional para requisitãr,~-- em Dl6mentoS COi:n sUá otien:tação, da qual faziam p.:ate, dentro outros, Fernando
itnj")()J1antcs. a rede nacional de rádio e televisão.
-Milliet de Oliveira, Gilberto Dupas. Tito Henrique, Iosbiak.i NakaTrata-sc. como eu havia dito, de um artigo do Código Brasino. Vladimir Riolli. Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro. Gilda Portult•im de Radiodifusão, que só foi CumJrido duaS Vezes: uma, por gal, José Sam.paío Filho, Alcino Caparoz, Jorge Assef, além de
sug($tão rriinha ao inesquecível Senador Auro de Moura Andrade,
mim, responsável que fui pela Diretoria de outros Estados, de onde
, 1 tu~ l""ra Presidente do Senado e Presidente do Congressõ Nacional;
saí a convite de Tancredo Neves e José Samey, para ocupar aPre(~111 outra oportunidade, se não me falha a memória, a requisição
sidênci8. do Banco do Nordeste do Brasil.
Levando a cabo um trabalho dos mais proficientes, dentro
nem chegou a ser atendida porque se iriiciava o Movimento de
1964, que inviahilizou o cumprimento--daquele artigo do C6digo de uma linha de rigorosa austeridade, o então dirigente do BAllrasileiro de Radiodifusão. •.
NESPA impôs-se ao respeito dos clrculos econôm.ico-fln.anceiro
Se não tivermos o direito de trnnsmissão da
versão dos do País, que nele viram um técnico probo e digno com visão gloL1! os, eu diria que dentro de pouco temJX> a imagem do Poder Legislabalizada de nossas magnas questões.
!wo correrá um gravíssimo risco. Não só o Poder Legislativo, mas o
Posteriormente, nO Goveino Samey. substituindo o saudoso
regime democrático. JXmllle não me consta que a democracia possa Dilson Funaio. Luiz Carlos Bresser Pereira foi nomeado Ministro
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·L1 i·a7.cnda. trah:llhando infatigavelmente para equilibrar.as cOntas mente a extinção de órgãos como a SUDENE, a SUDAM, o BNB,
plii,lkas e garantir o nosso processo de desenvolvimento.
_
<? BASA, o. DNOCS,. a CODEVASF, enfim, exatamente aqueles
() Plano que instituiu - Sob críticaS e aplillisos- evidenciou instrumentos responsáveis pela aceleração do crescimento econôt• seu ar.rofundado conhecimento da temática econôm.ico-fmanceiniiCo de duas das mais carentes regiões do País.
m. st.mdo ainda hoje relembrado por esru5fiosos de nossa realidade,
Lembro-me de que, ao tomar conhecimento daque1a pro,·ohn.:tudo pela reposição de perdas salariais, que. a partir-deCntãO, - posta do ex-Senador Jorge Bomhause~ vim a esta mesma tribuna
expressar não apenas a minha preocupação, mas sobretudo direalcaw;aram variados segmentos das classes trabalhadoras.
Com a incurrl~ncia de dirigir a Secretaria 'di Administração - ciOriM uni apelo ao Partido da
Líberal, na pessoa do seu LíhxbaL rcvcs.tido do statu$ de Ministro, Brc.sser Pereim certamente se der nesta Casa, Senador Marco- Macie4 então presente, e ao
pm}~tará no contexto do atual Ministério. traiÍsf~SC ~-dos proprio Presideilte"da:Repoblica no sentido de que, efetivamente,
l11J.i.'> Jcstacados membros da equipe de Fernando Henrique CardosO:
se enxugasse a máquina administrativa federal, mas que nada se fizesAo louvar a indicação de Luiz Carlos Bresser Pereira pua a ele- se com excessiva drasticidade que, naquele momento, alcançava exa., :u I<J !Unção, desejo rumprimentar o Primeiro Mandatário do País pelo tamente instrumentos vinrulados intrinsecamente ao desenvolvimento
.Kc~T1<l de sua dcdsão, ao mesmo tem}X) em que expresso cmfxança na
e ao bem-estar social do Norte e Noroeste bmsileiros.
'.lHla<.":'io lú<.:iJa c patriótica do escolhido. inspirada em DOIDlaS que evi~
Tenho absoluta certeza de que o Professor Luiz Carlos
<li·m·ian\ a sua çnmprovada sensibilidade de homem piblico.
Bresser Pereira possui acuidade bastante para conduzir todas essas
O Sr. Fmncisco RoUembcrg- Pennite-me V. Ex' um aparte? questões com equilíbrio, sem passionalismo, de forma a garantir a
O SR. MAURO RENE VIDES- Ouço, com imenso pm- diminuição dessas despesas e, conseqüentemente, penilltir ·ao Go. · :opattc d~) nobre Senador Francisco Rollemberg.
verno Fernando Henrique Cardoso promover toda aquela agenda
<! ~.r. ~··.-ar.cisco Rollcmberg ·- Eminente Senador Mauro de reformas e transformações que-· anuncioti no dia 14 deste mês,
11
1· .·1:.· ·itk·~. V. E~x , nesta tarde, faz uma referência muito merecida
quando ocupou a tribuna do Senado FederaL
. . .
: '•••\Cs:.;or Brc~scr Pereira, qUe foi homem do nosso Partido,
O S.r•. João_Calm.on- Permite-m_e V. Ex• u~ aparte?
i1, c1r 11)•1 .·.l\ .1 atl lado de V. Ex•. Foi também Ministro~ FaO SR. MAURO BENEVIDES - Pois nii.o. nobre Senador
•~t •!tu com muita seriedade, com muita dignidade,
1Oão Caim<m.
.
.
.
. 1 "!li
:· rt~•l•. i.1. l' deixou aquele Ministério sendo lembraO Sr. João Calmon - Nobre Senador Mauro Benevídes,
. ·~ !o<•· ·• ,··. !~l'.. sua~ propostas lúcidas, sérias, que, infelizmennão poderia deixar de aproveitar a oportunidade que oferece o s.eu
;, !''·,r força do momento político que vivíamos, não puderam ser excelente pronunciamento na tarde de boje para também exaltar as
•1
rr1ada:; :\ r,,Jra, 0 Professor Bresser Pereira assume a Secretaqualidades do Sr. Bresser Pereira, que já se credenciou na admira<"!'! ~i:· A<lmini~traç.ão 1:cderal. um órgão difícil, mas tenho certeza,
ção de todos nós, não apenas no setor privado, mas também quan.-:~-. ";•n:1•Jor, qnc mais uma vez ele se sairá muito bem. Com a sua
do ablou, com alto grau de eficiência, no setor público. Todos
~· ~timcia. qrwr c.omo professor de economia, quer como .ádmipodemos esperar de Bresser Pereira uma cODtnDuição da mais alta
importância, porque, ao longo de sua vida. tem demonstrado ser
r '' 1 1dtt privada. quer c.omo homem público da maior va11·"1 ·:c.·Jt·."<rJdc •.. há_ de. dar à Secretaria ·de f..clminj.~raçãç
um patriota sem jaça. um homem que não alimenta preconceitos e
.,, ·•'!•H".~ ,·si..Lutura e aquela respeitabilidade _que todos nóS que já provou concretanitmte que· mais riniã- vez--pOderá dar uma
· •: Jr. ws lltl \.,overno Fernando Henrique. Por isso, associo-me a
contribuição relevante a esse esforço de saneamento das nossas fi• ''· • 'lo ,. nda que raz esta tarde e gostaria de dizer que, de nanças; isto com a preocupação que, às vezes, tem faltado no Bra·'"" ,• C."<'tllhas feli:zt~s que rez o Presidente Fernando Hemique
sil, qual seja. a de não se pensar apenas em termos de progresso
' p·. 'q:,;1l, ·::;sa de Brcsser Pereira parn a Secretaria de Administra:II18.terial. mas taiXlbÇm ter a preocupação absorvente em relação ao
'.'·•o \•:·dera! foi uma das mais perfeitas. Disse o Presidente Feman- interesse social. Não me canso de repetir que o Brasil, em virtude
. t.~ l kr.· il:n·" C:!tdoso que gostaria de ter um Ministério de
de fatos que são.notórios e qqe vêm-se acumulando ao longo dos
'.rm•.'!H:s". usamtn o nome do Professqr Adib Jatene como o nome
últimos anos. não está muito longe de uma convulsão social. E se
''" pnfc1ção. da respeitabilidade, da coerência, do trabalho. Eu di-· não ocoireu airida o pior no Brasil, deve-se ao fato de haver um
na. ,.,1\ào. qu!.': <' Bresscr Pereira. embora tendo a sua personalidade alto percenb.Jal de brasileiros que não tiveram, não por sua culpa,
!m\11!1a. a sua individualidade definida. a sua respeitabilidade con- mas por culpa de toda a sociedade. inclusive da classe política.,
.. • 1
• !c·.rtw dessas aspas. um "Jatene" que o Presidente Feroportunidade de se educar de maneira adequada. Esse quadro soo• . ) i it'mtqw· Cardoso quis trazer para o Governo. Portanto,
brevive, em parte, graças à falta da universalização do ensino no
1 ,.
,, ' 1 · !~n·~tdenle pela escolha e felicito V. Ex'· por vir à tribuna
Brasil. Esbldar nos três níveis de ensino no Brasil ainda é um di.· .. w.·d·· 1. ·,er esta homenagem a um companheiro de partido, reito assegurado a uma ínftma minoria de privilegiados. Só por
1= ... t·'f•\ da m.:ior valia, que é o Ministro Bresser Pereira.
isso, só por falta de educação do povo, por falta de um rawãvel
O SR. ~1AURO RENE VIDES- Nobre Senador Francisco grau de politização do JX>VO, temos índices sociais proclamados
, .. olktubt·rg. agradeço a manirestação solidária de V. Ex .._9e enal- por organismos futernacionais que se equiparam aos de alguns dos
::','tll:cnto tamhém da figura do Professor.Biesser Pereira, homem países mais pobres deste planeta. V. Ex .. vive Dllma área que, du~
.)~~~· H (·::upou imp::>rtantes cargos na vida política do seu Estado,
rante muitas décadas, apresentava índices de pobreza e de miséria
:! ',•,;:-, t; <i:w. :1 trente da Secretaria de Administração Fedeml,haverã quase que comparáveis às de cubat.as africanas. A situação nas úl,i, :••mprir truda das mais delicadas, sobretudo porque o Px:esidente timas décadas Jem melliprado, mas de maneira pouco satisfatória.
l;l~!1lJ.nLÍt) t lcnrique Cardoso lhe pretende atribuir _a, responsabilidade
Quando hã pcuc~_dias visitei Fortaleza, onde Vivi algUns dos me·
d~ avaliar a dnnensão do Estado brasileiro, e, ao fazê.. lo, certamente S._ _lhqres aoos da minha vida, realmente fiquei admirado com o prol ~"'~~o rvtinistn) Brcsser Pereira terã a preocupação de não praticar atos gresso daquela cidade, que o poeta chamava .de "loora desposada
do sor·. Mas, apesar desse progresso material, apesar do aumento
~~~,.· alcann..'T11 cxatamentê órgãos c institutções que até aqui têm pre-st.rd~l ;l<t m.::tis rulcvantcs_SCTViços ao povo bmsileiró.
espetacular da sua porAllação, o Ceará., o Piauí e outros Estados do
V4.•ja V. Ex• que há poucos dias surgiu um estudo dentro
Nordeste Q.jnÇia. Qào mereceram. da Nação, um esforço maíor. Por
tl<:ssa ditt:triz de redimenSionar o EstadO brasileiro, um esrudo atriisso mesmo, até entidades internacionaiS têm divulgado alguns ín; .;.i~! , n·) (~x~Scnadnr Jorge Bomhausen, que previa draconiá.nadices-SQtxe a· pobreza, sôbre â defi.Ciéõcia das áreas da educação e
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da saúde no Nordeste e no Norte do Pais, que não nos colocam no alcançados no Centro-Sul e no Nordeste dava até lugar ao surgirol dos países razoavelmente desenvolvidos sob o pOitlci de-- vista mentO de ameaças à desagregação da unidade nacionat exigindo
socml. Muito obrigado.
soluo;,·õcs para a correção dessa disparidade.
A SUDENE foi. ã.ss.im, uma resposta do Governo brasilçiro
O SR. MAURO BENEVIDES - Expresso a V. Ex'. nobre
Senador João Calmon, meus agradecimentos por sua intervenção. ao enorme desafio de eliminar o subdesenvolvimento nordestino.
Naturalmente. através dela. V. Ex• empresta seu apoio a esta hO· Couhe à Superintendência do Desenvolvirnento.do Nordeste, atramenagem que pretendo prestar ao Professor Bresser Pereira. no vés de objetivos explicitados num Piano de Desenvolvimento Re~
momento em que é escolliido para compor o Ministério do Presi- gional. orientar e conduzir oS esforços desenvolvidos com vistas à
dente Fernando Henrique Cardoso.
_
solução dos problemas de uma região que ocupa 18,2% do tenitóM
V. Ex• destacou muito bem as <;lificuldades vivenciadas por rio nacional, onde vivem cerca de 29% da população-do País.
-Os resultados dos trinta e cinco anos- de luta da SUDENE
d_etcm1inadas áreas gco~fica!!_ do País. E. no próprio instaõte em
que a Secretaria de Administração Federal te_rá a seu cargo a tarefa cm prol da superação dos problemas da Região Nordeste constide diligenciar-o enxugamento do próprio Estado, da máquina" adtuem uma mostra da capacidade do homem nordestino de colocar
ministrativa federal. e-e-Ssa farefa-. inerente à SAF. tenho convicção cm marcha. de modo ordenado e pacífico. a sua revolução do de~
de que Bresser Pereira possui sensibilidade, experiência, ao mes~ · senvolvimento. A transformação das estrutuni.s -produtivas do sis~
mo tempo em que alicerçou tiroclnio para conduzir a gestão de tema sócio-econômico nordestino um objetivo do referido Órgão,
numa das regiões mais pobres e populosas da América Latina,
Fernando Henrique Cardoso a acertos e não a erros_ irripeidóãveis.
Essa é a nossa expectativa, exatamcnte porque Bresser Pereira, para alcançar o tão necessário-e almejado desenvC!lvimento.
('om a visão com que foi privilegiado, poderá empreender um
A ação desencadeada no Nordeste com a criação de uma
grande c profícuo trabalho. scqüenciando ali a missão levada a agência de planejamcnto regional, coordenadora dos investimentos
efeito pelo ('rencrãl Canhim. quC até aqUi respondeu por -ãquela púhlicos em setores estratégicos para o desenvolvimento, se reflete
na melhoria da e_conomia nordestina, ainda que não tenhamos obti~
Pasta do Governo Federal na AdmirtistraçãO--ytiiinãf Frã.nco.
Portanto. Sr. Presidente. queremos deixar aqui consignados do_índices signific_ativos de crescimento ec60ôln.icó.
os nossos aplaw:os ao Prc<>idcnre Fernando llenrique Cardoso pela
Não se pode. contudo, de{xar de reconhecer que no decorrer
fC'Iieidadc da escolha do Professor Bresser Pereira. E ao nomeado, de todos esses anos de exist_ência da SUDENE. surgiu um novo
ao escolhido, queremos testemunhar Onosso aprCço. ~ nosso res~
centro dinâmico para a ecOnomia, apontando os caminhos do cfe..
peito e a nossa admiração. com votos por que. efetivamente, realisenvolvimento nordestino. A experiência de mais de três décadas
ze um trahalho fecundo. um trabalho promissor. um trabalho tem revelado que planejamento regional é o instrumento mais eficaz para alavancar o progresso nordestino. A partir dos investisinalizado por grandes reali1.ações em favor do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a mentos do Setor Público, a mcxlemização e a ampliação dos
-seiviços- de infra~estrutura, nOtadarn.-en-te-ertergia- e trãnsj)orteS--:- ti~
palavra ao nobre Sfmador Marco Maciel.
O SR. MARCO MAC!EL (PFL- PE. Pronuncia o seguinveram reflexos positiVos na alteraçãO das estrutt.Jras produtivas do
te- diSC''UTSO.) - Sr. Presidente, sn e Srs._ Senadores. não -sao pOUsistema econônÜco dá legião. c6nsfátando-se o acerto da atribuicos. no Brasil. os problemas relativos às disparidades regionais. ção ao Setor-PúblíCOdo_ papel de liderança que lhe cabe na promoM
Elns constituem, certamente, o mais grave problema interno com ção do desenvolvimento em áreas nacionais subdesenvolvidas,
que se vem defrontando o Pais, há muitas décadas. Todos sabemos notadaméiite nos pnm-e-iros anos do processo.
oquc o desenvolvimento nacional não se Pode tomar realidade enA existência do sistema de incentivOs ao setOr privado e a imquanto perch.!rarem acentuados desníveis entre pessoas- e regíõeS. p~ de indústrias de bens iriiennediários garantiram uma taxa de
A implantação do federalismo, no periodo republicano, foi certa~ - invéSúmentos rió~ Setor-sect.mdáiio, assegurando a transferência do çenmente um reflexo do reconhecimento que as diversidades regiotro dinâmico da eooncmia nordestina da agricultuta par.t a indústria.
naif' implicavam na formulação e execução de políticas de
Sr. Presidente, o balanço dos trinta e cinco anos da SUDE~
dcscn_y_olviolei;tto espacial do Brasil.
NE é positivo. Uma anãlise da atuação do órgão ao longo do peHá muito tempo, vem-lendo êxito uma importantíssima de~ ríOdo âCrilonstrit a ·evoluÇão ·aos-indicadores sócio-econôrric!"lS da
cisão_- tomada pelo Governo brasilciro.no filial da déca<4l de cin~
Região Noideste c reforça a importância da autarquia coriio instrJ.qüenla, para tentar reverter essas dramáticas diversidades eD.tre mento de planejamento e eXecução do desenvolvimento da Região.
regiões ricas e pohres em nosso País. É para falar sobre ela que O Produto interno Bruto regional saltoo de 8.6 bilhões de dólares. em
ocupo. hoje. a tribuna desta Casa: a criação da SUDENE.
1960. par.t68,4 bilbões de dólare~ em 1992; a renda per capita FUloo
Por isso. sn e Srs. Senadores, desejo deixar registrada , de 397 dólares- par.t 1.486. no meirnçipenodó. seg(!ndo divulgou o
nos Anais do Congresso NacionaL a passagem do trigésimo quinto atual Superúitendcnte - General Nilton Rodrigues.
anlvcrsárlo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.
Esses indicadores ressaltam a contribuição da autarquia
Sendo considerada uma das mais bem sucedidas experiên~ para o desenvOlVimento da região. O· próprio Superintendente
cias mundiais cm terru_os de desenvolvimento regional planejado, a acreScenta- outroS dados significativos exatamente no día da comeSUDENE irtaugurctra busca planejada do cresc_imento do Nordes~ -mOraÇãO -do trigéSimo quintO aniversário da SUDENE, sobre a
te que. desde então, nos congrega.
atuação daqUele ótiãO. Um ano depois dC:-Criada a SUDENE, sob o
Essa comemoração é, hoje,_ mo~vó de regozijO para tõcfos comando inicial do economista e ex-Ministro Celso Furtado. a paros nordestinos e brasileiros que reconhecem a signifiêação do pa~ ticipaçáo do Nordeste no Produto Interno Bruto brasileiro passou
pcl desempenhado por essa autarquia em prol do desenvolvimento de 13.2% para 16.1%. em 1992; a população alfabetizada cresceu
de uma das rcgiÕt:s mais sofridas do País.
de 34% para 63.9% c a mortalidade infantil caiou de 166 por mil
Quando a SUDENE foi criada. em 15 de dezembro de para 80 por mil nascidos vivos. no mesmo periodo.
1959. pelo então Presidente da República Juscelino Kubitschek de
Esses dados são tanto mais relevantes, sobretudo se consiOliveira. O Nordeste desta_ca~a_:-se. pelo seu suhdesenvolvimento, deramlOS que. cm sucessivas administrações, o Governo-Federal
como uma das áreas mais marginalizadas do território brasileiro. A
rettrou do âmhito da SUDENE. ao longo dos anos, vários instrugrande disparidade entre os níveis de descnvnlvime:rúó eoo-nô~co . ·mc_?tos que pósSibilitayam o desenvolvimento da região. Atual-
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mente resta apenas o Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR, esvaziado pela redução de 40% para apenas 23% do percen-

tual de contribuição das empresas _integrantes do siste~ Desta
fonDa. oi HNOR é Oresponsávél direto pela criação de seiscentos
e trima e n(lve mil e oitocentos empregos em todo o Nordeste, enquanto as colocações indiretas são da ordem de dois milhões e
seiscentos mil empregos. Esses dados - frlso -são 3indst_ ma~ positivos se nos lembrarmos que, há trinta e cinco anos. o Nordeste
era o maior bolsão de miséria do hemisfério ocidental.
A redução do percentual de contribuição das empresas não
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regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

foi o único problema com qUe a autaiquia teve de se defrOntar. Em
1990, todos os íiicCD.fiVOs da SUDENE foram suspensos, sob a ar-

-2-

gumentação de que se fazia necessária uma reavaliação dos mes-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"45, DE 1993

mos. Em decomncia da política adminislrativa-adotada W!qUela
época, .o quadro de funcioniirios da SUDENE sofreu uma brusca
redução, passando de 2.8&3 funcionários, en11W1 para aproxinla- ..
damenle 1.500 funcionários. A perda desses técnicos de alto gaborito foi um prejuízo muito grande para o órgão.
A SUDENE, que veio formando gerações de técnicos de reconhecida competência, cuja dedicação tem sido responsável pelos eficazes planos plurianuais que detonarnm o processo de industrializaçiio
do Nordeste, tem vivido nos úhimos tempos dias menos gloriosos.
A SUDENE precisa voltar a ser vista como um órgão-meio,
apresentando propostas que tragam uma visão nova do Nordeste
para que possamos acabar com os preconceitos que ainda recaem
sobre a região. Para se ter uma idéia, segundo dados do final de
1992, nos trinta anos de existência do FINOR foram gastos em lodos
os pro~ de incentivo algo em tomo de 8 bilhões de dólares.
É preciso que a SUDENE volte a ser o grande fórum de dis_cussões dos problemas do Nordeste. Recuperar o prestígio téCnicoe político dessa importante autarquia deve ser objetivo a serpe~

m

n• 44, de 1993.('1° 250193.pa Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda. para
çxplorar setViço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Lajeado, Es~o do Rio Gmnde do Sul, tendo
Pareceres., proferidos em Plenário, em subsdtuiçã.o à Colnissão de Educação:
- 1° pronuodamento: Relator: Senador Amir Lando, favorável ao projeto;
- 2" pronunciamento: Relator. SenadO!" Aureo Mello, pela

(Incluído em Onlem do Dia nos termos do
art.375, VIII,doRegimenlolnlemo)

Votação, em rumo único, do-Projeto -de DecreiOl.e&iSliiivÕ
n• 45, de 1993 (n° 253!93, na Cãmara dos Deputados), que aprova
o ato qlle reDova a coDOOssão outorgada à Rádio Capinzal Ltda
7

para explorar setviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo
Pareceres, proferidos em Pleniirio, em substituição à COmissão de Educação.
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorãvel ao projeto;
pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro, pela
regularidade dos atos e procedimentos concemenles à proposição.

· - zo

-3PROJETO DE DECRETo LEGISLATIVO
N" 46, DE 1993

guido. na minha opinião.
Urge. para tal ftm, reestruturar o órgão, mediante uma am-

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
carências sociais e a encontrar tecnologias, -apropriadas A solução n• 46, de 1993 (l!0 :;!48/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
de questões agudas, como do semi-árido, para exemplificar~ ----.-- o alo que renova a pennissão outO!"gada à Rádio Fmtemidade Llda
Gostaria, se tempo hoovesse, de discutir com profundidade o
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência moduassunto. Sem querer me alongar, parabeniza todas as pessoas que se lada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo
dedicaram a fazer da SUDENE o 6tgão hnportanle que 1em sido para
Parecer, proferido em Pleniirio, em substituição à Comissão
a região Nordeste. Tenho esperança de que os novos mandatários que de Educação:
,
assumirão a administração federal e as admiriistr.oções estadUais dare1° pronunciamento: Relator. Senador Alvaro Pacheco,
gião. em
·~ ~ ~".neiro, saberão fazer da SUDENE um inslrufavorável ao projeto;
me:Jtu ~t:íeuvo ae soluçao uos problemas brasileiros, pois a questão do
- 2' prooundamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro, pela
Nordeste est§ in.,_.;..@ na Ql.JPo;;tÃQ nacional
regularidade dos atos e procedimentos concememes à proposição.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
~4- ~
Airton Oliveira - Humberto Lucena - Jarbas Passarinho João França- José Paulo Biso!- Nelson Carneiro.
PROJETO DE DECRETó LEGISLATIVO
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência
N" 48, DE 1993
dispensa, na presente sessão, o periodo destinado à Ordem do Dia,
(Incluído em Ordem do Dia, nos lennos do
nos termos do art. 174, do Regimento Interno.
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais
Votação, em turno únicó, do l>iojeto de Decreto Legislativo
havendo a tratar? a Presidência vai encerrar os traballios, designann• 48, de 1993 (n' 264193, na Câmara dos Deputados), que aprova
do para a sessão ordinária de segunda-feiia a seguinte
o ato que renova a pennissão da Rádio Jomal do Brasil Uda para
ORDEM DO DIA
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade do Rio de Janeim, Estado do RiQ de l•PJ>iro..Jendo ___ _
-l~ -Pweres, profericfos ~eili- PIO!lário, Relator. Senador Aureo
Mello, em substituição à Comissão de Edueação:
PROJETO DE ,DECRETo LEGISLATIVO
1° pronunciamento: favonível ao projeto;
N• 44, DE 1993
29 pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce(Incluído em Ordem do Dia nos tetm.os -do
dimentos concernentes à proposição.
art. 375, VIII, do Regimento Interno)

pla analise dos problemas da região e levantamento das prioridades a serem enfrentadas, mormente com vistas a _superar _as

pl'mt•'-

M

M

M

Votação. em nii:no único, do Projeto de Decreto Legislativo
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'49. DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos t.eritlos do
art. 375. VIII. do Regimento Interno)
Votação. em tumó úhicO; do Projeto de Decreto LegiSlativo
n' 49. do 1993 (n' 273/93; na Câmara dos Deputados). que aprova
o ato que renova a pennissão da Rádio Litoral Ltda para explorar
serviço de radiodifusão sonora em- freqüência modulada na cidade
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul. tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação.
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator. Senador Ncy Maranhão, pela
regularidade dos atos ~ ~entos concernentes à proposição.

-6. fÓRÓJETO DE QEÇRETO LEGJSLAUVO
N'50.DE1993 .
~. .
(Incluído ein Ordem do Dia, nos termos do
• art. 375. ;v;nl, do RegimentO Interno)
Votação. em rumo úniCO, -do Projeto de Decreto Legislativo
n' 50. de 1993 (n' 277/93. na Cãmara dos Deputados). que aprova
o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de Comunicação Ltda para explmar serviço de radiodifusão sonOra ,.monda média na cidade de Borrazópolis, Estado do Paraná. tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
José Eduardo, em substituição à Conüssão de Educação.
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(Incluído em Ordem do Dia nos lCfmô:{dn
art~375, VITI, do Regimento Interno)
Votação, em rumo único, do Pmjcto de Decreto Legislativo
n' 7. de 1994 (n' 308/93. na Cãmara dos Deputados). que aprova o
ato que renova a outorga deferida à_ Rádio Cultum de Timbó Ltda
para explorar serviço de radiodifusão sonora eni. onda média na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina. tendo
Parecer favorável, proferido em Plenári<), Relatnr: _Senador
Meira Filho, em substituição à Comissão de l':ducação.

-lOPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'9,DE 1994
(InCluído ém Ordem do Dia nOS iCrrnos do
art. 375, VITI, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Dcrreto Legislativo
n° 9, de 1994 (n°301/93, lia Câmara dos Deputados). que aprova o
ato que renova a concessão outorgada _à Rádio e TV Tapajós Ltda
para explorar serviço de radiodifusão de sons e_imagens _(televisão) na cidade de Santarém. Estado do Pará. tendo
Parecer favorável, proferido em Plenári(l, Relatnr: Senador
Dirceu Carneiro,
substituição à Comissão de Educação.

em

-HPROJETO DE DECRt"TO LEGISLATIVO
N' lO. DE 1994

(Incluído em Ordem do Dia nõSTet-mos do
art. 375, Vffi, do Regimento Interno)
VotaçãO, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo
.
'
n' 10, de 1994 (n'1.g7/93. na Cãmara d"' Deputados). quo aprova
-7o ato que outorga pennissão à Fundação P('. Urhano ThiCSCn para
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
executar _serviço de radiodifusão-SOOor.i
f11.~qoê_rycía rn(xlul3da.
N' 52. DE 1993
com fms exclusivamente educativos. na cidade de NóvO 1lamhur(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
go, Estado do Rio Grande do Su I. tendo
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Pareceres favoráveis, proferidoS- cm Plenário, t~m suhstltuiVotação, em tumo·único, do Projeto de Decreto Legislativo ção à Comissão de Educação.
n' 52, de 1993 (n' 246'93, na Câmara dos Deputados), que aprova
- 1° pronunciamento: Relator: ~enador Jn;in hança. lavoo ato que renova a COJ;l<;<'SSão O!ltorgada à Rãdio Gtirnde L;>go Ltda rável ao projeto;
para explotar serviço de radiodifusão sonora em vüda médla n& ci~ - 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Pilhe,, pl'la
dade de Santa Helena. Estado do Paraná, tendo
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substibJí-12çãO à Comissão de Educação:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
- 1° pronunciamento: Relator:· Senador Ney Maranhão;
N' li, DE 1994
- 2' pronunciamento: Relator. Senador Affonso Camaigo. pela
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.
(Incluído em Ordem do Dia nos tcmtos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
-8Votação, em nimo único,-doProjcto lle D~x·n-to l..egi<>lativo
PROJETO DE DEi::R.Eio LEGISLATIVO .
n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputado<>). qu(' aprova
N' 55, DE 1993
o ato qUe ren~ova a pertnissão outorgada à S.A. Rádio Vcrdl's Mares, para explorar serviço ae radiodifusão sonora cm fre(jüênda
(Incluído em Ordem_ do Dia nos tei"in.os do
modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. tendo
art. 375, VIII, do Regimento lntemo)
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Votação, em OJmo único, do Projeto de Decreto Legislativo
n' 55, de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova Dirceu Carneiro. em substituição à Comissão dt• Educação.
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetã Empreendimen-13tos Ltda para explorar seiViço de radiodifusão sonora em onda méPROJETO
DE
DECRETO
LliGISI.A"nVO
dia na cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo
N'
12.
DE
1994
Parecer favorável) proferido em PlenáriO, Relator: Senador
Ney t-Aaranb.ão, em substituição à Comissão de Educação.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, Vill, do Regimento Interno)
-9Votação. em rumo único, do Pro.icto de I)C(.·rctt> l..cgislativo
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
n° 12. de 1994 (n° 319/93. na Câmara dos Dt~puHl.dm;). que apmva
N'7, DE 1994
o ato que outorga permissão à Fundação Cultund ('nu.<"irn do Sul

em

9866 Sexta-feira 30

DIÁRIO

-------- ---T)c.,-;mbro·de t994

-----

DO CONGREsSO NACIÓNAL(s0ção Ü)

para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência ID.odulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"62. DE 1993

Pareceres favoráveis, proferidos em PIC:mãrio, Relator: Sena-

(incluído em Ordem dÕ Dia, nos tÚm<ls -do
dor Meira Filho, em substituição à Comissão de Ediieação:
art. 375. Vill, do Regimento Interno)
- 1° pronunciamento: favorável ao projeto;
Discu-SSão, em tinltõ-úníCo,-do PrOjeto de Decrctó I.. Cgislati-- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedivo n° 62,- de 1993 (n° 268/93, nã Càniara dõs- DepU: ciclOS), que
mentos concernentes à proposição.
________ (l.P!:9_~a_p_~~Q__que renova a concessão outorgada à Soci_edade Rá~0-14- -- - - Vif<l Real Ltãa- paTa expfõfar serviço de radiodifusão 50110-ia em
onda -média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grossá: (DePROJEro DE DECRETO LEGlSLA TIVO
pendendo de pareeer da Conussão de Educação:)
·· - N" 18, DE 1994
-19-

(Incluido em Ordem do Dia nos termOs do
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativq
n' 18, de 1994 (n• 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada i Rádio Araguaia Ltda

PROJETO DE DECRETO LEGISLA T!VO
N' 64, DE 1993

(Em regime de urgência, nos tennos do
para explorar sezviço de radiodifusão sonora em onda média na ciart. 375. Vlll, do Regimento Interno)
dade de Araguaína. Estado do Tocantins, tendo
DíScussão, em turriO-úriíco, do Projeto de Dt'<TCÚl"LegislatiParecer favorável._ proferido em Plenário, Relator: Senad~r vo n° _64. de__ 1993 (n°_ 275/93, na Câmaiã dos Deputados),~~-Carlos Palrocínio, em subStituiçãO à Comissão·aeEduca~o.-- -- ----aproVa- O atO-qUe renOVa i"cOriCeSsão Outorgada- àSOcicdãde Rádio
.
S
Emisson1_ P~~nse_~{A .Pªra_ e~ploJ11.r __S:ct::v~_<Jc radjQdifu~o__ Qc __ _
-t ~-=sons elrõagéns "(teTCvTs"a:O)--;-Tia Cidade de LO!idri.ila, EStã-d<> dOPard-=- --- -PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(Depenclendo_de_p'-i"cer_cla_Comissão de.J<:ducaçâo:)_ ... ____ _
N' 19, DE 1994
-20(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
art. 375, VIII, do Regimento ln temo)
N'69, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo ·
(irldüido
CYI-dCtll~dõ-Dia-rlOS-terruOs-11··-- -·-·---.
n' 19, de 1994 (n' 254193, na Câmara dos Dei:rutados),que aprova - -- art. 375, Vlll, do Regimento Interno)o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda para
explorar serviço-de radiodifusão de sons e iniaiens (televisão) naDiscussão, _em turD.o ú-nico,_do Pfojcto de Dc,_Tettl I .c_gisl<!-_ti_vO D 0 69, de 1993 \n° 313/93, na· Cânlara -dús Dcpu-tãd{)s). qLH'
cidede de Anápolis, Estado de Goiás, tendo _
·
Parecer favorável, proferido em Plenário, Refaior: Senador aprova o 3.to que _outorga perirlissão à R_~diQ_ Ma_!!~~~.~-~ ~~~_para ex
Carlos Patrocínio, em substituição à ConiissãO deEdUC&ÇãO. -- - -- Ploiã.r seiViÇo-de-1-ã:díodifuSão SOflcia cm ftl'.qüênt·ia moJulaJa n~
cicla.d:~- de ~cu;ta, Es~do _Qe _M_in_as Gerai~. (IJcpcndcndo de pare-16cer da Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGlSLATIVO
-21N' 23, DE 1994
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(Em regime de urgência, nos termos do
N" 8. DE 1994
art. 375, VIII, do Regimento lntemo)
(Incluído em Ordem_do Dia, nos termos do
Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
D0 23, de 1994 ( .... "' ~':' .... '';3, na Câinara dos Deputados), qUe-ãProvaart.-375, Vlii,do Regimento Interno)
o ato que ren.._ , ........ vncessão outorgada à Rádio Montanhês de
Discussão, em turno único, do Projeto de De<.-reto LegislatiBotelhos Ltda p:n-3 explorar sezviço de radiodifusão sonora em vo D 0 8, de 1994 (n° 303/93, na Câmar3 dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada ã Rádio Cultura _de _
onda média na cidã.de de Botelhos, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenãrio, Relator: Senador Paulo Afonso Ltda para explorar serviço de rad1uJifusão sonora
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação.
em freqüência modulada na cidade .de Paulo Afonso, Estado da
_}3_~l~}a.~~!l<fe~Q -~~ ~~q~ ~_Ç_çnH~s!2 d_e ~d_u~ç_~o~Lo~~-~~~=
~17-

_ná·

em

PROJETO DE DECRETO LEGlSLATIVO
N' 24, DE 1994

-2-2-:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 20, DE 1994

(Em regimC de urgência, rioS iei1ri.õS--d9 -·
art. 375, VIII, do RegillJento lntemo) ·
Votação. em turno único, do Projeto -de Deáeto Legislativo
n' 24, de 1994 (n' 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do
V ale do Sap.Icaí para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, COIQ. fms exclusivamente educativos, na ci~-
dade de Pouso Alegre, Esllido de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Lucldio Portella, em substituição à Comissão de Educação.

__ 3!1· _f!~·~VJJJ,_~~-R~g~~f!toJ~!_e_m~-~------ ___ _ _
DiscUssão, em turno único, do Projeto de Decreto J~egislati
vo n' 20, de 1994 (n' 266/93 •. na Câmara dos Deputados). que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Nova Terra
de Radiodifusão Ltda, atualmente denominada Rede Fênix de Comunicação Ltâa para explorar serviço de radiodifu~ão sonora cm
freqüência modulada na cidade de São José dos Pinhais. Estadl) do
Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Eflucação.)

-18-

-23-

(Incluído em Ordem dO -Dia. nos tcnnos do

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1994

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"2l,DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do
art. 375, VIII. do Regimento Interno)
DiscussãO~

(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.)

-28-

em turno único; do ProjetO de Oecre!O Legislati-

vo n• 21, de 1994 (n• 292193; na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão da FM Rádio Independente
de Arcoverde LtPa_ para explorar serviço de radiodifusão sonOrã.
em freqüência modulada na cidade de Arcoverde, Estado de Per- __ _
nambuco. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

-24PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 26, DE 1994

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, Vlli. parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de 1994 (n° 344/93. na Câmara d<;>s_])eputados). que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Campos Dourados
FM Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên·
cia modulada na cidade de Medianeim, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)
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dadania e de Assuntos Econômicos, favorável ao Substitutivo da
Câmara, com requerimentos que apresenta.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 5, DE 1991
(Em regüne de urgência, nos termos do

'!II. 336, b, do Regimento Interno)
(framitando _em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara
n• 233, de 1993, e Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1992)
Votação, em tumo úriioo, do ProjetO de Lei da Câmara n° 5,
de 1991 (n• 4. 796/90, na Caaa de origem), que dispõe sobre o tn>·
· balho notumO e dá outras providênCias, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substituiM
ção às ComiSsões-- · ·
·
-de Assuntos Sociais, Relator:·Senador Cootinho Jorge,
favorável, nos tennos do substitutivo que apresenta~ e
- Assuntos Econômicos, Relator: Senador Mansueto de Lavor, favorável. nos tennos do substitutivo apresentado em Plenário.

-29-

-25-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
·~ N°233, DE 1993

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 39. DE 1994

(Em regime de urgência, nos termos çlo

(Incluído em Ordem do Dia., nos termos_ do
art. 375, VIII, do Regimento InternO)
Discussão, em rumo único, ·ao" Prójét.O dC DeQte.tO Legislativo n• 39, de 1994 (n• 296/93, -ria Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que ~"'nrga permissão à Rádio Serra Negra FM Ltda
para explorar setviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de.' !!crosa, Estado de Minas Gerais. (Dependendo

(framitando em conjunto com o Projeto de Lei
da Câmara n• 5,de 1991, e Projeto de Lei _do Senado n•2o. de 1992)
Discussão, em tilliio óriicó, do-PrOjeto de Lei da -Câmara n°
233, de 1993 (n• 3.126/92, na Caaa de origem), que acrescenta§ 5•
ao art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, integrando ao
salârio, para todos os fms, o adicional notumo pago habitualmente. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.)

de parecer da Comissão de Educação.)

art. 336, b, do Regimento Interno)

-26-

-30-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 45, DE 1994

PROJETO DE LEI DO SENADO
N"20,DE 1992

(Incluído em Ordem do Dia nos·tel:móS do
art. 336, b, do Regimento Interno)
Votação, em turno único. do Projeto de Dec~to Legislativo
n• 45, de 1994 (n• 227192. na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo Ortográfico da Ungua Portuguesa, assinado em
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo
·
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa NacionaL

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, b, do Regimento Interno)
(framitando em conjunto com os Projetes de Lei da Câmara n"s 5, de 1991, e 233, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 20,
de 1992, de autoria do Senador Nelson W edekin, que dá nova redação
ao art. 73 e sru § 2•. da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT.
(Dependendo de parecer da Comissão de AssuntosSocials.)

-27SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N" 179, DE 1990

(Em regim:.e de urgência, nos tennos do
art. J36, b, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Substitutivo_ <4 Câmara a~
Projeto de Lei do Senado n• 179, de 1990 (n• _202/91, naquela
Casa), de autoria do Se!llldor Fernando Henrique Cardoso, que dis·
põe sobre o regime de_prestação de serviços públicos pela iniciati·
va privada, previsto no art. 175 da Constituição, e regula a
concessão de obra pública, tendo
- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em substituição às Comissões de Constituição, Justiça e Ci·

-31. PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 119. DE 1994

(Em regime de urgência, nos termas do
art. 336, b, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 119,
de 1994, que autoriza o Governo do Estado de Goiãs a emitir Le·
tras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás- LFf.()(),cujos
recursos serão destinados ao giro da Divida Mobiliária do Estado,
vencivel no 1o semestre de 1995.

-32PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 117, DE 1994

IíiÁRIOOOCON'GRESSO NACIONAL (Seção ID
Dezembro de 1994
Discussão, Cm turno único, do Projeto de Resolução n° 94,
(Induído em Ordem do Dia nos ~~o
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge. que altera o Regiart. 336, b, do Re!lÍ"'enlointemo) ......
·-meruo Interno do Senado federal. transformando a Comissão de
DiscussãO, em turno único, d_o Projet_o ~-e _Lei ~-Ç~ n°
Educação em Comissão de EducaçãÕ-, Ciêrida e Tecnologia. (DeI 17, de 1994 (n° 4.151!93, na Casa de origem), que altera dispositivos do Decreto- Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967. (Depend- pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e
endo de pareceres das Co,missões de Assug_tos _sQ~_iais _e _de · Cidadania e _Direto~a.) __
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-38-

Serviços de Infra-Estrutura.)

.~ PROJETO DE LEI DA CÂMARA

-33PROJETO DE LEIDA CÂMARA
N° 136. DE 1994
··
(Incluído em Ordem do Dia nós tei-moS- do
art. 336, b, do Regímenlo Interno)

00

Discussão, em turno único, do Projeto de I,.ei da Câmara
136, de 1994 (no 4.801/94, na Casa dO origem), qu·e cria e transforma, no quadro permanente de pessoa da Secrelaria -~o -~ribuna]_
Regional do Trabalho da 6• Região, oS carg_Os que menciona e dá
outras providências.- (Dependendo- de pai-ecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania..)

-34-

W 151, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 172, I. do Regímenlo Interno]
_
DisCussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no
151. de 1992 (no ].002, na Casa de origem), que dispõe sobre a extinção da contrib. dção sindical a que se referem os a~s. 578 a 591
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452;de-1o de maio de 1943 e dá outras providências, tendo
Parecer proferido em Plenário, Relator: Sen,ador Eduardo
Suplicy, favoráVel ao Projeto, com Emendas n% 1 e 2, que apresenta, em substituiÇão ã Comissão de Assuntos Sociais.
(Dependendo de parecer sobre a Emendan:3.
~Plenái:io.).
----_,__
-----39~

OFÍCIO WS/72, DE 1994

-~o----~-~-----

--~~-

(Em regime de urgência, nos lermos do
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
art. 336., b, doRegímenlolntemo)
W37, DE 1994
Oficio D 0 S/72, de 1994, do Senhor Presid~nt~_ doJ~'Y:lCQ
--Discussão, em turno únko, dõ PrOjeto de Lei da Câmara n°
Central, encamillbandoao Senado Federal wlicitação do Governo 37, de 1994 (n° 4.150/93,na Casa :de origem), de iniciativa do Predo Estado de São Paulo. relativa ao pedido de emissão de Letras sidente da República, que dá nova redação ao art. lo da Lei n°
Financeíras do Tesouro elo Estado de São Paulo- LFIP, destina- _ .6.:i67, de 24 de setembro de 1978, alterado pela Lei n• 7 3!2, de
das li liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo.de
16 de maio de I985,tendo
da Comissão de Assuntos Eoonômloos.)
Parecer favO!áveL proferido em Plenário, Relator. Senador Jollo
_ 35 _
França, em substituição à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.

parecer ·

OFÍCIO W S/86, DE 1994
-4JPR.oJETó oE üXoosENADO _
(Rni regime de urgência. nos~ (f.... ___-~ ~. N° 212: DEJ9\U .
art. 336, b, do Regímenlo Interno)_
___
·Oficio n° S/86, de 1994, através do qual o l'residel!l"o\!0 jlaQÇQ
-(Incluído em O":lem d<' Dia noo tennos do
Central do Brasil solicita autorização para que frefuitura Municipal
art. 254, parágrafo único. do Regimenlo Interno)
do Rio de Janeiro possa emiti:i_Letms F~~ ~ TesotmJ do Mu:----Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n(l
nicipio do Rio de .laileliii=LFíM-RIO, destinadas ao giro da divida 232, de 1991, de aulorÍ<l do Senador Julaby Magalhães, que autorimobiliãria do Município. vencível no 1° semestre de 1995. (Depend- Za o Poder Executivo a defmir aS-terras indispensãveís à PresetVaendode parecerdaComissãodeA!lSUnlosEoooômioos.)
ção ambiental, integrantes dos bens da União e dos Estados, na
-36 _
forma do art. 23, VI e VIl, combinado com o art. 24, VI. da Constituição Federal, tendo
_
.
. .
PROJETO DE RESOLUÇAO
., __ Parecer contrário, proferido- em Plenário, Relator: Senador
N" 122, DE 1993
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.
(Em regime de urgência nos te~o-~do_
- -41 _ ·_
art. 336, c, -do Regimenlo Interno)
- --- - --- - PROJETO DE LEI DO SENADO
(frãnlifundo em cciojunlo com o Projeto
W 11. DE 1994- COMPLEMENTAR
de Resolução n• 94, de 1994) .
___
. __ . __ ·- _ Discussão, em turno único, do Projelo de Lei do Senado no
Discussão, em turno único, do Projelo de Resolução no 122, II, de 1994-Complementar, de auloria do Senador Marco Maciel,
de 1993, de autoria do Senador Marco MacieL que cria a Comisc _que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio ao Desensão de Ciência e Tecnolog~. ~rideildo- ele ~ceres das _CQ- volviriiento -Soclii.I .:::-FAS, -e dá outras providências, tendo
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora.)
Parecer sob n• 227, de 1994 da Comissão de
-37~~~~~-~ -:~----=~----Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com emenPROJETO DE RESOLUÇAO
---·das 1 e 2-CAE, que apresenta.
W94,DEI994
-42__ _l'RQJETO DE LEI DO SENADO
(Em regime de -üfgência -nos tennos ~-
--N°73,DEI991
.
art. 336,. c; do Regimenlo Intemo)

a

(framitando em conjunto com o Projeto
de Resolução no 122, de 1993r - --.

. (Incluído elilOrd_~rrt<J<:1.J)_Í!L'lQ'iWIDC>§. do__ _

-·-- -an: 172~L do Regimenlo Interno)

Dezembro de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

De_a~.toria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre
isenção do imposto de renda para bolsas de estUdo de médicos 1:!?sidentes e remuneração de eswdantes em ~tágjo para complementação de estudos uniyersitári~. (Dependendo de parecer da
Comissão de Assuntos Econô~icos)
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1994, passa a vigorar cótn a ~inte I~.:dação:
"Art. 7o O geren9amento do Vale-Transporte é da
responsabilidade da Subsecretaria de Administração de
Pessoal, do Diretor_da Representação do Senado Federa I
no Rio de Janeiro, e das unidades de pessoal dos órgãos
supervisioniidos, a ·quem competem baixar as instruções
complementãies que se ftzerem necessárias ao cumprimento deste Ato. 11

-43MENSAGEM N"314,DE 1994
Escolha de Autoridade

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data da sua publicação,
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
revogadas as disposições em contrário.
art. 281 do Regimenl<l Interno)
Sala de Reuniões da ComiSsão Diretoia, 29 de dezembro de
Discussão, cln rumo único, do Parecer n'237, de 1994, da eo. 1994.- Chagas Rodrigues- Levy Dias- Júlio Campos- Na·
missão de Constiruição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n' _bnr Júnior- J únia Marise- Nelson Wedekin.
314, de 1994 (n' 899/94, na origem), de 24 de ou rubro do corrente.
ATO DA COMISSÃO DffiETORA N'29,DE 1994
ano, pela qual o Senhor Presidente_ da República -subinete à delibera·
Altera o Ato da Comissão Diretora n° 24, de
ção do Senado a escolha do Senhor Valdir Righ!'llo, pa111 exercer o
1991, e dá outras providências.
cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior-doTrabalbo.

-44-

A ComisSão Diretora do Senado Federal. no uso de sua
c-ompetência regimental, tendO- em_ -vista o que cOnsta do Processo
n' 011.623194-2, e considerando a necessidade da terceirização da
reprodução ou multiplicação de documentos de interesse partiCular
no Senado Federal, resolve:
Art. fo 0 art. 4° do Ato da Comissão Diretora no 24, de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

MENSAGEM N' 349. DE 199~
Escolha de AutQrida~e
(Incluído em Ordem do Dia nos lermos 'do
art. 281 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único; do Par~ 0° 236, de 1994, da
Comissão de Constiruição, Justiça e Cidadania sob1:e a MenSagem

"Art. 4'É vedada arepmduçãoru multipliCação gratui·
ta de documentos de interesse particular no Senado Federnl.

n' 349, de 1994 (n' 991/94, na origem), de 11 de junho do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Edson_ Rodrigues-Chaves
para exercer o cargo de Conselheiro do Consefuo AdministrativO
de Defesa Econômica.
·
-

Parãgrafo único: Mediante licitação, poderã haver
a exploração, por terceiros, de serviços de reprografia
- em locais predetermínadqs pelo Primeiro Secretário."
Art. 2° O Diretor-Geral, ouvido o Primeiro Secretário. determinará os locais e reservará espaço destinados exclusivamente à
exploração dos serviços _de reprografia.

-45MENSAGEM N' 376, DE 1994
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do PafeCei-- no 289, d-e í994, da
Comissão de Assunto~ Econôniicos sobre a Mensagem n° 376, de
1994 (n' 1.125/94, na origem), de 8 de deiembro do cotrenle ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Pérsio Arida para exercer o cargo
de presidente do Banco Centtal do Brasil. - - ~

Art. 3' Fica mantido o Selar de Reprografia da Subsecretaria de Biblioteca para execução de serviços de ínteresse dos órgãos
da Estrolllra Administrativa do Senado Federal, até o limite permitido na tabela de cola mensal de fotocópias aprovada na forma do
art. 2' do Ato n'24, de !991, da Comissão Diretora.
Art. 4' São revogados os arts. 5' .e 6' do Ato da Comissão
Drretora n' 24, de 1991.
Art. 5° Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

-46MENSAGEM N' 393, DE 1994
Escolha de Autoridade
(Incluído em Ordem do Dia: nos termos do
art. 281 do RegimentO Interno)
Discussão, Cm -turno único, do Parecer n° 330, de 1994, da
Coriüssão de Assuntos Econômicos sobre_a Me~agem n° 393, de
1994 (n' i.l86/94 , na origem), de 21 de dezembro do corrente
ano, pela qual o Se_nhg:r Pre~idente da República submete à deliberação do Senado a escollia do Senhor FranCisCo Lafaiete de Pádua
Lopes, para exercer o cargo de Diretor do-Ba.D.oo Central do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada
a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16h39min.)

ATO DA COMISSÃO DIRE'l'ORA

~

Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. - Chagas Rodri·
gues- Levy Dias- Nabor Júnior- Júnia Marise- Nelson Wedekin,
SENADO FEDERAL- PRESIDÊNCIA
ATON'419,DE29DEDEZEMBRO DE 1994
Altera quadro de Def'\lhamento da Despesa do
CEGRAF.
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições re~
gimentais e ~egulamentares e com base no disposto no § 2° do Art.
57, da Lei n• 8.933, de 9 de novembro de 1994, resolve:
Art. I' Alterar o Quadro de Delalhamento da Despesa QDD, da Unidade 02.102- Centro Grifico do Senado Federal:CEGRAF, na forma do que dispõé o quadro em anexo.
Art. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam.~ se as disposições em contrário.- Senador

ATO DA COMISSÃO DJRETORA N' 028,DE 1994
A Comissão Diretora do .Senado ~e~ral, _no uso da competência que lhe foi conferida pelo art. 51, inciso r, da Resolução n°
42, de 1993, resolve:
Humberto Lucena.
Art. }0 O art. 7° do Ato da Comissão D~tora n° 0'].7, de~

zo

'"'

~

ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

~
~

<;'

:;r
...,

02000 - SENADO FEDERAL
02102- CENTRO GRÁfiCO DO SENADO FEDERAL

CÓDIGO

I

ESPECIFICAÇÃO

o

I

NATIJREZA

I

FT

I DETALHADO

I

TOTAL

I

IS2

~:.
~;·

Q,;

0100700232025

I ADMINT. E COORD. DOS SERVIÇOS

01007002320250001

GRÁFICOS
I MANUTENCÀO DO CENTRO GRÁFICO DO

31.90.11.00

100

8''

2.980.020.00 '

n,

31.90.16.00

100

O,,
Z·1•i
Cl··

200.000.00

gJ'

~·~,·~

~!
n
õ .i
Z.'l

f:',,

~·

CI:H

.g
CÓDIGO

I

ESPECIFICAÇÃO

0100700232025

I ADMINT. E COORD. DOS SERVIÇOS

01007002320250001

I MANUTENÇÃO DO CENTRO GRÁACO DO

I

NAroREZA

I

FT

I·

DETALHADO

I

'"o

8

TOTAL

'

I

GRÁFICOS
SENADO FEDERAL

I

31.90.09.00
31.90.14.00
31.90.13.00

100
100
100

335.00
654.00
3.179.031.00 I

I

lljl '
~ :~

3.180.020.00

I

't'·
c.'
<'· ,:

~i~':

m

Dezembro de 1994

Sexta-feira 30 9871
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção
de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF. nos
ATOS DO PRESIDENTE
tennos do artigo 40, inciso III, ilinca c, -da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o anigo 186, inciso UI,
ATO DO PRESIDENTE N°420, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência allnea c, da Lei n• 8.112. de 11 de dezembro de 1990 e com as ·
regimental e regulamentar, em confonnidade com a delegação de vantagens das Resoluções SF n•s 59/91,51193 e 74/94.
-Senado FederaL 29 de dezembro de 1994.- Humberto Lu.
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 Pro- cena, Presidente_
cesso n• 1.849/94-8, resolve aposenlar, LINDBERG CHAVES
MAIA, matricula 1763, Analista de Indústria Gráfica Legislativa,
ATO DO PRESIDENTE N"424, DE 1994
Nível III, Classe Especial, Padrão V/S30, do Quadro de Pessoal do
O Presidente do Senado Fed~ral, no uso da sua competência
Centro Gtáfico do Senado Federal- CEGRAF, nos ternios do arti:
go 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República-Federativa regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de
do Brasil, combinado com o artigo 186, incisem, alínea c, da Lei competência que lhe foi ·outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n° 2, de 4 de abril dç 1973, e tendo em vista o que consta do Pron• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Humberto Lu- cesso"n0 0524/94-8, resolve aposentar, voluntariamente, FRANCISCA MARLENE HENRIQUE DE ARAÚJO, malricula !280,
cena, Presidente.
Analista de Indústria GráfiCa Legislativa, Nível ill, Classe Especial, Padrão V/S30, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do
Senado Federal- CEGRAF, nos CJ!TIOS do artigo 40, inciscr ill, alíATO DO PRESIDENTE N• 421, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência nea c, dã--coristituiÇãõ aa·República Federativa dO Brasil, combiregimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de nado com o artigo 186, inciso 111, alínea c, da Lei n° 8.112, de II
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissªº Diretoni de dezembro de 1990 e com as vantagens das Resoluções SF n°s
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que cons!a do Pro- 59/91, 51/93 e 7 4/94.
Senado Federal. 29 de dezembro de 1994.- Humberto Lucesso n(l 1.833/944, resolve aposenlar, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempó de serviço, MARIA LÚCIA cena, PreSidente.
PENNA TEIXEIRA DE MIRANDA, matricula 0794, Analista de
IndúStria Gráfica Legislativa, Nível III, Classe Especial, Padrão ·
ATO DO PRESIDENTE N°425, DE 1994
V/S30, do Quadro de Pessoal do Cenlro Gtáfico do Senado Fede- O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
ral - CEGRAF, nos termos do artigo 40, inciso m~ alínea c, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o regimental regulamentar,-âe conformidade com a delegação de
artigo 186, inciso III, alínea c, da Lei n• 8.112, de li de dezembro competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
de 1990 e com as vantagens das Resoluções SF n's 59/91, 51193 e n° 2, de0 4 de abril de 1993, e tendo em vista o que consta do Processo D 021.592/9_4.2,_ resolve aposentar, voluntariamente, SAN74194.
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Humberto Lu- DRA MARIA LEAO DE MATOS. Téenico Legislativo. Area de
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nivel II, Padrão _-: __cena, Presidente.
1Juadro de Pessoal do Sena_do Federal, nos tennos do artigP
ciso UI, alínea c, da Constituição da República Federativa dv v·-sil,
combinado com os artígos 186, inciso m. alínea c. 193; e 67,
ATO DO PRESIDENTE N°422, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua GQI!lpetência da Lei n° 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2"; e 37.
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de da Resolução (SF) n' 42, de 1993, com proventos proporcionais,
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora observado o disposto no artigo 37. inciso XI, da Constituição Fen° 2. de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro- deral.
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. - Senador Hucesso n° 1.812194-7, resolve aposentar, voluntariamente, EUSTÁQUIO SOARBS PEREIRA. matócula 1764, Técnico de Indústria berto Lucena, Presidente.
Gtáfica Legislativa, Nível II. Classe Éspecial; Paclião IV/M23, do
Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEATO DO PRESIDENTE N" 426, DE 1994
GRAF. nos tennos do artigo 40, inciso III. alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o artigo
186, inciso llL allnea a, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de
O Presidente do Senado.Federal, no uso da sua competência
1990 e com as vantagens das Resoluções SF n's 59/91, 51/93 e regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
74/94.
competência que lhe foroutorgada pelo Ato da Comissão_Diretora
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Humberto Lu- 0° 2, de 4 de ãbiil-de -1993, e tendo em vista o que consta do Pro~
cena, Presidente.
cesso n° 022343/94-6, resolve apose-ntar, voluntariamente, INÁCIO BERTOLDO SOBRINHO, Técnico Legislativo, Área de
POlícia, Segurança e Transporte, Nível II. Padrão 30, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso ID. alíATO DO PRESIDENTE N°423, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da su~ competência nea a, da ConsütuiçãC>da República Federativa do Brasil, combiregimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de nado com os artigos 186, inciso llL alínea a, e 67, da Lei n° 8.112,
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora de 1990, bem assim com os artigos 34. § 2"; e 37, da Resolução
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que COnSta-do Pro- (SF) n• 7 4, de 1994, com proventos proporcionais, obse.Vado o
cesso n° 1.790194--3, resolve aposentar, vohmtariamente, PEDRO disp:>sto no artigo 37, inciso XL da Constituição FederaL
LUIZ BARBOSA, matricula 0628, Técnico de Indústria Gráfica
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. - Senador HuLegislativa, Nível ll, Classe Especial, Padrão IV/M23, do Quadro bcrto Lucena, PieSiderite.
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- - - - - - · · ----,.·~-· _______ .fu>.rto.LY=3.l'residente.
ATO DO PRESIDENTE N" 427, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que
ATO DO PRESIDENTE N' 431, DE 1994
lhe foi conferida pelo art. 6°, § 2°, da Resoluç_ão p_~ 42! @_ J99~._-~ __
____O ftes_iden_tp do SenadoFedçraJ,JIO uso çla sua con;:tpetênda
tendo em vista o que consta do processo n° 021329194-0, reso1ve regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de
designar MARIA TEREZA DONA VIDES MARIZ TA VARES, competência que lbe foi outorgada pleo Ato da ComissãoDiretora
Analista Legislativo, Áre_!-_de ~a-~_de_e As_~istên~i~ ~9C-~~!_~_s_pecia- ___ -ª-o _b__ci~_4 __de_ªQril_çl~_27_3, e tendo em vista o que consta do,Prolidade Medicina, Nível III, Padriio 45, do Quadro de Pessoal do ce_sS() n' 1.8<(1/?4:-_7, resolve aposentar, voluntariamente, JOSE DE
Senado Federal, para substiwir o Diretorda Subsecretária de As- SOUZA_~QBRJNHQ.wa!ri.GYJ.a..J.§l5,I~ic;ode ln<l!lS!ria_Grãfisistência Mêdica e Soeiar, simOóíoFC-8, no PériõdO<ie-rr:Iz=94 .--- ca L<OgiSlatlv:i, -Nível !L Classe Especial, Padriio NIM23, do Quadro.d< Pessoal do Centro. Gráfico do Senado Fedeal- CEGRAF,
30-12-94, dur.mte o afastamento do tiwiar, em goro de fêrias.
Senado Federal, 29 de dezembro de -1994.- Senador Hum- nos termos do artigo 40, i ciso m. alíneã. a, da Constítulçâ:-0 daReberto Lucena, Presidente.
pública Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, incí-----"~-·. _-ml!L...a.líoe.a"-"-l9..3Aa Lein' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
com as vantagens das Resoluções SF D0 S 59/91,51/93 e 74194.
ATO DO PRESIDENTE N' 428, DE 1994
Senado Federal, 29 de de7.embro de 1994.- Humberto LuO Presidente do Senado Federal, no uso de SllaS atribuições. cena, Presi~nt~ _ .
em conforrilidade com a delegação de competêi:tda-que-Ihe-foi Outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n° 2;- de acordo com a Resolução do Senado Federal n' 42, de 1993, e com ,--Ato da . .
..
.AI_QDO PRESID_ENfEN".432, DE 1994
Comissão Diretora n° 53, de 1993~ r:eso!~e _ilg_nl~_ANKLJJÇ_iÃ--_~=- =----=~_O_Presidente do Senado Federal,_ no uso das ~bu_ições que
GOMES DE MELO e ANA MARIA BAND~ DE ABREU . lhe foi conferida pelo artigo 6', § 2', da Resolução n' 42, de 1993,
para o cargo de Técnico Legislativo- Nível II, Area de Ayoio reso1ve_c!~ignar ABELARDO GOMES FILHO, Consukor legislaTécnico-Administrafivo, Especialidade de ·o:liilogràtU..l'adiio 16,-- tivo dQ Quadro de Pessoal do Senado Federal, para exercer a fundo Quadro de Pessoal do Senado Federal, em virWde de aprovação ção comissionada, súnbolo FC-8, de Consultor-Geral Adjunto, do
em concurso ptíblico, homologado pelo Ato do Presidente n' 357, Quadro de Pessoal do Senado Federal, a, _partir de 15lté ·dezembro
de 1992, publicado no Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de de 1994.
·
·
· ·setembro de 1992, com prazo de_ validade_prorro_gadopelo_Ato da ______ .Sollado Fooeral. 29 de dezembro de 1994. -Senador HumComissão Diretorâ-n° 18, de 31 de agosto~ 1~9~.
betto_ Lucena, Presidente.
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N' 433, DE 1994
o- Presidente do Senado Federai, no uso da atribuição que
ATO DO PRESIDENTE N" 429, DE 1994
lhe foi conferida pelo artigo 6', § 2•, da Resolução n• 42, de 1993,
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência resolve designar ANA LUIZA FLECK SAIBRO, Consultor Legisregimental e regulamentar, de conformidade com a deJ~açã9-__de __ _Iativo. do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para exercer a
competência que lbe foi oolorgada pelo Ato da Comissão Diretora função comissionada, símbolo FC-8, de Consultora-Geral Adjunta
n' 2, de 4 abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo para o Núcleo Social, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, a
n• O18.586194-5, resolve tomar sem e[eito,_ o ~to-de_s_ta_Pt:<;s_i~incia ___ partir de 15 de dezembro de 1994.
n• 328, de 26-10-94, que aposentou, voluntariamente, por tempo
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. -Senador Humde serviço proporcinal, o servidor CR~TÓV ÃO SOARES DE berto Lucena, Presidente.
FARIA JUNIOR, Assessor Legislativo, Area de Assessoramento
Legislativ,,, NJ'el fi, Padtiio 45, do Quadro de Pessoal do Senado
ATO DO PRESIDENTE N' 434, DE 1994
Fedeal.
O Presidente- d~ Senado- Federal, no uso da atribuição que
Senado Federal. 29 de dezembro de 1994. - Senador HumIbe foi oonferida-pe!o artigo 6'. § 2•. da Resolução n' 42,de 1993,
berto Lucena, Presidente.
. . . . .... .
. resolve ~.simar CARLOS AllilUSTQ_LIMA BEZERRA, Con·
--·-·--· ··-----····- sultor Legislativo, do Quadro dé Pessoal do Senado Federal, para
ATO DO PRESIDENTE N' 430, DE 1994
exercer a função comissionada, símbolo FC-8, de Consultor-Geral
O Presidente do Senado Fedeal, no uso da sua competência Adjunto para o Núcleo Econonúa, do Quadro de Pessoal do Senaregímental e regulamentar, em comformidade com a delegação de do Federal, a partir de 15 de dezembro de 1994.
competência que lbe foi outorgada pelo Ato da Commissão DireSenado Federal, 29 de dezembro de 1994. -Senador Humtora n° 2. de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do berto Lucena, Presidente.
processo D0 1.704193-1, resolve aposentar, voluntafiamente, co~
proventos proporcionais ao tempo de serviço, JOAMAR _!)E
MELLO CUNHA, matrícula 1361, Analista de Indústria Gráfica
- ÁTO DÓ PRESIDENTE N'435, DE !994
Legislativa, Nível III, Classe Especial, Padrão V/530, do Quadro
_
Q l'twidente _do Se!lac!o FedJ:tal. no l!SQ <ia.•!rib1lição que
de Pessoal do Centro Grãfico do Senado Federal- CEGRAF,nos lhe foicon(erida pelo artigo 6•, § 2•. da Resolução n• 42, de 1993.
termos do artigo 40, inciso IIL alinea c, dà-Constiwição·da Repú- resolve designar PEDRO CARRERA PALI\1EIRA, Consultor Leblica Federativa dQ Brasil, combinado com o artigo 186•. inciso ~I.. gi~la~ivg, Qo_ Qu_a,dro de Pes_~l do Sena(io=Fe9eral, para exercer a
alínea. c, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e com as função comiss!onada, símbolo FC-8, d_e_Consultor-G~~l_A~junto
vantagens das Resoluções SF n's 59/91,51193 e 54/9.4.
_ para o NúcleQ de J:)ireito, do Quadro de Pesscial do Senado FedeSenado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Senador Hum- -ral, a partir de 15 de derembro de 1994.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Senador Humberto Lucena. Presidente.
-ATO DO PRESIDENTE N' 440, DE 1994
O Presidente do Senado Federal. no uso-da sua competência
regimental e regulamentar. de conformidade com a delegação de
ATO DO PRESIDENTE N' 436, DE 1994
O Presidente do_Senadç- _f~dw]. no uso-da atritn.-içã0 qt:e compelência ~~e lhe foi outorgada pelo Ato da Co'lÚssão f\iretora
lhe foi conferida pelo ~igo 6', § 2', da Resolução n' 42, de 1993, n° 2. de 4- de abiil-de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro0
resolve designar ANT0NIO PEREIF A DE PAULA. Consultor ce~so D 022.261/94-0, resolve aposentar, voluntariament~. AN~
Legislativo, do Quadro de Pessoal dO_S_CnaOO Federal, para exercer TONtO CIPRIANO LIRA. Analista Legislativo, Area i:le Apoio
a função comissionada, símbolo FC-8. de Consultor-Geral Adjun- Técnico ao Processo Legislativo~ Nível III, Padrão 45, de Quadro
to para o Núcleo de Discursos. :,o Quadro_ de Pessoal do Senado de Pessoal do Senado Federal, nos tennos do artigo 40, inciso ITI.
alínea c, da Constituição da-República Federativa do BraSil, comFederal, a partir de 15 de dezembro de 1994.
Senado Fedoral. 29 de dezembro de 1994. - Senador Hum· -binado com os artigos 186, inciso llL alíena c, e 67. da Lei n°
berto Lucena. Presidente.
- - - 8.!12, de 1990, bem assiin com o artigo 34, § 2', da Resolução
(SF) n• 42, de 1993, e as vantagens da Resolução SF n• 74, de
1994, com proventos propott:ionais ao tempo de serviço, observa;-_
do o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
ATO DO PRESIDENTE N' 437, DE 1994
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Senador HumO Presidente _do Senado_ Federal, _nq uso_-~ a~~ição que
llie foi conferida pelo artigo 6', § 2', da Resolução n• 42, de f993, berto Lucena, Presidente.
resolve designar HERZELEIDE MARIA FERNANDES DE- OLI·
VEIRA, Consultor Legislativo", do QUadiO de Pessoal_dà SeMdo
-ATO DO PRESIDENTE N'441, DE 1994
Federal, para exercer a função comíssiorlàôã., Sírilbolo FC-8: -de
·O- Presidente do Senado Federal, no suso da sua competênConsultora-Geral Legislativo, do Quadro_ de Pessoal do Senado
Federal, a partir de 15 de dezembro de 1994.
- cia teg"UD:ental e regulamentar, em -confonnidade com a delegação
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. ~Senador Hum- de competência que lhe foi ootorgada pleo Ato da Comissão Dirc-tora n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do
berto Lucena, Presidente.
·
Píocesso ~o 0096/94-6, resolve aposentar, voluntariamente, W ALTER JOSE DOS SANTOS, matricula 0257, Analista de Indústria
Gtáfica Legislativa, Nível ID, Classe Especial, Padrão V/S30, do
ATO DO PRESIDENTE N' 438, DE 1994
O Presidente do_Senado Federal, no uso da ~a competência Quadro de Pessoal do Centro Gtáfico do Se!)ado Federal - CEregimental e regulamentar, de confonnidade com a delegação de GRAF, nos termos do artigo 40, inciso IlL alínea a, da Constitui~
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da ComisSão Diretora ção da Repúbüca Federativa- do Brasil, combinado com os artigos n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro- 186, inciso IIL alinea a, e 193, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro
cesso n° 022.50&'94-5, resolve aposentar. voluntariamente, ABE- de 1990, com as vantagens das Resoluções SF n's 59/93 e 74194 ..
- Senado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Senador HumLA'l.DO GOMES FILHO, Assessor Legislativo~ Área de
Assessorarnento Legislativo, Nível ID, Padrão 45, do Quyadro de berto Lucena, Presidente.
Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso IIL
aliea c, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com o artigo 34,
ATO DO PRESIDENTE N'442, DE 1994
§ 2', da Resolução (SF) n° 42, de 1993, e as vantagens da ResoluO Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
ção (SF) n• 74, de 1994, com proventOs proporcionais ao tampo de
regimental e regulamentar, em confonn.idade com a delegação de
serviço, obsrvado o disposto no artigo 37, inciso XL da Constitui·
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dirctora
ção Federal.
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. - Senador Humcesso n• 1838194-6, resolve aposentar, voluntariamente, I'Rf.,
berto Lucena, Presidente.
CISCO DOS SANTOS MACEDO, matricula 0144, Técnico de
lndústr;. Grár.oa Legislativa, Nível ll. Classe Especial, •'adrãc
IV/M23, do Quadro de Pessoal do Centro Gtáfico do Senado FeATO DO PRESIDENTE N• 439, DE 1994
deral - CEGRAF, nos tennos do artigo 40, inciso m. alínea a, da
O Presidente do Senado Ft .lera!, no uso da sua competência
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
regimental e regulamentar, de co~o~~de com a delegação de
os artigos 186, inciso IIL alínea ·a, e 193, da Lei n• 8.112, de 11 de
competência que lhe fOi OUtói"gada pelo Ato da Comissão Diretora
dezembro de 1990, ·com--as vantagens das Resoluções SF n°s
0° 2. de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro59/9!,
51193 e 74194.
0
cesso D 022166/94-7, resolve aposentar, voluntariame~te, YASenado Federal, 29 de dezembro de 1994. - Senador HumMIL E SOUSA Dl)TRA, Assessor Legislativo. Area de
berto Lucena, Presidente.
Assessoramento Legislativo, Nível ID, Padrão 45, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, nos tennos do artigo 40, inciso ID, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combiATO DO PRESIDENTE N_' 443,_DE 1994
nado com os artigos 186, inciso m. alíena c, e 67, da Lei n° 8.112,
O Presidente do Senado Eede.ral, nQ uso da sua competência
de 1990, bem assim com o artigo 34, § 2•, da Resolução (SF) n• regimental e regulamentar. de c~onn,idade com a delegação de
42, de 1993, e as~Vlifitagens da Resolução SF n'74, de 1994, coni competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dirctora

proventos proporcionais aO tempo de senriço, obseJ:Vado o dispos-

to no artigo 37, incise XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo D0 022.238/94-8, resolve aposentar, voluntariamente, 00lyi!NGOS W ALDEMAR BISINOTIO, Assessor Legislativo,
Area de Assessoramento Legislativo. Nível ill. Padrão 45. do
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Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos let1:n<)s do_l!Itj!!9_~•.Íll: . _ ___
Sen.a.doFedJOral. 29 de dezembro de 1994.- Humberto Lu·
ciso lli. altl-·-:.t '"':da ConstituiÇão da Re~blica Fedemtiva doBra- cena. Presid:ente do Senado Federal
sil. combinado com os artigos 186, inciso IIL alíena c, e 67, da Lei
n• 8.112, de 1990, bem assim com o artlgo 34, § 2•, da Resolução
(SF) n• 42, de 1993, e as vantagens da Resolução SF n• 74, de
ATO DO PRESIDENTE N' 447, DE 1994
1994, com proventos proporcíonais ao tempo_ dC- seiVlÇO, obsexvi..--- O Pres-idente do Senado Federal, no uso da sua competência
do o disposto no artigo 37, irtci[o XI. da Constituição !'"ederal.
regimental_ e regulamentar,_ em confomtidade com ~ d~_legação ~e
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. -stliÍador Hum-- conipell\ncía que ihe for outorgada pêlo Ato da Comissão Diretora
berto Lucena, Presidente.
n° 2, -de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o- flUe consta. do Processo D0 1867/94-6, Resolve. aposentar, Jonas Bat~!!_ de _Olive~__ _
--~<-~~~ma;;;;;:tncula 1702, Técnico de-IiidifstriaGráfica r-;;gislativa. Nível n.
ATO DO PRESIDENTE N• 444, DE 1994
Classe Especia~ Padriio Ill!M22. do Quadro do Centro Gráfico do
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência S';""do Federal - .CJ?<_!RAF, no _'lermos do artigo 40, in~iso III,
regimental e regnlamentar, de conformidade com a delegação de a~ea C, da Con~ttutçao ~ ~epublica Federabva do Brast!, comcompetência que lhe foi outorgada pelo AtO diCoiWSsi<)Diliit_ora --bmado com o arttgo 186, mctso
alínea c da Let n• 8.112, de 11
n° 2, de 4 de abril de 1973,-e tendo ern. viSta O que cOD.stã do Pro- de dezembro de 1990 e com as vantagens_ Ó8:s ~esoluções SF n°s
cesso n• 022.799194-0, resolve aposentar, voluntariamente, ~: 59191,51193 e 74194.
RIA DA GRAÇA MILET PEREIRA, Am!1sta Legislativo, Area
SenadO Federal, 29 de dezembro de 1994.- Senadoc Humde Comunicação Social, Eventos e Conta tos. Nívél III, i>adriio 45, · berto Lucena, Prestdente do Senado Federal.
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40._
inciso m. alínea c. da Constituição da República Federativa_do_
Brasil, combinado com os artigos 186, inci8o llL.alíena c; e 67, da...
ATO DO PRESIDENTE N•448, DE 1994
Lei 0 o 8.112, de 1990, bem assim com 0 artigo 34._§ 2o. da ResolU-o Presidente do Senado Federal, no uso da sua competênção (SF) n• 42, de 1993, e as vantagens da Resolução (SF) D.• 74, cina regilnenta! e regnlamentar, de conformidade com a delegação
de 1994, com proventos propoccionais ao tempo de serviço, obser: ·de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato ria Comissão Dire0
vado 0 disposto no artigo 37. inciso XL da Constituição Federal.
tora D 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista. o qUe consta do
Senado Federal. 29 de dezembro de 19 94• _ ·senadOi- Hum: --Processo n• 022.294194-5, resolve aposentar, voluntariamente, SIR
berto Lucena, Presidente.
PERES DE BARROS, Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico Legislativo, Nível li. Padriio 30, do Quadro de Pessoal do Se==-·~..__,_=.~~-=-=<Jnal13do Federal, nos termos do artigo 40, inciso m. alínea a, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
ATO DO PRESIDENTE N°445, DE 1994
os artigos 34, §
e 37. da Resolução (SF) n• 42. de 1993, oom
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso XL
regimental e regul~mentãr. de conformidade
a delegação de da Constituição Federal.
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Ciimí<Sllo])iretoca
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. - Senador Humn• 2. de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o qtieocóiiSta do Pro- berto Lucena, Presidente.
cesso n• 018.976194::_8,resolve manter aposentado, por invalidez, o
servidor, SEBASTIAO FERREIRA S!LVA, Analista Legislativo,
Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nlvelln, Padrão
ATO DO PRESIDENTE N• 449 DE 1994
45, ~o 9"adrode Pess~_do Senado~ederal, nos
do arti~ ____ .•.• O Presidente do Senado Federal, no u;o da sua competência
40. ~ISO I. da Consti~ução da ~e~blica F?ral~v_a_ ~ B~~~~---_regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
combmado com os arttg?s 186, _mc1S? I. _§ ~ , ~ 67,_ da Le! ~
competência Ibe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n°
8.112. .dO,l<I?O·_l><:I!l a."m':.com o artigo 34, § 2_. da R';;"oll.l.ÇOQ. 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo
(SFJ, n 4 .. ~- . · · <as ·";"lag_ens da Resoluçao ~F n 74, de n• 018.34A/94-l, resolve aposentar, por il)v•t;_.., tlliGINA TEl1'19-<,
provo·-apon:tonats ao tempo ~-seavtço, observa- XEIRA SIPRIANO, Técnioo Legislativo, Area de Apopio Técnico
do o d1':'
,o<,go _;I, tnctso XL da Constttutção Federlll.
ao Processo Legislativo Nível II, Pdriio 30, do Quadro de l'eisoal
Senado F~. 29 de dezembro de 1994. -Senadoc Hum- do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso I, da Constituiberto Lucena, Prestdente.
çio da Repíblica Federativa do Brasil, combinado com os artigos
. -~·~-"'" ·~·~~--~•. inciso I.§ l•eô7. da Li:í i:l'''8:112.de 1990, bem assim coma
Resolução SF n• 77192. e os artigos 34, § 2•, e 37, da Resolução
ATO DO PRESIDENTE N' 446, DE 1994
SF n• 42, de 1993, com proventos integrais, obsetvado o disposto
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência no artigo 37, inciso XL da Constituição Federal.
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de
Senado Federal. 29 de dezembro de 19~ :. --Senador Humcompetência que lhe foi outorgada pelo Aio da Co~são-D~~a ____ herto Lucena, Presidente.
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta- do Processo n° 1.882194-5, resolve aposentar, voluntariamente, VANDO
PEREIRA DE SANTANA, matrictJla 1209, Técnico de Indúslria
ATO DO PRESIDENTE N•4SO, DE 1994
Gtiífica Legislativa, Nível II. Classe Especial, Padriio NIM23. do
O Presidente do Senado Federal_, QO uso da su.a competência
Quadro de Pessoal do Centro Gtiífico do Seni!ôoFOOiirnl "~CE- cr<;giri:tenll\Ie_regulamentar, de confo,nni<J?.de oom~ relação de
GRAF, nos termoS di artigo 40, inciso III;. alínea a, dã ConSiib.!1-_ competência qUe lhe fofOOtorgada pelo Ato da Comissão Diretora
ção da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos n° 2. de 4 de abril de 1973, e tendo-em vista o que consta do Pro186, inciso ID, alinea a e 193, da Lei n• 8.112. de II de dezembro cesson°022.275/94-0. resolve aposentar, voluntariamente, FAUSde 1990, com as vantage!lS das Resoluções SF n"s S919t;5JI93
TA DE FÁTIMA LEITE BRUNO, Analista Legislativo, Área de
74/94.
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível llL Padrão 45, do
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Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo_40, il.l.ATO DO PRESIDENTE N° 454, DE 1994
ciso III. alínea c, e 67. da Lei n° 8.112. de 1990. com a Resolução
o Presidente do Sen_ado Federar. no uso da sua competência
(SF) n• 77192. bem assim com o artigo 34, § 2•. da Resolução (SF) regimental e regulamentar, de confoonidade com a delegação de
n° 42, de 1993, e as vantagens da Resolução SF no 74, de 1994, competência que lhe foí outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
com proventos proporcionais a-o tempo de serviço observado o dis- 0 o 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Proposto no artigo 37, inciso XI. da Constituição Federal.
cesso 0 o 022395/94-6, resolve_ aposentar, voluntariamente, CARSenado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Senador Hum- LOS AURÉLIO QUEIROZ MONTIJRIL, Técnico Legislativo,
berto Lucena, Presidente.
Área de policia, Segurança e Transporte, Nível II. Padl_'ão 30. ~
_ __
_ Quadro de Pessoal do Senado Federal. nos termos do artigo 40, mciso TIL alínea c, da Constituição da Repíblica Federativa do BraATO 00 PRESIDENTE N-451, DE 1994
sil, combinado com os artigos 186, inciso llL alínea<; e 67 da ~i
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência n• 8.112. de 1990, bem assim com o artigo 34, § 2°, da Resolução
regimental e regulamentar, de cOO.formidade com a d~leg_ação de (SF) n• 42, de 1993, e as vantagens da Resolução (SF) n• 74, de
competência que lhe foi Outorgada pelo Ato da Comis-são Diretora
1994, com proventos proporcionais ao tempo de setviço, observan° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o_que constado Pro- do o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
cesso n° 022:?Q.7/94-9, resolve aposentar, voluntariamente, MOYSenado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Senador HumSES REIS. Técnico_ Legislativo, Área de AJX>ÍO Técnico ao_ -_be['to Lucena, Presidente.
Processo Legislativo, Nível IJ, Padrão 30, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal. nos termos do artigo 40, incisO m, alínea c, da
ATO DO PRESIDENTE N" 455, DE 1994
Constituição da República Federativa do Bmsíl combinado com
0
os artigos 186, inciso li, alínea c, e 67, da Lei D 8.112, de 1990,
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
da Resolução (SF) n• 42, de regimental e regulamentar, de conformidade com adeleg?o de
bem assim com o artigo 34. §
1993. e as vantagens da Resolução (SF) n• 74, de 1994, com pro- competência que lhe foi outorgada pelo Ato da CoiDJssão Diretora
ventos propon.:lonai.'; ao temro de serviço, observado o dispostO n° 2. de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do P_!ono artigo 37. io.~·iS<' XI. da ConstituiÇão Federal.
cesso n° 022.366/94-6, resolve aposentar,, voluntariamente, JOAO
Senado Fedoral, 29 de dezembro de 1994. - Senador Hum- DE DEUS LOPES, Técnico Legislativo, Area de Policia, Seguranberto Lucena, Presidente.
-- -. -_ ça·eTranspo<tlo, Nível II. Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado_ Federal, nos termos do artigo 40, incisO 114 ãllnea a, da
ConstiruiÇão da Repdblica Federativa do Brasil, combinado com
ATO DO PRESIDENTE N• 452, DE 1994
os artigos 186. inciso III, alinea a, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990,
bem assim com o artigo 34, § 2•, da Resolução SF n• 42, de 1993,
O Presidente do Senado Federal, no uso da _atribuição que e as vantagens da Resolução SF n• 7 4, de 1994, com proventos inlhe f01 conferif..3 pelo arL 6'\ § 2°, da Resolução D0 42, de 1993, e tegrais, observado o disposto no artigo 37, inCiso XI, da ConstituiJe acordo com o que cons_ta do processo n° 020~96/94-8, res~lve ção Federal
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. -Senador Humdesignar CARLOS HENRIQUE MATOS CLAUDIO, Anal1sta
Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível berto Lucena, Presidente.
UI. Pad1ão 45. do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para
substituir a Dirctora do Centro de Desenvolvimento de Recursos
ATO DO PRESIDENTE N• 456, DE 1994
Humanos do Senado Federal, FC-8, durante o mês de janeiro de
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
19~.
.
Senado Federal, 29 de dezembro de 19"94. - Senador Hum- regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outotgàlla pelo Ato da Comissão Diretora
berto Lucena, Presidente.
-·- n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro-- cesso n° 022.657/94-0, i:esolve aposentar, voluntariameqte, ARMÊNIO FERREIRA PINTO, Técnico Legislativo, Area de
AT :> DO PRESIDENTE N' 453, DE 1994
O Presídente do Senado Federal, no uso da sua competência. Polícia, Segurança e Transporte, Nível II, padrão 30, do Quadro de
regimental e regulamentar, de conf~Eade _-com a delegação de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artígo 40, incisO ID, alícompetência que lhe foi outârgada pelo Ato da ComísSãó Diretora nea c, da Constituição da Rep~blica Federativa do Bxasil, combin° 2. de 4 de ahril Je 1973. e tendo em vista o que conSta do Pro- nado cem os artigos 186, inciso m, alinea c, e 67, da Lei n• 8.112,
cesso n° 022.460/94-2, resolve aposentar, volunt.ariameri.te, JOAO de 1990. bem assim com o artigo 34, § 2•, e 37, da Resolução (SF)
RIBEIRO DE ARAÚJO. Técnico Legislativo, Áreade Policia, Se- n• 42, de 1993, e as vantagens da Resolução SF n• 74, de 1994,
gurança e Tra1 ..~porte. Nível 11, Padrão 30, do Quadro_de~Pessoal com proventos proporcionais ao temJXJ de serviço, observado o
do Senado Federal, nos lerinõ-s
artigO 40, inciso·m, alínea a, da. disposto no artigo 37, inciso XI, da ConstiDiição Federal.
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Senador HumConstituiçãO" d .. república Federativa do Brasil, combinado com os
berto
Lucena,
Presidente.
artigos 186. i"ci<o III, aliena a, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990,

z•.

ao-

bem assim com o artigo 34. § 2•, da Resolução (SF) n• 42, de
1993, e as vantagens da_)l.eSQll!ção (SF) n• 74, de 1994, com proventos integrais. observado o disposto no artígo· 37, inciso XL da
Constiruição Federal.
Senado Federal. 29 de dezembro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N°457, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental re_gulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire!ora
n• 2. de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n° 022.480'94-3, resolv~ aposentar, voluntariamente, BENE-
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DITO LEANDRO DE lliSUS, Técnico Legislativo, Área de Insta193, da Lei n° 8.112, de li de dezembro de 1990, com as vantalações. Eqmpamentos. Ocupação e Ambientação de Espaço Físico- gens das RO.oluções SF n"' 59191 j 1193e 74'94.
e Serviços <"'>'Crais, Nível 11. Padrão 30 do_Quadro c!e l'~wal__dp_______S.on.ado Federal, 29de dezembro de 1994.- Humberto LuSenadl) l-:-cdcral. ilOs tCi-mos -do artigo- 40, incisoJI): alí~ê!__<;, ~- __ ç..e:!li!.Presidente.
Constiruição da república Federativa do Bz:a§il, ~_l)~çlo_com_QS__
artig~• 186. inciso lll, albea c, e 67, da Lei no e.112, de 1990,
ATC_ DO PRESIDENTE N" 461, DE 1994
bem assim com o artigó'34 § 2°, da Resolução (SF) ~ 42._de_1923..
____Q Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
e as vantagens da Rcsoluç:j;o (SF) n° 74, de 1_9_94. r..om._ proventos
n>-[.;wental e rego..!lamentar, em conformidade com a delegação de
proporcionai.'> ao tempo de servíço, observado o_dispo~!~-~- ~i_gg~-- cOJll_petêncja que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
37. inciso XI. da Constituição Federal.
· ·- ·
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do ProSenado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Senador Hum- cesso D 0 1.871/94-3, resolve aposentar, voluntariamente, com proberto Lucena, Presidente.
ventos proporcionais ao tempo de serviço. Mll..TON FAGUNDES
-·~. "~~~-~-~..I:liLJESUs._ma_tti""Ja_Q392, Técnico.de Indústria Gráfica Legisla-·
tiva_ Nível II, Classe Especial, Padrão NIM23, do Quadro de PesATO DO PRESIDENTE No 458, DE 1994
soai do Cen<ro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compet'ência do art 40, inciso_ ID, alínea c, da Constituição da RepúNica-Federegirnental e regulamcnú!r._de _COf!_fpqnjdade co_m a .delegação de rativa do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso Ilt alínea c e
compelên(:ia que lllc foi outorgada pelo Ato da Comissão Di.retora
193, da Lei n° 8.112. de 11 de dezembro de 1990, com as vantan0 2. de_4 de ahril de _1973, e tendo __ em vista o ~c_q~_t.!__Q_q_~- __ gens das~_S_E~_59L91, 51/93 e 74/94.
cesso no 022.433!94-5, -resolve aposentar; vCillültãifãDlente, JOSE
----Senado Federal, 29 de :dezembro de 1994.- Humberto LuRIBAMAR DA SU.VA, Técnico Legislativo, Área de Polida, Se- cena, Presicl.e!!!..eL_
gurança e Tran.<porte. Nível II, Parão 30. do QUadiUCie-Pessoal do --·S<nado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III. aUnea c, da
ATO DO PRESIDENTE N° 462, DE 1994
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
O Presidente do Senado-Fedecil, no u'so da -sua competência
os artigos !Ró. ind'>o III. alínea c~ e 67, da Lei D 0 8.112, de 1990, regimental c regulamentar, de conformidade com a delegação de
bem assim com c, artigo J4, § 2°, da ReSQl~ão_ _WF)_ 1?:0 42~_c!e ___ competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Díretora
1993. c a'> vantagl'tl'> da vanta_&ms da -Reso1uçãó{SF) n° 74, de n° 2, de 4"de abril de-"1973,_e tendo em vista o que consta do Pro1994. com proventos proporcionais ao tempo de Serviço. observa- cesso n° 023.091/94-0, resolve aposentar, voluntariamente, MAdo o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constit_uiçã<> FederaL
NOEL RODRIGUES DE SOUSA, Técnico Legislativo, Área de
Senado Federal. 29 de dezembro de 1994.- Senador Hum- Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço
bcrto Lucena, Presidente.
. Físico e Serviços Gerais. Nível IT, Padrão 30, do Quadro de Pes-=- Sõal-do Senado Federal. nos termos do art. 40, inciso llL alínea c,
4.TO llO PRESIDENTE N°459, DE 1994
da Constiruição da República Federativa do Brasil, combinado
{) 1:,, ·;i!l!·n1t• d" Senado Federal. no uso da sua competência com os arts. 186, inciso III; alínea e e 67, da Lei n° 8.ll2, de 1990,
n'!ÚTIIt'riLti ·· a .-u;:lrrl\'lll.lr. de coafonnidadc com a_ _del~g~ção de_ bem assim com a Resolução SF n° 77, de 1992, o art. 34, § 2°, e 37
compet~ncw que lht: foi outOrgada pelo AtO da Comissão Diretora
da Resolução (SF) n° 42, de 1993, e as vantagens da Resolução SF
n° 2. de 4 de abril de 1973, _e tendo em vt~a !J _que -Consta do Pron~ 74~ __cie__l994, com proventos proporciona-is.-observado o disposcesso n° 022.130/94--2. resOlve- ãpOseiitãi, voluntariamente, HUM-- to no art. 37, inciso XL da Constituíção Federal.
BER 10 AM(;RICO, Técnico Legislativo, Área de Polida;
S<cna<lo Federal, 29 de dezembro de 1994.- Humberto LuSeh'Urança e Transportes, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pes- cena, Presidente.
soal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso I~ alínea
c, da Constituição da República Fedemtiva do Brasil, combinado
ATO DO PRESIDENTE N°463, DE 1994
com os .: - ... ·
'"-" inçis~"' m. alínea c, e 67 da Lei D0 8.112. de
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
19N.
- : · n~> 77. de 1992, bem assim como artigQ ___ regimental e regulamentar, de conformidade com a deh:gação de
34. ~o 2·. u..t 1\C:-.\·;~.t\."' • • •. , '1° 42, de 1993, e as vantagens da R e- C0rpP.tência qur lhe foi (lUtorgada pelo Ato da Comissão Diretora
soluçiio(SFJ n' 74. de 1994, com proventos proporcionais ao temn° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vis~a o que consta do Propo de ~rviço. obscl\lado o disposto no artigo 37, inciso XL da cesso n° 022.7_{)6/94-l. resolve aposentar. voluntariamente, INEConstitui<,;-ão Federal.
SIA CUSTODIA, Técnico Legi~lativo, Área de Apoio Técnico ao
Senado Federal. 29 de dezembro de 1994.- Senador HumProcesso Legislativa, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal
hcrto Lucena, Presidente.
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso fi, alínea c, da
-~"' -·---.,.=·=--- "·'··=···..,._,_·--·"'--=-= ...-Constiruição da República Federativa do Brasil, combinado com
A TO 00 PRESIDENTE W 460 DE 1994
os arts. 186. inciso III; aUnea c e 67, da Lei D0 8.112. de 1990, bem
0
O Presidente do Senado Federal, no u~ da sua competência assim com o art. 34, § ~ • e ~7. da Re~lução (SJY no 42, de 1993,
regimental c regulamentar,_ em conformida_9~_CQm__ª __q.elegação de
c~ proventos propor_cwnaJs ao tem~ _d~ servu;o. obs.eJ.vado o
Clmlpclên(·in t.flW llh' r!)] outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
disposto no art. 37. IDClSO XI. da Constltmçao Federal.
n" 2. úc 4 de ahril d<· 1973, c tendo cm vista 0 que consta do ProSenado Federal. 29 de dezembro de 1994.- Humberto Lucesso n" l .8R3/94- J, rc1->olve aposentar, voluntariamente, com procena. Presidente.
ventos proporcionais ao tempo de serviço, JOSÉ QUJRIN"O
ATO DO PRESIDENTE No 464, DE 1994
RlllEIRO, matricula 0802, Técnico de Indústria Gráfica Legislati:_-0 Presidente dO Seriado Federal, no uso da sua competência
va. Nível II. Cla"c Especial, Padrão IVIM23, dii Quadro de Pesregimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
soal dt> Centro Gráfi~.·n do Senado Federal- CEGRAF, nos termos
do arL 40, inci.~o 111. alínea c.- da COnsütUíÇãOüa--Re~btrca--Fede_- ~CdmpclênCía ·que lhe foi outorgacta: ~lo Ato da Comissão Diretora
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Proratíva do Bmsil. co1Hhinado com os arts. 186, inciso III; alínea c c
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cesso n° 022.714194-4, resolve aposentar,. voluntariamente, MYRIA BRANCA TRÊS SILVÁ, Analista Legislativo, Área de
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nivel IIL Padrilo 45, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso
alinea c. da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os arts. 186, inciso ID; alínea a, e 67, da Lei 0°
8.112, de 1990, bem assim com o art. 34, § 2•, da Resolução (SF)
n• 42, de 1993, e· as vantagens da Resolução SF n• 74, de 1994,
com proventos integrais, obsezvado o disposto no art. 37, inciso __
XL da Constituição Federal.
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Humberto Lu·
cena, Presidente.

m.

ATO DO PRESIDENTE N• 465 DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua C9n;t~tência
regimental e regulamentar, de conformidade com a detegação 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 Pf9cesso n• 022.792/94-5, resolve aposentar, voluntariamente, GJ--0RIA MARTINS DUARTE CAMPOS, Analista Legislativo, Area
de Apoio Técnico aó Processo _Legislativo, Nivel ID, Padrilo 45,
do Quadro de Pessoal do S®a,do f'ederal, nos termos do art. 40,
inciso IIL alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os arts. 186, inciso III; alinea a, e 67, e
250, da Lei n• 8.112. de 1990, com proventos integrais, observado
o disposto no art. 37, ·incisá XI, da Conslituição FederaL.
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. -,_Humberto Lu·
cena, Presidente.

m
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vado o disposto no art. ~7. mciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 468, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, de confonnidade 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° 022.682/94-5, resolve aposentar, voluntariamente, HÉLCIO BONIFÁCIO FERREIRA, Analista Legislativo, Área de
Apoio Técnico ao Processo LegiSlativo, Nível lll, Padrão 45, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso m. alinea a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os arts. 186, inciso ID; alínea a e 67, da Lei n°
8.112, de 11 de 1990, be.m assim com o art. 34, § 2•. da Resolução
(SF) n• 42, de 1993, e a5 vantagens da Resolução (SF) n• 7 4, de
1994, com proventos integrais, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Humberto Lucena,. Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 469, DE 1994

O PresideD.te do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, de confonni<kde com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Díretora
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n° 022.342'_94-Pt resolVe aposentar, voluntari..amente, CÍCE~
Ró BARBOZA DA SILVA, Técnico Legistativo, Area de Policia,
ATO DO PRESIDENTE_ N" 4fí6, DE 1994
_Segurança e Transportes, Nivel II, Padião 30, do Quadro de PesO Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência soal do S_en,ado Fede~l~ nos termos do arl,. 40, inciso Ill, alínea a,
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de_ da Constituição da República Federativa do Biisil, cOmbinado
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora com os arts. 186, incisO m~ alínea a e 67, da Lei n° 8.112, de
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do ProI 9'90, com a Resolução SF n• 77. de 1992; bem assim com o arL
cesso n• 022.841/94-6, resol~e aposentar, voluntariamente, EDNA 34, § 2•, da Resolução (SF) n• 42, de 1993• .-as vantagens daReMARIA UMA GUlMARAES, Técnico Legislativo, Area de solução SF no-7 4, de 1994, com proventos integrais, observado o
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do_ art. 40, inciSenado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Humberto Luso IIL alínea c, da Constliilição da. República Federativa do Brasil, cena, Presidente.
0
combinado com os arts. 186, inciso ID; alínea c e 67, da Lei D
8.112, de 1990, bem assim com o art. 34, § 2•, da Resolução (SF)
n• 42, de 1993, e as vantagens da Resolução (SF) n• 74. de 1994,
ATO DO PRESIDENTE N" 470, DE 1994
com proventos proporcionais ao tempo de sexviço, observado o
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
regimental e regulamefitaT, de--COnfOrmidade com a delegação de
Senado FederaL 29 de dezembro de 1994. - Humberto Lu· competência que lhe foi outorgada pelo Ato _da Comissão Diretora
cena, Presidente.
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n° 023.284/94-3, resolv~ aposentar, voluntariamente, PEDRO AURÉLIO GUABlRABA PEREIRA CARDOSO, Analista
ATO DO PRESIDENTE N' 467, DE 1994
Legislativo, Área de Policia e Segurança, Nível
Paciião 45, do
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
Quadro de Pessoal do Senedo Federal, nos termos do art. 40. inciregimental e regulamentar, de_ conformidade com a delegação de so fi, alínea c, da Coristituiç_ão da República Federativa dÕ Brasil.
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora combinado corii Os -arts. 186, inciso ill; alínea c e 67, da Lei D 0
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta
Pro; 8.112. de 11 de 1990, bem assim com os art. 34, § 2•. e 37 daRecesso n• 022.193/94-4, resolve aposentar, ~oluntariamente, JOSE solução (SF) n• 42, de 1993, e as vantagens da Resolução SF n•
BRUM DA SILVA, Técnico Legislativo, Area de Policia, Segu74. de 1994, com proventos proporcionais, obsexvado o disposto
rança e Transporte, NívellL Padrilo 30, do Quadro de Pessoal do no art. 37, inciso XL da ConstitUiÇão Federal.
Senado Federal, nos termos do art. 40, incisO ID, alínea c, da
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994.- Humbe<to LuConstiblição da República Federativa do Brasil, combinado com cena, Presidente.
os arts. 186, incisolll; alínea c e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem
assim com a Resolução SF n• 77, de 1992, o art. 34, § 2•, da Resolução (SF) n• 42, de 1993, e as vantagens da Resolução (SF) n• 7 4,
ATO DO PRESIDENTE N• 471, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
de 1994. com proventos proJX'I"Cionais ao tempo de serviço, obser~

m.
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regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de Técnico ao Processo Legislativo, Nível III. Padrão 45. do Quadro
competência que llie foi_outorgada pelo Ato da Comissão Diretora de Pessoal do Senado Federal. nos termos do artigo 40, inc:iso III.
n" 2. de 4 de abril de 1973, e u!ndo em vista o que consta do Pro- alínea c, da Constiruiç-ão da República Federativa do Brasil. l..'llTil·
cesso D 0 022.975/94-2. resolve aposentar. voluntariamente, MA- binado com os artigos 186. inciso UI. alínea c, e 67, da U.·i n''
RIA UNHARES DE SOUZA KRANERT BORGES. Analista 8.112, de_ 1990. bem assim com o artigo 34, § 2<>. e 37, da ResoluLegislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível ção (SF) no 42, de 1993. e as vantagens da Re!«)lução (SF) n" 74.
IIL Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. nos ter- de 19_94, __com proventos Prr>JX:'fcionais ao tempo de serviço, ohsermos do artigo 40 inciso ID. alínea c, da Cop.stiUJ.ição da :República vado o disr:osto no artigo 37, inciso XI. da Constitui\:·ão Federal.
Federativa do Brasil. combinado com os artigos 186, inciso IIL
Senado Federal. 29 de dezembro de 1994.- Senador Hum~
___ _ --- alínea c, e 67, da Lei 0°_ª.1_12. ~e_l9~!_ ~~- a~~!!n_ÇQffiO__ID}igq _ _Q~_rtQ_I_,o_!!~_n_~_I?I:ç_sid~nte_.__
34, § 2", da Rewlução (SF) n• 42, de !993. e as vantagens daResolução (SF) 0° 7 4, de 1994, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto_l1()~g<>_:f?~in-~iso X_L~ _______ AT_Q__Qº!'&.EliiDEI'iiKN"A25, I> E 1994
Constituição Federal.
O Prcsiden.te do Senado f''ederal, no uso da sua t·ompt:tênt.·ia
Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. -Senador Hum- regimental e regulamentar, de conformidade com a delega,·ão de
berto Lucena, Presidente.
·
competênda que lhe foi outorgada ~lo Ato da Comissão Dirctnra
-=--~~-=-=-··n~ _Z.. de 4 c(c <!_brii_Q_ç_J_9-73~ e tendo. ~QL'Ô.S!'l_q_g!!Ç çonsta do___En!:-___ _
c~so n° 02.2.:7711?)4~K-res.o1Ve ajx-,genta~; Voluntariamente, MAR I
ATO DO PRESIDENTE N"472, DE 1994.
LUc_IA MACHA))() DA SILVA E FRANÇA, Técniw Legisla< iO Presidente do Senado Federal, no uso dã sua cÕfnj,etência vo. Area de AJXJio Técnico-Administrativo, Nível fi, Padrão .10.
regimental e regulamcntá.r. de confonnidade__co_m___a_.d~gação de ~'?Quadro ~.:Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40,
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora_ ~ciso II}~ _alínea c, da Copstituição da República Federativa do
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que -consta ·elo' Pró-· BJ:ãSil, combinado com os art).gos 186, int'iSO lll. alínea c, e 67. da
cesso n° 022..976/94-9, resolve~aposentar, voluntariame'nte~ lvlAR- Lei n°_ 8.112,_de 1990, bem ãssiill com o artigo 34. § 2°. da ResoluCOS ll.DEFONSO DE ARAUJO, Analista Legislativo, Area de . ção (Sftn" 42,_de 19_9_3~e-'1S_ v_antagensda_Re_:;ylução ($_Ff_o"_71_.
Apoio Técnico aO -Processo t.egi~j[fivcj_; .MVÇí Ir!:=Pa~~~~~-dç>-~ ~C _!_99~ cqn_1 QTOv~ntos_J?_r0{'9fÇ'_iQtlai_~ ap ~empo de servi~·o, ohSt·r·
Quadro de Pessoal do Senado Pederal,_nos_ lermos do_artig_o 40, in- _ ~~~-~_d_tsp-Jst~_l1P ~i_g~7._~<)~2_)a,_da__ Çp~t_itl!~·.ij_o Pcdçral. __
ciso IIL alínei c, da ConstiiuiÇlo da Rep(JbliCil FedenitiVa dO Brn:
Senado Federal. 29 de dezembro de 1994.- Senador Humsil, combinado com os _artigos 186, .i'2_ci~o__!!_Ç~.Í!l~. c~ -e-§_7_}_ ~ ~~i _..~~c:rto ~~ucen_~ P.r!:?~idente_~
n° 8.112, de 1990, bem assim com-o artig<? 34<§ 2~0!,da ~eso~uç:ão
(SF) n• 42, de 1993. e_ as vanta_gens_da _ge_solJJção_ (SF) n• 74,_<1~--- ~ ________ ~----------- _
1994;cõm proveritos proporcionais ao tempo de serv.iço, observaA TOS DO DIRETOR-GERAL
do o disposto no artigo 37, inciSo XL da Constituição FedernL
ATO DO DffiETOR-GERAL N" 151, DE 1994
Senado Federal. 29 de dezembro de 1994.- Senador HumO -Diretor-deral do Senado Federal. no uso da atribui\·ão
berto Lucena, Presidente.
c
Que lhe foi confeiida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de
~·· ~~--==..,.,·=--"- _~,~·-- ··~ 0 "'--""1993, e- de.-aoo-rao· oom o_qu-e &in-Sfa-â<i:PfOCCS-SO ri6 CJ.ll:O:r2194.4.
ATO DO PRESIDENTE N"473 DE 1994
resolve exonerar, a pedido, SEBASTIAO SOARES DE FARIAS
O. Presidente do Senado Federal, -no us'o da_ sua competência do cargo, em comissão. de Secretá~o Parlan:entar. do Quadro de
regimental r- ~.J!amentart de confomtj_da~. com._a ~ekga_çã_o _d_e__ ~-~esso~l Senado Fedc::ral, d~ Ga?me~c do L1de~ do PSDD. Senacompe!t:-.- .... -i"~ lhe foi outorgada pelo Ato_ da_ Çq_!lll;;~_i!Q pj~JQtªor Man~ ~ovas. a partir de 1 de Janerro de_ 199- .
•.
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do ProSena~ F~eral, 29 de_ de?.embro de 1994.- !\fanoel \ ilda
cesso no 022.289/94-1, resolve aposent8r,-voluntariamente, ATAI~ de Magalhaes, Diretor-C.reral.
DE JORGE DE OLIVEIRA, Assessor . LCgisiAtivo: Área de
Asse="'c-uonlo legislativo, Nível IIL Padrão 45, do Quajlro de
Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alíATO DO DffiETOR-GERAL N" 152, DE 1994
nea c, da Constituição da República Fedeiatiya--do Bras~!, corUblO Diretor-Gera1 do Senado federal, no uso da atritxJi~·àll
nado com os artigos 1~! incíso_ID;_. aJí.nea- Ç, ç Q_/,-~~~~C!i~-~-1 11~~-- que lhe foi conferida pelo art. 7'. § 2°. da Resolu\'ão n° 42. t.k
de I 990, bem assim oom 0 artigo 34, § 2', da ResoluÇão (SF) n• 1993, e de acordo com o que cÓnsta do Processo n• 022.752194-.l.
42, de 1993, e as vantagens da ResoluçãoSF n• 14, de 1994, com resolve exonerar, a pedi~, ASSU GUI~RÃES, mal!Íc'Uia n"
proventos proporcionais ito tempo de servi -0 , õbsCrVadÕ o-diSpOS~ _5120, do cargo, em coiWssao, de Asse~sor Tecrn~o: do Qu~ad~o dt•
to no artigo 37 ~thdsó Xf ctaCODStiuiiÇãO ~derir ________ : ----- Pessoal do Senado Fede~l. com Iotaçao c exemcto no Gabmt.~te
Senado Federal, 2</ de dezembro de 1994. .:. Senador Hum- do Senador Pedro Teixeiia, a partir de 2I de dezembro de 199~.
berl<l Lucena, Presidente.
.. ____Senado Federal, 29 de dezembro de 1994. - Manoel Vil da
de Magalhães, Diretor-Gcral.

?o
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ATO DO PRESIDENTE N" 474, DE 1994
ATO DO DffiETOR·GERAL N" 153, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
O Di~tor-Geral do Senado Federal, no uso da atribui~·ão
regimental e regulamentar, de confomüdadÇ: __COIIl.ª c;leie_gª-Çào_c;l_e____que lhe foi conferida pelo art. 10 do Ato do Presidente n° 252. de
competêncíã que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 1993, e tendo em vista o que consta do Processo n° 002.010/93·3.
______ ~-- ______ _
n° 2. de 4 de abril de 1973, e tendo em vista () que consta do Pro- resolve:
cesso no 022.338/94-2, resolve aposentar, voluntãtlamente-. -cAR. -- -- - -- -~ iOIDOIOgaf:fulSd-o disf,osto no art. 20 da I.ci n<> K.! 12.
LOS ALBERTO DE LIMA, Analista Legislativo, Área de A[X)io de 1990, a avaliação de desempenho dos seguintes servidores cm

par-a

m
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Marise. Terceirn-Secretária; e Nelson Wedekin. Q!J!lJ'tO-SC<'rctat.o
Deixam de comparecer, por mótivo justificado, os ExcelenNome do(a) Servidor( a)
Matrí~la _ Média-Final
tíssimos Senhores Senadores Humberto Lucena~ Presidente. c Jlí
Iio caffirx)S. Primeiro-SeCretário.
OUo Fernandes da Silva
04.855
188
Sérgio Amujo de Amorim Lopes
04.843
188
Presidida pelo Primeiro Vice-Piesideritc. no cxcrch:io -~-a
Presidência e em virtude da ausência justificada- do titular, Pr~si
Carlos Eduardo Rodrigues Cruz
04.884
178
Ivete Lemos Andrade_de Paula
04.910
173
dente Humberto Lucena.
- AÕ ibrir-Os trabalhos. o Excelentíssimo Senhor PrcsidC'ntcLcda Maria Sales Brauna Braga
04.913
188
Hetvaldo Sampaio Carvalho
04.925 _
~ U!8em exercício-~resenta aos presentes os seguint~s assunto~:
Flavio Bezerra -Praxedcs
-04.903 -188.;~rReq-uerimento n° 882. de 1994, por meio do qual o S~o·
nhor Senador Moisés Abrão solicita seja providenciada a tradu,·àn
JoselitoAparecido Ramos de Brito
04.90S
188.
para o ve:máculo nac_ional dos c;ontrat_os _que instruem as_ Mensa
Carlos Eduardo Lopes Neves
04.909
188
Mareio Aurelio Valente
04.911188
gens 353, de 1994 (n" 1.026/94, na origem). 354. de 1994 (n"'
Fabio ('repory Franco
04.9Í2
188
__1.027!94. na origem). 355, de_!994 (n" 1.028194. na origem) ..'56.
Alex Anderson Costa Nobre04.915
188
de I994 (n" 1.029!94.naorigem) e 357,de 1994_(n" 1.03CY94. na
-orlgc;m) do Senhor Presidente da República, destinadas ao finan·
Paulo Ccsardc Faria
04.9!6
188 _
Senado fiederal. 30 de dezembro de 1994.- Manoei Vilela ciamento do projeto do S"istt:!ma de Vigilância _da Amazônia- SIde Ma.galhãcio, Diretor-CrCial.
·
VAM
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e- ~-cncami
nharn à Secretãriã-Gefal da Mesã, paia-as devidas providênciiis. ATO DO DIRETOR-GERAL N" IS4, DE 1994
'h) Requerimento n° 891, de 1994, por meio do 4_ual o SeO Dirctor-Geral do Senado Federal. no usO da atribuição, nhor Senador João França. solicita a transcriç-ão, n~lS Anâis do St•
qur lh(' r~~Í <'OOf(•rida pcio art.- 7°, § zõ, da-Resolução D0 42, de
nado Federal, da matéria intiOJ!ada ''Integrar ou isolar'',_ pullllt-adl•
11.)93. e de r~çordo t:1lm o que ronsta do Processo n° 000.132/95-0, na Folha de S. Paulo. cm 29 de nqvcmhm de 1994.
1esol"(: nomear HLNIVALDO ALVES DE AZEVEDO para exerOs presentes, após exame, aprovam a matéria c a cncanu
cer o c-arg(l". cm comissãü, de Secretário Parlamentar. do Quãdro nham à Secretaria-Geral da M~sa, para as devidas pmvidências:
de Pessoal do Senad<l Federal. com lotação e exercídO-no Gabinec) Requerimento n° _934, de 1_99_4, por meio do qual o S~·
rc do Senador Fenando Be?.erra.
rihor Senador Mauro Benevidcs solicita a transcrição. nos Anai~
Senadtl Fedem!. 30 de dezembro de 1994.- Manoel Vilela do S_enado_ Federal, do editorial publicado no jornal A llnião, t•m
de Mãgalhã~ DirctcJr-Geral.
l 0 de dezembro de 1994.
Os presentes,_ªpós exame, aprovam a maté_ria c a t'JIC<Jnu
nh-ã.m à Secretaria-Geral da Mesa, para as dcvidã.s providl1ndas~
Aro no IJIRETOR-GERAL N" 155, DE 1994
d) Requerimento n° 963. de 1994. por meio do qual o St•
O Diret11Tk<Tcral do Senado Fedct:al_. no uso da atribuição
nhor Senador Gilbetto Miranda solicita a- transcrição. nos Anais útl
que lhe foi conferida pelo art. ?o. §
d3. Resolução Do 42. de Senado Federal. do artigo intitulado "Vamos exportar... emrrt·l!,'"
1993 . .c_ dt• aconh) t'Om n (jUC mnsta do Processo D 0 000.132/95-0, pelo Correio, de autoria do Sr. Affon.SoHe-nDel. publicado ntl y1
resolve nomear MARCOS ElVIÍLJO ARANHA para exercer o carna1 O Estado de São Paulo. em 1o de dezembro de 1994.
go. em comi~são, de Assc_ssor Técnico, do Quadro de Pessoaf do --Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a c-nc:ami,
Senado Federal, c:orn lotação e exercicio no Gabinete do Senador nham à Secretaiia-Ger.d da Mesa, para as devidas providências:
Fernando Be7.erra.
·
e) Requerimento D0 964, de 1994, por meio do qual!_) ,~c·
Senado Federal. 30 de dezembro de 1994. ..:-Manoel Vilela - nhor Senador Odacir Soares solicita a tcinscrição. nos Anais <.h·
de Magalhães, Diretor-Geral.
Sen:1do Federal. do editorial intitulado "Senso de Oportunidadt•".
publicado no Jornal do Brasil. em 6 de dezembro de ]994.
Os presentes. após exame, aprovam a matéria c a ~nr:.tull
ATO DO DIRETOR-<;ERAL N° 156, DE~J994
nham à Secretaria-Geral da mesa, para as devidas providêlli.. ias;
O Diretor-Gcral do Senado Federal, no usq da atribuição
f) Requerimento 0° 965, de 1994, por meio do qual 11 St·
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de
$or Senªdor .Gilberto Miranda solicita ao Sen~_gr Minisrro 1b
I 993. e de acordo e<>m o que consta do Processo n-o CX>0.132/95k0,
Aeronáutica as informações necessáriã.s à ínstru<,;-ão da:-; Mmo.;.a
resolve nomear DILENE GOMES BARRETO para exercer o car- gens n"s 353, 354. 355. 356 e 357. de 1994. que têm por <>ilj<>t<> '• .
go. em comi!>são. de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal
pedido de autorização. a esta Casa, de operações de crédito d(~o.;ti
do Senadn rederal. com lotação e exercíCio no Gabinete do- SeM- nadas à implementação do Projeto SIV AM.
dor Fernando Bc7.erra.
Os_ presentes, após exame, aprovam a matéria c a ençanli
Senado Federal. 30 de dc7.embro de 1994.- Manoel Vilela nham à Secretaria-Geral da Mesa. para as devidas pmvidt:ndas:
de Magalhães, Dirctor-Geral.
g) Requerimento n° 966, de 1994. por meio do qual{' :St•
nhor Senador João Rocha solicita ao Scnhqr Ministro d~o· H-.tad11 d.t
1611 Rl-•tmião Ordinária da Comissão Dirctora, realiZada Integração Regional informações relativas ao dcscmpr-nhr1 d~ •
Conselho Deliberativo da Superintendência de Oe-.senvolvuJH'n!•;
cm 22 de_dczcmbro de 199.:f.
da Região Norte (SUDAM) e do Banco da Amazônia S!,\
Às on7.C homs (' dez minutos do dia vinte e dois de dezembro de um mil. novecentos e noventa e quatro. reúne-se a Comis- BASA, no periodo de setembro de 1989 a novemhro de 199,1. P•'
que se refere ao cumprimento da Lei n° 7.827. de 27·9-R9.
são ))irctord. do Senado Federal, na Sala de Reuniões da
Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a cnçanti
Presidênda, com a prcscn~·a dos Excelentíssimos Senhores Senadores Cllagas Rodrigucs_,_!'rimciro-Vice-Prcsidente; Levi Dias, Se- nham à Secretaria-Geral da Mesa. para as devidas pnlvidênt·ws.
h) Requerimento n° 967, de 1994, por mC'iO dn qu:d (}Sr
gundo- Vin·-Prcsid~omtc: Nah<1l' Júnior, Segundo-Secretário; Júnia
Dezembro de 1994
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nhoc Senado! João Rocha so)idta_ao-Senho(MiDistro de Estado da
q) Requerimento n• 1.064, de 1994, por meio do qual o SeFazenda informações atinenles às aplicaçÕes ·ao Füiioo Constitu- · nhorSenador L<xlrlval Baptista solicita a ttanscrição, nos Anais do
clonai de Fmanciamento do Norte - FNO e do Banco da Amazõ. Senado Federa~ dos discursos de Suas Excel€ncias os Senhores
nia- BASA.
- . L -- -- ~' --.Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, Presidente do Tribunal
Os presentes, após exame, aprovam a lnat&ia e a- enca.mi- Superior Eleitoral. e Senador Fernando Henrique Cardoso, Presinharn à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
dente eleito, proferidos na solenidade de diplomaçio do Presidente
i) Requerimento o• 968, de 1994, por meio do qual o Se- e do Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, em 17 de
nhoc Senador Gilbelio Miranda solicita ao Senhor Ministro de Es- dezembro de 1994.
tado, Chefe ·da Sé.cietaria de ÃsSúD.lOS- Estiiiéglcos-dil PréSicl&lcia
Os presentes, após exame, aprovam a mat6ria e a encam.ida RepúbliCa. infonnações necessárias para a inStfuÇão das Mensa- . -nham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
gens n%353, 354,~55, 356 e 357, ®.J99_4,_gu_!'_~ID por objeto o
r) Requerimento o• 1.065, de 1994, por meio do qual o Sepedido de autorizli.Ção", a õsta ·casii;"àe~operaÇões de créaito desti; nhor Senador Dario Pereiia solicita a ttanscriçio, nos Anais do Senadas à implementação do Projeto SNAM. -- -- -- ·- - -- nado Federal, do artigo intitulado "O bingo", a jogatina e o
Os_presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami- esporte .., de autoria do Dr. Everaldo Maciel, Secretário da Fazenda
nham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providênciàs;
e Planejamento do Distrito Federal. publicado no Correio Brazi.
j) Requeiímento' n• 9'70,. de 1994, por melo' do qilal o Se- lieo..,, em 4 de dezembro de 1994.
nhor Senador Jacq_ues SilVa Solicita a LnmscriÇã~DéiADais do Se_ Os presentes, ap6s exame, aprovam a matéria e a encamiw
nado Fed~ dó artígo intltu!aC!o "Anisíía dO Congresso·.:. Empate nharn à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
dos inOcentes'', de autoria do Advogado José Saulo Pereiia Ras) Requerimento n• 1.066, de 1994, por meio do qual o Semos, publicado no }ornai Folha dé~S. PaúíO:· .. - --~ ·
nhor Senador Gilberto Miianda solicita ao Senhor Ministro de EsOs ~ntes, após exame. a'pro\'atl1 a=mat6iiã- C-a eliCati:ll-- - tado da Aeronâutica inforniações atinentes aos valores globais dos
nham à Secretaria-Geral di Mesa, para as devlclás providências;
=:ursos destinados ao pagamento da Raytheon e Esca.
k) Requelimenlo ncr917,'de 1994;por·meiõ-db qual o SeOs presentes-, após exame, aprovam a matéria e a encaminha Senador Guilherme Palmeiia_ solicita a transcrição, nos Anais nham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
do Senado F<ldeml, dó ~go intitúlado •'Contmto'Coletivo de Tmt) Requerimento o• 1.082, de 1994, por meio do qual a Sebalho", de autoria do Minisui; do Trabà!ho, Dr: Marcelo PimenteL nhora Senadora Júnia Marise solicita informações ao Senhor Mipublicãdo rio Supleníenro ··'Orreito -e·- JUStíçi' ao- Jorhal CO-iTâo nistro da Educação sobre contratos de fmanciamentos assinados
Brazlliense, em 28 de novembro de 1994.
por aquele Ministério e o Banco Mundial, para projetos &, eàlcaOs presenteS, ·ap6s eiame; aptd\ilím a mlitéiia e á encami-· ção no Brasil.
nharn à Secretaria-Geral da mesa, pai1i as devidas pro\'id6ncias;
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encamii) Requerimento o" 978, de 1994, por meio dO qual o Se- nham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
nha: Senador Marco Mac!el solicita a tnmscriçííb, nõS Anais do
u) Processo o• 017 .()25/94-0 (anexo: 013.521194-2), por
Senado FederaL do artigo intitulado "O Gati da cultura", de autorla meio do qual o Instituto Tancredo Neves solicita a liberação de
do Embaixador Jerônimo Moscardo, publicado no jornal O Globo subvenção relativa à terceiia parcela do ano de 1994.
em 16 de novembro de 1994.
·
E designado o Senhor Quarto-Secretário, para relatar a maOs pre·senteS, ap6s exame, aprovam ·j---ttiD.iéria- e à enéai:ni- léria;
nharn à Secre~-Geral da Mesa, para a~ d<l_vi~~idências:
v) Expediente da Diretoria-Geral, relativo à prestação de
m) Requerimento o• 986, de 1994, porme1o do qual o Se- serviços extraordinários do Senado Federal durante a convocação
nhor s,nador Pedro Simon solicita a tnmscrlção, nos Anais do Se- extraotdinária do Congresso Nacional, DO petiodo de 16 de dena~Q l'"""'l. do re!at6rio sobre" sua viagem"âô Mb<ico como
zembrode 1994a31 de janeiro de 1995.
representante do Brasil, para assistir ii-posse do ·lÍOVo Ptesiilei:úe ·
- Após discussão, õ eXpediente é aprovado, determinando o
-Senhor Presidente o encaminbamento da matéria à Subsecretaria
daquele País.
Os presentes, ap6s exame, aprovam ã matéria e a enca.mide Actny.nistração de Pessoal, para as providências necessárias.
nham à Secretaria-Geral da Mesa. para as devidas proviô&lcias;
E dada a palavra ao Excelentissimo Senhor Segundo-Vicen) re·; .-f~-:c::c ::' ""'J.de l994,por-meio--do qual o Senhor Presidente, que expõe aos presentes Parecer ao Processo o•
~'ücita ao S~nlíorMinistro ôcil'laneja- 016.904/94-0, que trata da solicitação de r=sideraçio da deciSenado< "'"'••·-!~
mE
-- ---· ':"llDtes a todos os rmíúíéíãmenlõs autorizasão exarada no Processo n• 011.022/94-9, feita por Eli da Silva
dos e/ou liberudos pelo BNDES, DOS aiios
1994: c ... -- - Teíielia
outros servidores, ocupantes de cargos situados na
Os presentes, ap6s exariíe.
a--~na e l encami- categoria funcional de Analista LegislatiVo. Área de Comunicação
nharn à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
Social, Nivel lll, Padrão 31, do Quadro de Pessoal do Senado fe..
o) RequePme~o_n° 1.003, de_ 1994;-pormeió do qual o Se- dera!. Tendo em vista a complexidade da matéria, é sugerido o
nhor Senador Áureo MeUO SOHcitiã. t.ra.iiSCtrÇio~oiíOS=Xnais do Se- reencaminhamento do processo à Secretaria Administrativa, para
nado Federal, do artigo_ inti!úlado _"Carta_ aberta ao Presidente que elabore minuta de Projeto de Resolução, alentando-se para dieleito- Fernando Henrique Cirrdos6", de-autoru! dO JOOlB.Iisti Ar' - reitóS gerados pelo Edital do Concurso e para as limitações imposliodo Porto, publicado no jomal de Manaus A Crítica, em 12 de tas pela Lei o• 8.112/90, por estarem os posrulantes ainda em
ontubro de 1994: · ·
-c~--~--------- ~estágio probatório.
os presentes, após exame. apro-vam a...mil&ia e á encalni- ··
Apó"s exame, os presentes, aprovam o parecer.
nham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
A seguir. a palavra é concedida ao Excelentíssimo Senhor
p) Requerimento n• 1.063, de f994;- por meío'dO qual o Se- Segundo-Secretário, que apresenta os assuntos relacionados:
nhor Senad<r Gilberto Miianda solicita ao SenhQr Ministro de Esa) Parecer do Excelentissimo Senhor Primeiro-Secretário,
tado da Aeronáutica inforrii&çõés relativas a6 prÔjet.O SlVAM
· favorável ao recurso formulado por Lêda Maria Rebelo Ramalho,
Os presentes, após exame, aprovam·a ífiatéfia e a ent:àmi- ocupante do cargo de Assessor Legislativo, de reconsideração da
nham à Secretaria-Geral da Mesa,~ a~· dev~~ ~yidências;
deci~~~ ex~ no Processo n° 025377/93-0 (Processo n°
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O assunto é debatido e, ao flna1, os preser' ~s recomendam
Após discussão, os presentes aprovam o parecer, __ __ __
ao Diretor.:Geral a adoção da.<> medidas necf?ssãrias, junto ao Exccb) Parecer do Excelentíssimo· Senhor Primeiro-Secretário, lentíssimo Senhor Primeiro-Secretário.
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011.522/94-J).

favoráVel aos recursos formulados por diversos servidores da
CaSa, ocupantes do cargo efetivo de_ Assessor Legislativo, por
meio dos quais requerem reconsideração da decisão que suspen-

A palavra é concedida, depois, ao Excelentíssimo Senhor ·
quarto-Secretário.- que apresenta--os-seguintes assuntos:

--a) Parecer aos Processos n% 007.221193-2. 025.786/93-8,
deu o percebimento concomilanle da t>=cla denominada "quin- 012.106/93-3 e 012.817/93-7. favorável ao pagamento de 24:30
tos", de que trata o art. 62, §§zoa 5°, da Lei n~ 8.U2/90, com a horns--extras aos servidores relacionados, pela prestação de serviGratificaçãO de Representação inerente -ão cargo, c!iada pela Reso- ços extraordinários durante os tr~balhos da CP MI/CP.
lução n• 42/93 (Processos n•s 008.8!)/94-6, 003~.107/94-9.
Os preSentes. após exame. aprovam o parecer;
003.417/94-8; 010.011/94-3 e 003.169i944).
b) Parecer ao processo n• 007.933/93-2, favoi-ável ao paga_
mento de 36:30 horas-extxas a servidores do Serviço de Segurança
Após discussão, os presentes aprovam o pareéet;.=_-=-, c) Comunicação,- à CoriiissãO Diietora, do. Ato :1;1° .~s; de desta Cisa, pela prestação de sezviços extraoràiilários durant:;- os
1994, do Excelentíssimo Senhor PrimeirO-Seciét.ário, -que 11disci- trabalhos desenvolvidos pela CPMI/PC, nos meses Jo..: junho; julho
plina a prestação de setviço extraordinário rio âmbito do Senado e agosto de 1992.
Federal e dos seus Órgãos SuJ)ervisiônaJOs, e dá out~ providênOs presentes, após exame, aprovam o parecer.
c) Parecer oral ao Processo n• 016.725/94-8, favoiável à
cias". (Processo n•Oll.505/94-0)
OS presetltes tOmam ciência da maléria;
aprovação da prestação de contas do Instituto de Previdência dos
d) Parecer pela estipulação de um prazo até o último dia do Congrç_ssistas- IPC, relativa ao 1° e 2° trimestres do exercido de
corrente ano. para qúe Miguel Sodré Mendes exerça o direito de 1994, referente aos valores repassados pelo Senado Federal, em
opção por um dõS caigos Públicos em que se encontra investido, cumpriinento ao que determi.na o art. 1° da Lei 7.586/87, que altemantendo-se, até lã, sua condição de "excluído da fplha de pa~- rou o art. 60 da Lei n° 7.087/82, que trata da coberttua do pagamento". "Caso não façãa opção nenl reasS!lma no dia útil posterior mento de 1/3 das pensões a ex-Senadores.
seu cargo no Sefiado Fedent.I. será consi;;...ia.da a_ ausência, com o
- Após exame, os presentes, aprovam o parecer;
corte do ponto correspondente- o que caracterizará. então. víncu·
d) Parecer oral ao Processo n• 003.628/94-9, favorável à
lo funcional de emprego e acairetará e conseqüente perda do vín- aprovação da prestação de contas do_ Grupo Brasileiro do Parlacolo funcional com os qu~~s do ~enado _Federal'~. .(ProcesSo D 0 mento Latino-Americano, relativa ao exercício de 1993,_ referente
020.540/94-9)
aos valores repassados pelo Senado Federal. a título de Subvenção
Os presentes, após exame, aprovam o parecer;
Social.
e) Parecer ao Processo n-o 012.617/94-6, favorável à aprovaOs presentes, após exame, aprovam o parecer.
Por último, o Dfretor-Geral apresenta os seguintes assuntos:
ção da prestação de contas do Grupo Brasileiro da União Interpara) Proposta de Alo da Comissão Diretora, que trata de gelamentar, relativa ao primeiro semestre de 1994, correspondente
aos recursos repassados pelo Senado Federal, a título de subven- renciamento do Vale-Transporte no Senado, estabelecido pelo Ato
ção social~ com recomendação expressa de que a falta de compro- n° 27 de 1994.
vantes concessivo do Senado Federal não se repita nas futuras
A proposta é debatida e aprovada. Os presentes assinam o
~ ~ __ ~ _-~Alo, que vai à publicação.
demonstrações.
Os presenteS, após exame, aprovam o parecer,
b) Projeto de Resolução, que altera o artigo l • da Resolução
I) Parecer aos Processos n•s 008.348/94-4 e 010.443/89-4- 1!0 48, de 1989.
que tratam de prestação de contas da Cooperativa do Congresso.
Submetida a d<bates. o Projeto é escolhido e assinado pelos
relativa aos recursos concedidos pelo Senado F~ral, a ~_tulg de presentes, para encaminhamento ã. Secretária-Geral da Mesa;
Subvenção Social. nos exerclcios de 1986 e 1987 -.favorável ao
c) Solicitação da Subsecretaria de Oívulgação. relativa a
prosseguimento, inclusive junto ao Tribunal de Contas da União, proposta da REMAN Construções e Serviços Ltcla., para o_pernq;.o.
das providências legais e adm.inisti"afivas-para a reSponsabilização em caráter emergenciãi. da Central de Vídeo do Senado Federal,
dos dirigentes da referida Cooperativa, a obtenção da fiel presta· no periodo de 1° a 15° de janeiro de 1995, com vistas às tarefas
ção de contas das dotações que conferiu à Instituição e para o rece- que lhe serão atrib.Jídas por ocasião da posse do novo Presidente
bim.ento da restituição, devidamente corrigida monetariamente, da República. Excelentíssimo Senhor Fernando Henrique Cãrdoso,
dos saldos não aplicados ou das pa~las irregularmente aplicadas; no plenário do Congresso Nacional.·
e à emissão de oficio à Cooperativa Habitacional dos Servidores
Submetida a debates, a autorização é aprovada para o perio, do Senado Federal, para as fmalidades previstas nas Instrução da do de 1• a !5° de janeiro de 1995, recomendando os presentes que
Consultaria-Geral, constante do processo, no sentido de que infor- o processo seja encaminhado à Advocacia-Geral do Senado Fedeme se seus dirigentes (ou aigtiDi _dil~s) JQ~ parte das DiretO- 1-al, pa.ia emitir-parecer, que ficará apensado ao proceSso;
rias da antiga Cooperativa do Con!ireSs<>Lúla.
d) Proposta de Ato da Comissão Diretora. que altera o Ato
da Comissão Diretora n° 24, de 1991, relativo à terceirização dos
Os presentes, apóS exame, ãpiõv-eln-o parecer.
É concedida a palavra, em seguida. à Excelent(sshna Se- serviços de rePrografia de futefesse particllia.r. no Sena,do FederaL
nbora Terceira-Secretária, que apresenta Parecer ao Processo n• (Processo n• 011.623/94-2)
~~
003.164/94-2. favorável à aprovação da prestação de contas do
Submetida a debates, o Alo é aprovado e assinado pelos
Grupo Brasileiro da União lnterparlamentm\_relativa ao exercício- presentes;
e) Parecer do Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário,
fmanceiro de 1993, corresJX>ndente aos recursos repas~ados pelo
Senado Federa.l. a título de Subvenção Social. favorável à aprovação da Proposta de Projeto de Resolução, apreOs presentes, após exame, aprovam o parecer.
sen~do IX>f tneiodo Processo º-o 021.475/94-6, que tem porobjetiAinda com a palavra, a Excelentíssima Senbota Terceim~ ~:v-o- úicluir a Seção de Controle e Arquivo de Documentos na
Secretaria solicita providências que visem à instalação de posto de estrutura da Subsecretaria de Administração de Compras. Contraatendimento da VARIG no Senado Federal.
tações e Alienações-
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~pós dc~les, os presentes assinam o Projeto de Resolução,

minação da Presidência ficam adiadas as seguinaes ntatériasc PLS
q~e sera encaminhado à Secrelaria.-Geral da Mesa,. para a publica05411994; PLS 198/1991. Nada mais havendo a tratar Sua Exce.
çao.
lência declara encerrados_os trabalhos. lavrando eu, RaymuncL.)
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara en- Franco Diniz. Secretário, a presente Ata que, lida e aprovada, será
cerrada a reuniãot às treze h~s e_ quarenta e cinco Ininutos. pelO assinada pelo Senhor Presídente.
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-geral e Secretário da
Senador Lourival Baptista, Presidenle da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está aberta a
Comissão Diretora: lavrei a presente Ata que, depois de assinada
pelo SenborPresidenle, vai à publicação.
- · reunião.
Sala da Comissão Diretora, em 22 de dezembro de 1994.Verifiquei, através da pauta, que praticamcnle todos os RcSenador Cbagas Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, no exercí- Iatores têm outro compromisso nesfe horário. Vou fazer a redistricío da Presidência.
buição de cada um dos projetos. à medida que forem sendo lidos
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
os pareceres.
9" Reunião da Comissão de Assuntos So-d~s, realizada
Item n• 1 da pauta: Projeto de Lei da Câmara n• 40. de
em 14 ~e dezembro de 1994, às dezoito horas.
.
1993. não terminativo, de autoria do Deputado Paulo Paim. OReAs dezoito horas do dia quatorze de dezembro de mil nove- lator seria o Senador Carlos Patrocínio, mas designarei o Senador
centos e noventa e quatro, na sala de reuniões da Comissão, Ala Joaquim Beato a fim de_ que apresente o parect>T desse projeto.
Senadcr Alexandre Costa, sob a presidência do Senador Jutahy
O SR. JOAQUIM BEATO- (Procede-se à .leitura dopareccr.)
Magalhães e com a presença dos Senadores Moisése Abrão, DiO SR. PRESIDENTE (lutahy Magalhães)- O parecer convaldo Suruagy, Jonas Pinbeiro, Afonso Camargo, Hugo Napoleão, clui pela rejeição do projeto.
· - João Rocha, Jacques Silva, Joaquim Beato, Cesar Dias, Teotônio
Em discussão. (Pausa.t
Vilela Filho, João Calmon, Reginaldo Duarte. Lourival Batista,
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Lucldio Portella, Cid Sabóia de C81Valho, Carlos Patrocínio, João
Adio a votação, à espera de que cheguem mais Senadores.
França, Nelson Carneiro e Antônio Mariz, reúne-se a Comissão de
Assuntos Sociais. O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada e, a seguir, são apreciadas as seguintes matérias: 1.
Projeto de Lei da Câmara n• 40, de 1993 qlie ''Dispõe sobre a jornada de trabalho para trabalhadores que pen:ebam adicionais· de

insalubridade, periculosidade, ou exerçam atividades consideradas
penosas." Relator. Senador Carlos Patrocínio. o Projeto foi -redistribuido ao Senador Joaquim Beato. Parecer: Pela rejeição. Resultado: Aprovado o parecer que rejeita a matéria. 2. Projeto de Lei
da Câmara n• 154, de 1993, que "Dá nova redação ao art. 73 da
Consolidação das Leis do Trabalho". Relator. Senadcr Carlos Patrocínio. O Projeto foi redistribuido ao Senador Reginaldo Duarte.
Parecer. Favorável ao Projeto na fonna do Snbstitulivo que apresenta. Resultado: Concedida vista ao Senador _Lucldio Portella. 3.
Projeto de Lei da Câmara n° 40, de 1994, que "Asse8ura a peteep..
çã.o do adicional de periculosidade aos eletricistas e demais tmba.Ihadores que especifica". Relator. Senadcr Ronaldo Aragão. A
Presidência redistribui o Projeto ao Senador Cesar Dias. Parecer:
Pela •r'~-·- --- -----· ·-·io: Aprovado. 4. Projeto de Lei da Câmara n° Sú, a\. , . ,
- -, scenta parágmfo ao árt. 860 da ConsoUda-:-?-~ .ry:\S I ..eis
._ ....ualho- CLT". Relator: Senador Ant.õoio
Manz. A Presidência redistriOO.i o Projeto ao s-enador Lucídio Por~
tella. Parecer: Favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta. Resultado: Aprovado o Substitutivo. 5. Projeto de Lei da
Câmara n• 93, de 1994, que ''Dispõe scbre 0 direito de empregados que gozam de alguma forma de estabilidade definida em lei".
Relatara Senadora Marluce Pinto. A Presidência redistrihli 0 Pfo..
jeto ao Senador Jonas Pinheiro. Parecer: Pela aprovação, na forma
do Substitutivo que apresenta. Resultado. Aprovado o Substitutiv o. 6. Projeto de Lei da Câmara n° 99, de 1994 que ''DA nova redaçio ao parágrafo único do art. 513 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovado pelo decreto-lei n• 5.452, de 5-1-43, lraosformando-o em alínea f. Relator: Senador Ronaldo Aragão. o Projeto
é redistribuído ao Senador Jacques Silva. Parecer: Pela aprovação.
Resultado: Aprovado. 7. ProjeiD de Lei da Câmara n• 118, de
1994, que ''Dispõe sobre a obrigatoriedade- de realização do exame
DNA na rede hospitalar pública'~ Relator. Senador Carlos Patrocínio. A Presidência redistribui o Projeto ao Senador Reginaldo
Duarte. Parecer. Pela aprovação. Reso1tado: Aprovado. Por dele r-

Continua a disrussão das demais matérias.

Item no 2 da pauta: Projeto de_ Lei da Câmara n., 154. de
1993, não tenninativo, de autoria do Deputac'o Nilson GÍbson. ()
Relator seria o Senador Carlos Patrocínio, mas designarei o Sena.
dor Reginaldo Duarte para proferir o parecer.
O SR. REGINALOO DUATE - (Procede-se à leitura do
parecer.)
Esse é o voto do relator, que é favorável. Daqui a al!,'Um
tempo só vão existir empregados e não vão existir empregadores.
. O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O parecer con·
clm pela apresentação do substitutivo.
Em discussão.
Com a palavra o Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, nada tenho a
opor ao relatório. Entretanto, esses assuntos- itero 2 e item 3 - rcferem-se às relações de tmbalho e estão contemplados na CLT.
Quero cltamar _a atenção para o fato de que o Governo está
preparando refonna profunda na CLT. Ouvi boje, em um telejc>rnal, que há uma proposta do Gov-emo no sentido de reduZir para
34os mais de 170 artigos da CLT.
Essas matérias, é claro, ficariam prejudicadas. Levanto essa
colocação para a\-...liação dva nossos _pares. "/ale a pena discutir
esse tema no final da legislatura? Vale a pena aprovar essas maté.
rias tendo em vista as mcxlificações profundas que estão em l-'llrso?
O SR. PRESIDEN1E (Jutahy Magalhães)- Com a palavra
o Senador Joaquitu Beato. ·
·
O SR. JOAQUIM BEATO- Eu gostaria de concordar, em
parte, com a questão do direito do servidor. QuantQ à provável rcfomrulação da CLT, como tem tempo que a (1...T ínCorporoi.l nor
mas bastante fascistas às quais submeteu o trabalhador brasilein),
o famoso pai dos p:>bres, acho que essa obrigação não invalida o
nosso trabalho porque, de certo modo, marcaria uma tcndt~n~·ia dt·
liberalização, uma tendência de tomar o lado uo traball~ador. Nosso País sempre foi governado pelos privilégios dados ao capitaL
Agora é tempo de modernizar as relações entre capital c uabalhn.
A itupressão que dá é a de que o nobre Relator, analisando a proposta, ponto por ponto, minuciosamente, chegou a uma oonclusãtique me parece bastante válida. Não altera demais em prejuím do
patrão, e também altera suficiente para melhorar a condição do tra.
balhador ·
O SR. PRESIDENTE (Jutaby M~galhães) - Na qualidadt·
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de Presidente eu deveria apenas ficar ouvindo os debates e não ln- que há um acordo internacional sobre o assunto. A Organização
terferir. Mas, nessas questões, Senador Jonas Pinheiro, tenho sem- _Internacional do Trabalho tem um acordo sobre essa matéria. Na
pre a preocupação de dizer que, enquanto não chegam essas época. estudei o assunto.
propostas, o Senado deve continuar examinado aquelas que vêm
O projeto da Câmara que então eu examinava era um pouco
para o nosso exame. E V. Ex• deve ter lido, como eu li, a respeito diferente do Acordo Internacional. Então. fica aquf uma quCstão,
da preocupação de setores dos trn.balbadores e dos próprios patrõuma ffidagação: como será es.<;e acordo assinado pelo Governo braes, do empresariado. preocupados com a vinda desse projeto para sileiro? Essa nova lei pode criar até certo conflito.
o Congresso nesse fmal de Governo. Porque parece que nenhum
Não estou me sentindo confortável para votar essa matéria
dos dois, nem os empregados, nem os empregadores, estão satis- hoje. Não tenho condições de votá-la. Não estou convicto de que
feitos com a proposta que deve ser da lavrn do Ministro do Traba-_ essa providência é boa. porque a noite não começa às 20 horas.
O SR. JOAQUIM BEATO - Essa _é uma das grandes queslho com sua assessoria.
Então, salvo mellJ~ juízo da Comissão; eu gostaria qUe a tões desse projeto.
Comissão examinasse e votasse no sentido de rejeitar ou de proteO SR. CD) SABÓIA DE CARVALHO- Realmente. a noilar. uma decisão tem que ser acatada.
~ te não _começa às 20 horas. Considerar trabalho notumo o que se
Continua em discUssãO. C.iso quere"Iil--rejCitar, também é Inicia às 20 horas é algo um tanto hipotético._ Temos de examinar a
uma possibilidadade. Vamos ver se não protelamos.
matéria com mais cuidado. A noite começa bem mais cedo, não é?
O SR. JOAQUIM BEATO - Estou de acordo com o Preis- Acho que depois das I 8 horns já podemos [alar em trabalho noturdente. Penso que devemos votar as matérias. Se acontecer ã reviP.OEss~s alterações na_ C.l....T, eu as vejo sempre com mtiito cuisão da CLT, pelo menos já teremos Cumprido nosso dever. .
.
Os Relatores aqui na Comissão são meio pat:eriialislas. Muidado.
tos projetes nos chegam com pareceres favoráveis, fora~ realidaA legislação tl!balhista pertinente a essa matéria é a seguinde do nosso País. Há poucos dias, relatei um projeto, vo~i contra, te: Das Normas_ Gerais _de. Tutela do Trabalho. Quer dizer, o Estano qual se institui o piso salarial de 675 reais para os radialistas. A -do aqui vem como ente tutelador, ou seja, o trabalhador aqui é
Rádio Globo e o SBT podem pagar, mas uma rádio de pequeno visto como incapaz. como neccssítando de urna tutela legislativa.
porte, do interior do País, não pode pagar tais saJãrios. Se pagarem Quer dizer, há o direito à figura da tutela e da curatela para corresponder à incapacidade.
esses salários, vão à baricarrota.
Entendo que o próprio texto da Consolidação das Leis do
Acredito que, na maioria dos casos, deve,:.se tentar a livre
negociação. Sou a favor da livre negociação, poique· é -democráti- Trabalho já envelheceu um pouco com essa tutela ao trabalho. em
face da organização sindical, que avolumou muito. De 1943 ao fi~
ca; é um direito que cada um tem de pagar e o outro de receber.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) cc CQPtinua em nal de 1994. evoluiu muito o sistema sindical brasileiro. Não sei se
o trabalhador deve ainda ser tutelado ou curatelado nessa maténc.
discussão.
Tenho muitas dúvidas soi-:lrc esse assunto, Sr. Presidente. Como\
O SR. JOAQUIM BEATO- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Com a palavra que o horário de trabalho~ a remuneração vão refletir nas empreo Senador-Joaquim Beato.
. _
-: - _- sas? El~-:- as empresas- poderão suportar esse ônus?
Entendo que esse assunto não pode fugir à Comissão de
O SR. JOAQUIM BEATO - Sr. Présiden!Í:, gOIÍtaria de
lembrar que o autor do substitutivo pouco altera a questão do valor Economia. É uma matéria muito complicada. Não estou me sentinacrescentando, :potque o valor da CLT já era ele, pelo menos, do capaz de votar com confotto. Vou-me abster dessa matéria, Sr.
20%. A tendência, em gemi, é quando ela estabelece um piso, e de Presidente.
tal sorte transforma em teto. Na verdade, pelo menos 20% signifiO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sr. Senadores,
cam que os sindicatos podem lutar para ser mais. E coloca o valor essas matérias vão ser encaminhadas para o exame do Senado por
meio -de suas ComissõeS~ -e a sua aprovação dependerá do voto fade 30% no horário entre meia-noite e seis horas da manhã.
vorável, ou não,- da maioria da Comissão. A=-ÍiniCa coisa que semA impressão que dá., sem levar a nossa discussão para muito
longe da nossa realidade, é que ainda não vin:ios nenhuma empresa pre solicilo é-que rião deixemos de nos manifestar sobre nenhuma
matéria, nem que seja para rejeitá-la.
que tenha falido por aumentar por aproximação o salãrio com o
Eu estava conversando com um assessor da Comissão, que
custo fmal da sua mercadoria, porque quem paga o valor que a
empresa dá aos trabalhadores é o público consumidor. A empresa trabalha na Assessoria do Senado, e ele levantou a questão do hosempre cobrará. do público consufil.idor o aumento que der aos rário. Uma coisa é- o horário notumo, 9utra coisa é o trabalho no- _
turno. O horário notumo pode começar às 19 ou 20 horas,
seus trabalhadores. Jamais ela arcará com o prejuízo.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Continua em conforme o que se queira fazer. mas o trabalho nobJmo seria realmente mais apropriado às 20 horas. Segundo o assessor estava
discussão.
O$R. CID SABÓIA DE CARVALHO -: Peço a palavra, conversando comigo aqui, seria considerado trabalho notumo
Sr. Presidente.
_aquele que começasse a partir de quando a pessoa notmalmente
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Com a palavra iria dormir e não quando começa a noite.l Esta é adíferença.
Entendo que a Comissão deve tomar uma decisão. Se enteno Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO --Sr- Presidente, der que deve ser votado o pedido de vista, pode-se pedir vista~ se
entender que deve aprovar. aprova-se; se entender que deve rejeinão sei se hã mais de um projetO a· ·esse respeito. Na verdade, tetar, rejeita-se. Temos de tomar urna decisão.
nho impressão de que hã outro projeto, tratando dessa mesma maO SR. LUCÍDIO PORTELLA - Sr. Presidente, quero chatéria, também vindo da Câmara, que era relatado pelo Senador
mar a atcnç8.o para essa questão do horário fixado às 20 horas. EnCoutinho Jorge, que é o seu Ministro. Veio para mim o projeto detendo que o horário notumo deve começar quando termina a
po~ JX'I' alguma razão. Foi redistribUído ·e ltijo velo mais para
mim. Um dos projetes, se não me engãno, é de autoria do Deputa- jornada diurna. Se a jornada diurna termina às 18- horas, a pãrtir
do Lysâneas_ Maciel. e esse é de autoria do Deputado Nilson Gib- desse horário deve começar. então, a jornada no tu ma.
soo. Essa matéria é esseDdaiiD.ente compleXa. Mas quero lembrar
O SR. PRES!Df:N"m (Jutahy Magalhães)- Aí é que está a
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diferença.
a Senadora Marluce Pinto. mas solicito o senador Jonas Pinheiro
O SR. JONAS PINHEIRO - Sim. porque uma turma que para proferir o parecer.
O SR. JONAS PINHEIRO- (Leitura de parecer)
te:rmina às 18 horas não vai se desativar para esperar- às 20 horas
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O parecer conpara recomeçar uma jornada de trabalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente clui pela aprovação de substitutivo.
para encaminhar uma obseiVação, advinda da realidade brasileira.
Em dísrussão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sab6ia de CarvaHoje, com a infOilllática, as pessoas que trabalham com compltadores não têm mais esse horário coinum. Por exemplo. li nos jor- lho.
nais de Fortaleza empresas convocando pessoas para o trabalho
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, é
em turno: de 15 às 23 horas. Quer dizer, o trabalho começa às IS muito complexo o que está prüiX)Slo. Sabe V. Ex• que falta grave
bom. c: .. ··~: • • ~ ~ 23 horas. quando, então, entra rutra turma. que leva à despedida por j.Ista casa. A redação. aqui. está muito confusó sana ouo horas depoiS.
sa. assim como se essa falta grave fosse sempre um crime que deO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - V. Ex' pode vesse ter a sentença transitada em julgado. Nem sempre é o caso
de uma sentença propriamente dita. Fica-se sem saber o que o aupedir vistas do projeto e !lÔs "passa.rCmos a outro ponto.
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Não quero pedir tor do projeto quer atirigir.---por exemplo, se o empregado rouba,
vista. pois meu mandato já --está quase ten:ninaiido. Quando vou então ele vai para inquérito policial, a polícia apura o roubo. ele
examinar isso?
vai denunciado pelo Ministério Público e tem uma sentença conO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães,-_:·v: Ex' devolve denat6ria por roubo. Ai, ele vai, por isso, demitido, por justa caupara a Comissão sem parecer. Não podemos é ficar aqui a noite in-~ ~sa, porque tem estabilidade. A mera denúncia do falo ou o mero
teira sem decidir. Inclusive já estãó me chamando para ir defender inquérito policial não vão justificar mais a -demissão do empregado
o.pareccr do Se~dor Antonio ~riz a respeito do GATI. (Pausa.)
estável.
-Será que é realmente isso o que o autor do projeto deseja?
Então, o Senador Lncídio Portella pede víSlil. ..
Item n° 3, Projeto de Lei da Câmara 0° 40/94, de autoria do Porque aí complica. Suponhamos se o empregador sabe que o emDeputado _Henrique Alves. O RelatOr seria o Senador Ronaldo pregado está roubando, mas não pode demitir porque ele não foi
Condenado por sentença transitada em julgado. Ou quer se-referir
Aragão. Redistribuo para o Senador César Dias.
apenas -às sentenças- trabalhistas, isto é, submete à falta grave ao
O SR. CÉSAR DIAS ("u:itura de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Em discussão o conhecimento do juiz trabalhista, o juiz trabalhista julga se houve
parecer. (Pausa.)
ou não falta gra~e e aí, então, revelado que houve falta grave, pOde
se dar a demissão.
- -Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão .
Eu tentei, aqui, dar uma redação que seria mais ou menos
Em votação.
Os Srs. Seiiadorés que o aprovam queiram permanecer sen- esta:
tados. (Pausa.)
"A dispensa por justa causa de um empregado esAprovado.
tável ou com qualquer garantia de emprego somente poVou colocar em votação o item n.-<~ 1 da pau ta. É o Projeto de
derá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença que
Lei da Câmara n° 40, de 1993, que teve pare<:er do Senador Joa.
puniu falta grave".
quim Beato pela rejeição.
--Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer s-en-

tados. (Pausa.)
Aprovado.
Item D0 4. Projeto de Lei da Câmara n° 80, de 1994, não terminativo. de autoria-do Deputado Josê Fortunati. O Relator seria o
Senador Antonio Mariz. No entanto, como S. Ex .. foi à Paraíba,
para ser diplomado boje, redistribuo esse prc.jeto para o Senador
Lucidio Portelia apresentar o seu parecer.
O SK. LUé:::'lD PORTELLA- (Leitura de parecer.)
0 SR. PR'' .uhNTE (Jutahy Magalhães)- O parecer é favorãvet. n;.. fm·ma do substitutivo que apresenta.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
(Leitura do parecer.)
O parecer conclui pela apresentação do substitutivo.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão. Em votação.
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado com o substitutivo.
Item n° 5 da pauta: Projeto de Lei da_ Çâm_ara n° 93, de autoria do Deputado Ernesto Gradella._A RelatÕra a-set:_irldicada Seria

Aqui estou levando não para o aspecto cri_minal. mas acreditando que o autor do projeto quer que as faltas graves tenham
uma apuração prévia, para depois justificar a denüsSão, e não depois se verificai se realmente a demissão foi ]USiã 00 iiijusta. Aqui
se inverte inteirame~te o critério cfu Justiça~ }'rabalho. O problema é inteiramente novo, a sistemltica da JustiÇa- do Trabalho, ao
invés da Justiça (inaudível) como reparadora- se fór o caso, a pessoa que requereu o reparo -, ela vem preventivamente, examina:
houve ou não houve falta grave? Houve. Comunitã à empresa que
o erripi-t:iado cometeu falta..grave. Ela. então. demite.
E isso que se quer? E a pergunta que faço ã Comíssão.
O SR. PRESIDENTE (l'utahy Magalhães)- A pergunta que
faço é um pouco diferente: se o Senador Jonas Pinheiro aceita a
sugestão do Senador Cid Sabóia de Carvallio de modificação da
redação.
O SR. JONAS PINHEIRO- Acato a alteração da redação.
estou de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex' dã como
da sua lav:ra essa proposta do Senador Cid Sabóia de CaiValbo, na
qualidade de Relatm'?
_
O SR. JONAS PINHEIRO - Sou pela incinporação da proposta.
O SR. CÉSAR DIAS - Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalliães)- Concedo a palavra a V. Ex•
_O SR. CÉSAR DIAS --Vou fazer uma pergunta ao nobre
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Senador Cid Sabóia de" Carvalho: se a sentença não transitou eln -.cial?
julgado, o trabalhador nã9 _será demifidol- ~-- .
,
O SR. CID SABÓIA CE CARVALHO- A Medicina Legal
evoluiu muito. Iloje a Justiç.'l. aceita sempre a última palavra da
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Não. E esse o
sentido.
Medicina. QU_Cr_ dizer, a Justiça. na investigação de PatcrTITdaJe e
O SR. CÉSAR DIAS- Só será demitido depois -de-!ransita- qualquer assunto que envolva a Medicina Legai Dão tem a Medieido em ju !gado?
_
_
-_ na Legal estagnada: ela vai com o último método. O juiz adota
sCmpre o último método. Esse exame não vem sendo utilizado na
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Só.depois de tranJustiça em virtude de seu alto preço e também porque o código em
sitadocmjulgaÇo.
--=-0 SR. CESAR DIAS- llilas a própria Justiça vai reconhecer vigor, de 1916, tem outras sistemática~ e não prescinde a Justiça
de fazer outras provas complementares, além da prova_ natural.
o erro dele, imediatamente.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~ Vamos supor que Além da circunstânc"i3
bá -a condiÇão sOCiã.I que O"flrt'X'esso
ele tenha agredido o patrão c o caso levado para a Justiça; esta visa apurar. O exame é aceit•l, sim. Toda evoluçãO médica chega
-__ _
apura. Se ele for culpado, a empresa demite. Ao invés de deniitir facilmente ao processo judiCial.
antes e. posteriormente. ele venha a provar a sua inoc:ênda na JusO SR. REGINALOO DUARTE- Muito obrigado.
tiça.
Sr. Presidente, ~ssc projeto é de alta importânCia, porque dá
O projeto invCrtc tOOo o direito.
ao pobre oportunidade de akançar uma defmição maís rapirla na
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ;o Está satisfeito, Justiça. Então. antecipo o meu voto favorável.
O SR. !'RESIDENTE (.Tutahy llilagalhães)- Em vota1·ão.
Senador César DiaS?
o SR. CÉSAR -DIAs- Estou-. Sr. Presidente.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queirani perrnaO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)_- Passa-se à vo.- o_ecer sentados. (Pausa.)
-- Aprovado. tação do parecer que conclui pelo substitutivo, cOm a mOdificação
apresentada e aceita pelo Relator.
Srs. Senadores, muito obrigado pela compreensão de V.
Os S_fs. Senadores que aprcivaln o substitutivo queiram per- Ex"s. Lamento não podermos _v~ar os dois plojetos temlinativos:
manecer sentados. (Pausa.)
s-ou Relator de um desses processos, que trata_ de _n;tatéria da mais
alta relevância, maS infelizmente não será possível chegai- ao finai Aprovado.
Item 06 da pauta.
dos trabalhos.
Projeto de Lei da Câmara n° 99, de 1994, de_ autoria do De~
À todos os Senhores, principalmente aos que não retomarão
putado José Carlos CotiiTiihO:te-ndo como Relator- o -Senador Rono próximo ano, o meu muito obrigado.
naldo Aragão. Redistribuo esse projeto para o Senador Jac<IuCs
Está encerrada a reunião.
Silva.
· - · -(l.evanta~se a reunião às J9h!5min.)
ga Reunião (Extraordinária), da Comissão de As.<õUntos
Concedo a palavra ao· n(')hre Senador Jacques Silva_, para
proferir pãreccr:
__ SocaiS, -realizada cm 7 dl' dc:1.cmhro de 1994, às dcz'-'SS<.'t(' ho~
ra.c;.
O SR. JACQOES Sfi,VA- (Leiturn do parecer.)
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de l..efÀs dczessclc h~11-as Jo dia sete de dezembro de mil noveda Câmara n° 99. de 1994, na fonna do substitutivo oferecid9 por centos c noventa c quatro, na sala de reuniões da Comissão, Ala
aquela Casa.
Senador Alexandre Co<:t:a, soh a presidência do Senador Jutaby
É o Parecer, Sr. Presidente.
Magalhães e com a presença dos Senadores Lucídio Portclla, CarO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - O parecer é los Patrocínio. João França, Reginaldo Duarte, Marlucc Pinto,
pela aprovação do projeto.
Lomival Baptista, Cid Sabóia de Carvall10, Epitácio Cafeteira,
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Ney Maranhão, Cesar Dias, Meira Filho, Dirceu Carneiro, JoaNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão._
quim Beato, Ronaldo Aragão. Almii Gabril e Coutinho Jorge reúEm votação.
-ne-se a Comissão de Assuntos Sociais. O Senhor Presidente
Os Srs. Senadores_ que estiverem de a~ordo com o parecer_ declara abertos os trabalhos. dispensando a leitura da atél da reunião anterior, que é dada como aprovada c, a seguir. são aprcdaqueiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_ ___ _
das as seguintes matérias; I. Projeto de Lei da Câmara n° 141. de
Passe-se_ ao último i"tcm da pauta de boje para votação.
1993 que "Dispõe sobre a jomada, condições de trabalho e piso saItem 07. Projeto de Lei da Câmara n° 118, não terminativo, larial dos técnicos e auxiliares de eRfennagem e determina outras
de autoria da Deputado Socorro Gomes, tendo como Relator o Se~ providências". Relator: Senador Almir Gabriel. Parecer: Favorável
nador Carlos Patrocínio. Redistribuo o projeto para o Senador Re- na forma do substitutivo que apresenta. Resultado: Aprovado. 2.
ginaldo Duarte.
Projeto de Lei da Câmara n° 206, de 1993, que "Altera o art 472
Concedo a palavra ao Sen_ador Reginaldo Duarte para pro- da Co_n~9lidação das I..eis do Trabalho". Relator: Senador Mareio
ferir parecer.
Lacerda. A Presidência redistribui o PrOjeto ao Senador Joaquim
O SR. REGINALDO DUARTE_- (Leitura do parecer.).
BeJato J)arccer. Favorável na forma do Substitutivo que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O parecer con- Resultado: Aprovado. 3.l'rujcto da Câmarn n° 27, de 1994, que
clui pela aprovação do projeto.
_"Disp<>c sobre a Preservação e exploração racional de oligoguetO
O SR. REGINALDO DUARTE- Sr. Presidente, peço a pa·
(minhocoçu)". Rclatm~ Senador Carlos PatrQÇÍrljo. Parecer Contrário. Resultado: A.pn).vado o. parecer rejeitamh o Projeto.~. Jlm,
lavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Juiahy Magalhães)- Concedo a pa- jcto de Lei da Cântara n" 04~. de 1994. que ''Dá nova redaçiin a
_
lavra a V. Ex• para discutir.
dispositivo da C(>nsolidação da~ Leis do Trabalho". Relator: SenaO SR. REGINALDO DUARTE -Sr. Presidente, Srs. Sena- dor Moisés Abrào. A Presidêm.:üi i-edis-tribUi o projeto ao Senador
dores, este projeto é importante.-GOStaria de fazer uma pergunta ao Lucidio Portella. Pare4.·er: l'a\ ,wávci. Resultado: Aprovado. 5. Pronobre jurista Cid Sabóia de Ca:rvalho: já existe alguma regulamen- jeto de I.ei da Câmara n~mG. d<.~ 1994. que "Proíbe a exigência d(~
tação na Justiça que aceita esse cxamC" d~ DNA cnmo sendo ofi- a(e~tad(-)'> de gmvidt•z ,. ('.'>l(•rili..-:J .;âo, <.~de outras pnítkas dh:crirni

·natural.
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nat6rias, para efeitos admissionals ou de petmanência da relação
juridica de trabalho, e dá outras providências''. Relatora: Sena:ddra
Marluce Pinto._ Parecer: FavOrável. Resultado: Aprovado. 6. Projeto de Lei da Câmara n° 078, de 1994, que "Regula a profissão de
motoris:ta autónomo de taxi de empresas e dá outtas providências".
Relator: Senador Lourival Baptista. Parecer: Pila_ .iudiência da
CCJ. Resultado~ Aprovado o Parecer. 7. Projeto de Lei da Câmara
0
D 087, de 1994, que '1nstitui reSime especial
trabalho para jovens c adultos. assegurando-lhes o acesso e a permanência na educação básica do Sistema Nacional de Educação,._ Relator: Senador
Dario Pereira. Redistribuído ao Senador Carlos Patrocínio. Parecer: pela rejeição. Resultado: aprovado o parecer Rejeitanc:!o o Projeto. 8. Projeto de Lei da Câmara n° 01 9; de 1994, que "Dispõe
sobro a restrição ao uso- de funlo ein reéiliú?s ÍeÇbados d~ uso público, em veículos de transporte coletivo e dá quiras providêríCi3.S''.
Relator: Senador Lourival Baptista. Parecer. Pela Aprovação. Resultado: Aprovado. 9. Projeto de Lei da Câmara n° 95. de 1994,
que "dispõe sobre a atualização dos valores das Comissões devidas a representante comercial. em caso de mora no pagamento''.
Relator: Senador Lourival Baptista. Parecer. Pela aprovação da
matéria nos termos do substitUtiVo- que apresenta". Resultado:
Aprovado. Por determinação da Presidência ficam adiadas as seguinte matérias: PLC 040/1993; PLC 15411993; PLC 040/1994;
PLC 080/1994; PLC 093/1994; PLC 09911994; PLC 11811994;
PLS 090/1994; c PLS 054/1994; PLS 198/91. Nada mais havendo
a tralar sua Excelênciã.- declara encerrados- ás trabalhos, lavrando
eu, Raymundo Franco Diniz, Secretário, a presente Ata que, lida e
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente. -Senador Lourival Baptista, Presidente da Comissão em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalliães) - Estão aber!os
os nossos trabalhos.
Discutindo e apreciando os projctos não terminativOs. VerificaÇão V. EX•s que existem equívOCos na pauta, que, à
medida em que vamos anunciando o projeto, iremos corrigindo.
Tem troca de nome de relatores.
Quanto ao-item 1 vou aguardar um pouCO; J>orque o Senador Ahnir Gabriel deve chegar daqui a poucO-.
Para o item 2 o Relator designado será o Senador Mârcio
Lacerda. Vou solicitar ao Senador Joaquim setato apresentar o parecer do Projeto de Lei da Câmara n° 206, de 93;de autoria do Deputado Amaury Müller, uin parecer" que seria apresentado pelo
Senador Márcio Lacerda.
Solicito, então, que encaminhem ao SeriãdQr Joaquim Belato o pal'f'..ccr para que seja proferido.
O SR. JOAQUIM BEATO - (Procede-se à leitura do parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalliães) - Completa-se
com a apresentação do substitutivo.
O SR. JOAQUIM BEATO- (Procede-se à leitura do substitutivo.)
O SR. PRESIDENTE - (Jutahy Magalliães)- O Parecer
conclui pela apresentação do subStitutivo.
Em discussão o pareCer do substib.Jtivo.
_
Não havendo quem queria discUtir, votãremos o substitutivo
apresentado pelo Relator.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o substitutivo e com o voto do Relator queiram permanecer-sentãdos: (PaUsa.)
Aprovado.
Item no 3 da pauta.
Projeto de Lei da Câmara n° 27194- O Relator é o Senador
Carlos Patrocínio:... que- dispõe sobre preservaÇão e exploração
racional de oligogucta~ do rninhocuçu.

de
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O SR. CARLOS PA1ROCÍNIO- Sr. Presidente. o parecer
da Comissão de A$suntos sociais ao Projeto de 4i ~ Câp:uua n°
27. de 94. dispõe sobre a preservação e exploraÇão racional do oligoguetas do minbocuçu, como lódos sabem. muito usado nas pescarias.
Sr. Presidente, nosso parecer é contrário a esse projeto de
lei, mesmo-porque essa legislação já"' regulamentada através dos
órgãOs competentes.
_ O_ SR. -PRESIDENTE (Jutaby Magafuães) -- 0--pai"eéer conclui pela rejeiçãO dO projetO.
Em discussão o parecer.
Não havendo quem faça uso da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Item n° 4: Projeto de Lei da Câm,ara n° 48. de 1994, que dá
nova redação ao dispositivo da Consolidação dâ::;-I...eis do Traballio.
O autor é o Deputado Nelson Bornier e o Relator designado
era o Seri.ador Moisés Abrão. Solicito ao Senador Lucídio Porte lia que faça, por obséquio,
a apresentação desse pà.reéet, a quem eu redistriOOo como Relator.
O SR. LUCÍDIO PORTELLA - (Procede-se à leitura do
parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalliães) - O parecer conclui pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara D0 -48.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra. encerro a
disrussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Item n° 5 da pauta: Projeto de Lei da Câmara n° 83. de 94,
não te.múfia:úvO,-(}ue proíbe a exigência de atestado de gravidez e
esterilização e de outrns práticas discrinatórias para efeitos ou de
permanência da relação juridica de trabalho e dá outras providências.
A autora é a Dejaltada Benedita da Silva e a Relatora é a
Senadora Marluce Pinto, a quem solicito que apresente seu parecer.
A SRA. MARLUCI PINTO- {Procede-se à leitura do pan~
cer.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O parecer conclui i)ela-aprovação.
Ein discussão o parecer.
O SR. CARLOS PA1ROCÍNIO- Sr, Presidente, peço a pa'
lavra para discUtir.
- - -- --- -O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalliães)- Tem a palavra
o Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PA1ROCÍNIO- Sr. Presidente. a página
em que está redigido o projeto de lei está totalmente inelegível. As
considerações acerca do art. 1~ vedam quaisquer discriminações
por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. Parece-me que há uma idade limítrofe para se fazer
concurso ou adel}trar _o serviço público.
O SR, MARCIO LACERDA- Não se trata de discriminação, mas de uma determinação legal.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Gostaria de saber o que
estã escrito no art. 1o por que não temos coiidições -de lê-lo. O original não estã aqui.
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A SR. MÁRCIO LACERDA - Nesse caso. a emenda não fosse importante aprová~ lo co1_11 uma "recomendação à Assessoria,
ou seja, verifiCar essa questão relacionada com a idade. Parece-_me
seria neCessária.
A SRA. MARLUCE PINTO - Nobre colega, a idade aí es- que se trata da quinta discriminação. Seria s6 20%. De acordo com
pecificada refere-se aos casos de demissão. A idade--limítrofe é o meu ponto de vista isso não im~ir!a. do meu ponto-d~-vista, a
para os concursos públicos. Nenhum funcionário público é demiti- apl-ovação. ficando apenas redação flna] submetida -a uma condo por idade. A idade limítrofe impede o cidadão de coucorrer a sulta maior à Assessoria da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Eu acredito.
concutso público~ Parece~me que essa idade é de quarenta e cinco
anos. Este caso é bem diferente, porque se refere ã discriminação, Com a intervenção do Senador Joaquim Beato, estou me recordanaos atos de demissão. Por exemplo, para uma pessoa ex-erCei- um do: não é terminativa, portanto. essa dúvida pxicrá ser dirimida
cargo de. confiança, nãõ hã irilporta a idade. N'"ao há idade limite no Plenário, com a recomendação para que a Assessoria encaniiquando se pretende contratar uma pessoa para cargo de conf1ança. nbe ao Plenário, faça anexar uma nota técnica da Assessoria, inforEsse limite só existe para concursos. Isso é determinado pela mando se é necessária a modificação ou não dessa questãO. E, no
Plenário, se fosse necessário. seria- apreséiltada uma emenda suConstituiÇão. Hã essa diferença.
(Discussão
do microfoue. Ininteligível.)
pressiva, retirando ...
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Vamos ouvir
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Pre.,idente, aprovei·
os juristas da Comissão sobre o problema de afastamento do servi- tando o momento. lamento que não haja uma propOsta da Deputador por idade, setenta anos. a compulsória. Estã_o perguntando da Bencdita da Silva a respeito dos negros.
aqui se isso constituciOiial. Parece que é ~sim;-_a-lei não pode moO Sr. J>RESIDENTE (Jutahy Magalhães) É abrangente:
dificar aquilo que está nã. Constituição.
___ -~--raça. cor...
Quais são as outras questões relacionadas com a idade?
O SR. CARLOS PA TROCÍNlO- Coíbe todas as discrimiA SRA.. MARLUCE PINTO '-Há muita coisa aquL Gosta- iiaçõe-s?
ria de estabelecer pena para ...
OSR. ALMIR GABRIEL- Íl abrangente, atende a tudo.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - O art. 40 diz o
Os americanos di7.cm womcn are rhe vlacks on the world. e
seguinte:
world.
ll- compulsoriamente. aos setenta anos de idade, com proO SR. RONALDO ARAGÃO- Sr. Presidcnte,levauto ouventos proporcionais ao tempo de serviço~
- tra questão: O problema ·da pena. Qualque:r: discrircinação está pre~
lli- voluntariamente:
vista n~_ Lei Afonso AtiDos, rio Código de Processo PenaL Essa
pena de detenção. estabelecida aqui. parece·me não ser muito cona) aos trinta e cinco.( ...)
dizente.
c) aos sessenta e cinco anos de idade se homem, e aos sesO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- A pena já está
senta. se mulher, com proventos propcm:io~is ao tempo de seiVi- prevista na legislaçãO.- inciUsiVé- ness.ã-quesião de discriminação de
ço.
~~~o. cor.
_
_ __ _ ___
_
A minha preocupaÇão é se essa aftrinàçâo relãtlva à -situa.
O SR. RONALDO ARAGAO- Então é redundância.
Ção familiar, ou ii. atinge também qualquer outra exclusão que hoje
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ... Não é questão
já existe legalmente; por exemplo, os contursos·- ·a pessoa rião ser de redundância, apenas o projeto é amis amplo .. A penalidade em
admitida após os quarenta e cinco anos. Há taD_Ibém limite' de ida- si na questão do projeto. O projetO abrange uma área maio de intede para os contratos cOm as em~ de saúde. Precisamos verlfi- resse e de "atendimento. Veja V. &.• que a própria ementa proíbe a
car se isso implicaria problemas de ordem superior. Esta é a minha exigência de atestados de gravidez e E;Sterilização. Este projeto tem
pergunta, mas parecer que os juristas sumi:fam desta ComiSsão.
oulra abrangência e não apenas essa questão. Como é de abrangên~
O SR. ALMIR GABRIEL- Esta é a dificuldade, Sr. Presi- cia maior. tem também a repetição de medidas que já constam da
dente. No que diz respeito a essa dúvida sobre o limite de idade, legislaÇão.
esse projeto poderia ser encaminhado à Comissão de Colistituição,
- O SR. RONALDO ARAGÃO- Então. tira.
.
_.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalh'ies)., Se já existe na
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Acho que não legislação, por que retirar? Isso é repetição de uma norma legal.
seria necessário encaminhá-lo. Bastaria que alguém que ~J:vesse está ampliada por uma nova redação. Esse novo projeto retira
conhecimento da legislação de~sa U?Jla infon;nação correta a :.:_es- qual_quer penalidade, e lei sem pena não cxí.Ste.
peito. O projetO pOderia Ser remetido ã Assessoria com ~ssa_ reco- - -- -·. O SR. RONALDÔ ARAGÃO- Mas se já está estabelecida
mendação. Não é preciso que o_ mesmo vá à COmisSão de a pena'?
ConstituiÇão, Justiça e Cidadania. Se o Senador Cid Sabóia de .
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Faz-se a modi·
Cazvalho estivesse aqui poderia diriD:llr essa dúvida. Mas vamos ficação 9o projeto.
~
enviá-lo à Assessoria para que a mesma dirimir essa quitação.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Fazer u~ffia emerida sUbsiT0 SR. ALMIR GABRIEL - Perfeitamente, Sr. Presidente. tutiva? Faço agora.
Acho que a sua decisão é acertada: Só tenho dúvidas quanto isso.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - V. Ex' pedirá
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - V. Ex' poderá vista?
pedir vista do processo ou a própria Relatora poderá pedir parare.
O SR. ~ONALDO ARAGÃO- Solicito vista do projeto.
tirá-lo e depois poderão encaminhá-lo Assessoria. Na próxima reuO Sf' I 'l.ESlDENTE (Jutahy Magalhães)- Está concedida
nião poderemos decidir essa questão.
__
vista ao Sen·· ~ r Ronaldo Aragão. Não conheço projeto que queria
Com a palavrn. o Senador Joaquim Beaio. _ _
proibir alg•.Jl" 1 ~oisa que não tenha penalidade.
O SR. JOAQUlM BEATO- (fora do inicrofone) pode con·
OS!; . . NALDO ARAGÃO- Mas •' rela lc.
tra ela a Constituição.. Acho que o assunto é relevante e de muito a}.
O s_:·. ;' .ESIDENTE_(Jutahy Maga/ tl':->}
..:xistc uma
cance social, pois se trata de fazer justiça. a uma maioria, considerada proibição~~··: . 1alidade, não existe c.'>~a rn '!'·.:·.:!1··.
aina minoria, tutelada numa sociedade machistas pelos preconceitos
Pa.< 't'" ,,. •: o Item L (.'Ujo Hd.·:· lt "
· ·•t,;l<i,.· ~ :•.t.~ . ,,: .
dos latino-americanos, pelos meus innãos afro~brasileiros. Talvez briel.

a

ror..

Sexta~ feira 30
Dezembro de I 994
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Seção II)
Com a palavra o nohrc Scna{.h··r AlmirG.ibriC-1.
louvar a iniciativa da eminente Deputada lm1a Passoni e principalO SR. AI.M!R GA fi R lEI. · ':r. Pn•sidcntc. cu pediria para mente o esforço Ch1ptcendido, nesta Casa, pelo eminente Senador
l)l>Stcrgar o meu parecer, pon.lUl~ es.toq pl'l'·l..'isando de uma informa·
Lourival Baptista. ~.:. n.a Cân1ara dos Deputados, pelo Deputado
ção adicional da Assessoria.
Elias Murad. e nutros <.(Ul' combatem, com veemência, o tabagis~_
O SR. PRESIDENll~ (Jutahy Magalhãt,os)- Pas.semos. cn·
mo.
tão. ao item 6: Projeto dt: Lei da Cámara n"78. d.c 1994, que reguEncaminho favoravelmente à aprovação do projeto, mesmo
la a pmfissão de motorista autônomo.lcx:ador de t.áx1. de empresas porque es~ lei já existe em vários países do mundo. só que no
e dá OlltJ.'aS providências. o autor r (l Deputado Nilson Gib§on, c o
Brasil parece que vai ser uma lei in(x."'lla. Não sei quais seriam as
relator é o Senador Louriva\ Baptista a quem concedo a palavra.
penalidades que .orerão aplicadas àqueles fumantes que estejam praO SR. LOURIVAL BA!YriST~- Sr. Presidente, é submetiticando isto de maneira ilegal, em recintos fechados, conforme sa·
do ao exame desta Comissão o Pmjl•\o de Lei da Câmara n° 78. de
lienta o Senador L.mrival Baptista de que já existe a lei que proíbe
J 994, que visa regUlamentar a profissãn de motorista de taxi ...
fumar no plenário do Senado. E os fumantes inveterados conti(prossegue leitura do parecer.)
nuam fumando lá.
Gostaria de dizer ao Senador Lourival Baptista que estou
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O parecer conclui pelo envio do Projeto à Comissão de- ConstitUição, Justiça c
lutando para parar de fumar. não é fácil, sei dos malefícios que- O
Cidadania, para pronunciamento sobre- a constitucionalidade -e 'juri~
fumC? traz e quero aprovar esse projeto de lei. Embora, sinta que,
dicidade do projeto.
infelizmente. a lei acaba se tomando inócua.
Em votação o parecer.
_
Por isso. em meu voto é favorável
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennancccr sen~
O SR. PRESIDENTI! (Jutahy Magalhães)- Senador Meira
Filho. (Fora do microfone.)
tados. (Pausa.)
Está aprovado.
Em votação o parecer.
Item 7 da pauta: Projeto de Lt'l da Câmara n°_ 87, não termiOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sennativo. que institui rcgi!itro especial de 1mhoilho para jovens e adultados. (Pausa.)
Aprovado.
tos, assegurando-lhes o aces-so c a r~~1manf'ncia na educação básica
do Sistema Nacional de Educaçàn. O autor é nol:n-e-Deputado FloSenador Lourival Baptista, só V._ Ex a poderia ser relator
restan Fernandes.
-- -"
dc.<>Sa matéria. V. Ex a quee o defensor. intransil:,"Cnte, dessa ques~
Dcsigrio o m1hrc Senador Car1os PatrOcínio para apresentar tão.
o pruu·cr.
O SR. LOUR!V AL BAJY!lSTA- Quero agradecer aos coO SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, o Parecer legas o apoio que deram a este projeto. dC:<>S"a- eminente Deputada e
é do eminente Senador Dario Pereira, através da Conússão de As~ dize:r que na verdade, o fumo é um mal. hU mesmo perdi um ge"nsuntos Sociais, sobre o Projeto de Lt:i daCântara i1.0 "87, de 1994,
ro. e feliz do pai que teve um genro Como eu tive. Ministro, seria
que inStitui regime especial de trabalh1)- para-}overlS e aaUitos.- as-- Presidente do Tribunal de Justiça no ano passado, morreu porque
s~gurando-lhcs o aces.so e permanêm:ia na educação básica do Sisera teimoso. Porque nós somos filhos e se filhos soubessem o bem
tema Nadona~ de POucaçãO. O Pmjcto de Lei. já aprovado pela que a gente que a eles andavam com a gente _n~~ costas, mas um
Câmara dos Deputados, ob_,etJva a-cÜll:-ir <l jornada de trabalho
genro bom muitas vc7.es agrada mais do que um ftlho, esse era ex(Continua leitura do parecer.)
traordinário, mas era teimoso. Fumava três, quatro carteiras de ciO SR. PRESIDENTE (Jutahy .\1agalhã.cs)- Srs. Senadores. garro por dia. Morreu cm 4 dias, atacou rins. feChou, em 4 dias
-liquidou-se.
o parecer conclui pela rejdcão do projeto.
Em disn.l«:",\). (Pausa.)
Quero dizer, quanto aos htmleils que tem aquela doença.
Não havend•l qu•,•m peça a palavra, encerro a -discussão.
que. felizmente. não quero qUe meu colega ali. que fuma. seja atin·
i '1:1 'VP\i-1\<lO,
gida por ela, porque ele é âinda muito moçO. E nas mulheres sãos
Os Srs. Senadores. que aprovam o parecer queíriijn pénila~ rUgas que aparecem cedo.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Continua com
neccr sentados. (Pausa.)
a palavra o Senador Lourival Baptista para apresentar o parecer n°
Está aprovado.
Item 8: Proietr"> ,., __ ~ -" da Câmara n" 19, não-ten:ninatiVo,
9, e -_que -o ProjetO- de Lei da Câmara n° 95, que dispõe sobre a
que dispõe- p"'re ~~··
_-- tlso de: fumo em rCCintos fechados atualização" dos valores das comis-Sões devidas. à representantes
(não pred
_
~ "autor) dC ~-So público e em veículos de
comercial em c.aso de mora no' pagamento. De autoria do ~Qder
1J.H1\P·
,...,,,.,... , c dá outras j-lmví(lência<>.
Executivo.
O SR. LOUR!V AL IJAPTL~TA- (Leitura de relatório.)
a auillfta é a Deputada lrma Passoni. O autor é que 6 o SeO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O parecer connador I ,(.lUrival Baptista.
clui pela apresentação do substitutivo.
O SR. LOURJV AL BAPTISTA - Sr. Presidente, inicialmente, quero agradecer a V. Ex a por ter me escolhido para Relator
Em discussão. (Pausa.)
desse projeto. E COll\ satisfação que o fa\·o.
Não havendo 4Ue "peça a-palavra. encerro a discussão.
(Continua leitura do parecer.)
Em votação.
Quero, Sr. Presid.eme, já dan<.lo meu vmo, agradecer a V.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer e o substitutivo
Ex"'. mais uma vei, por me ter designado relator deste projeto. queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
Nesta nossa campanha, temos lutado contra o iabagisrrio. Conseguimos que, dos 81 senadores, 72 assinassem um projet<' de resoVolta-se ao Item n° 1 da pauta:
lução, proibindo que se fumasse no plenário. Infelillnente. ainda
-Itemtemos~ 0u 4 qu<~ fnm.:nn, n.ãú sabendo eles o mal que os atinge.
PROJETO DA CÁMARA N° 141
()SR. pgt;!)[D~?"N'P: (Jutah_y Magalhães)- Em discussão o
Dispõe sobre a jornada, condições de trabalho e piso salapar('•,'t·r. íl',,llS<>.)
rial dos--TêCnícos e Auxiliares de Enfermagem e detennina outras
O SR. Cf'\RJ.J.)3 !''. ·.1'1h )( lNtn- Sr. Ptl!.ciídente, eu 4uero
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providências.
mas sim pela colocação da força de mão-de-obra que é necessária
De autoria do Deputado Carlos Lupi. Relator o Senador AI- e suficiente para atividade a se desempenhar, e não em excesso
mir Gabriel.
dentro do empreguismo. com o objetivo de se colocar cabos eleitoConcedo a palavra ao Relator
ráis como empregados de serv'içosyúblicos.
O SR. ALMIR GABRIEL- (Leitura do relat6rio.)
O SR. RONALDO ARAGAO- ---a estabilidade no serviço
Gostaria- apenas deixar be!ll alertado que o que levamos em público, e V. Ex• sentir isso na pele.
conta foi a avaliação do mercado de trabalho no Brasil como um
O SR. ALMIR GABRIEL - Não tenho o menor problema.
todo; vimos tanto as Regiões Sul e Sudoeste, com 3S Regiões Nor- Digo a V. Ex• que. quando me propus a governar o Estado do
te, NOideste e Centro-Oeste~ E tiVemoS em conta a relação privada,

~

Pará, já hav_i_a analisado esta questão, que já e-stá solucionada na

na empresa privada, sendo que, no que diz respeito, ao piso dos minha cabeça. Não há nenhum problema. e não é isso que estamos
médicos. foi levantada a questão de que prefeituras poderiam não tratando. Estamos tratando a questão da relação na empresa privapagar o valor calculado. Gostaria de dizer que não podemos esta.- da: esses trabalhos de profissionais da saúde ligados à empresa pribelecer piso salarial para o Poder Executivo. Então, aqUi pOc:Iemos Vada da saúde.
opinar sobre a relação trabaiho no campo privado. (InaudíveL)
Então o grande problema que temos- e v_. Ex• sabe- é que
O SR. PRESIDEN1E (Jutahy Magalhães)- O pareoer con- - do número de hospitais que sãO criados no Brasil, são criados sem
clui pela apresentação deste dispositivo. Acho que a explanação uma rigorosa verificação, de uma relação equilibrada enlre o capifoi sufiCiente para eSctãreceros Srs. Senadores.
tal empregado e o que pode produzir. então todas as pessoas sa·
Em discussão o parecer. (Pã.usa.)
__ _ _ _
- . Pem que um hospital de 50 leitos privados é um hospital com
O SR. RONALOO ARA9ÂO -Sr. Presj.d~mie; pêço a Pala- tendências a falir. um hospital com um número de leitos entre 100
vxa para discutir.
__
_
__
a 200 é um hospital realmente lucrativo~ acima de 200 leitos exige
O SR. PRESIDEN1E (Jutahy Magalhães)- Conceâo a pa- uma administração muito rigorosa e boa para continuar também
-· lucrativo, )X>de ser muito bem lucrativo.
lavra ao Sr. Ronaldo Arngão.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Sr. Presidente, a minha
A prova disso é o Hospital Einstein e tantos outros hospitais
preocupação, em parte, foi diririiida pelo Se:Dãdor Almir Gabriel e privados que existem nO Brasil e que chegam a níveis extraordináei-a com relação ao Serviço PúbliCo.
iios de a assistência que prestam ter uma remuneração bastante
É evidente que os hospitais públicos no Esta<:J.o ~ que V. grande e boa para os seus seiVidores.
No que diz respeito a essa categoria. quero colocar que a li~
Ex• tem a responsabilidade?? o Estado do Pará. e como V. Ex_• co-Dhece a realidade do Norte e do Nordeste_. não é porque o Poder vre negociação poderia até ser útil. riias em momento ootro que
Público não quer, mas não tem para pagar.
_ __ _
não esse agora, porque a livre negociação só ·vale a pena quando
E uma coisa parece-me muito preocupante. Nós que_:_somos existe contrato coletivo de trabalho. Se for feita allvre negociação
médicos e já trabalhamos na iiiicia1iva privada e pública, parece-- a partir de detemrinadas áreas do País onde existe wn nível de deme. como hoje a iniciativa privada está ligada à iniciativa pública senvolvimento muito menor, evidentemen_te que a C'~nr~rid:1•~"' ·1"
através do SUS. também que há uma certa dificuldade em atender pressão é muito maior, porque pode ser vencido com maior simpli-cidade e facilidade aquela pessoa que não tem alternativa para bus- e acho da maior injustiça--. .. a~ colocações feitas???
Não sei, Senador Almir Gabriel, se não seria algo nessa re- car emprego.
lação de deixar para a -iniciatiV:O. de patrão e empregado a descrição
Então, ao se fixar esse patamar mínimo. repito, não estamos
do piso sa.larial, da quantidade, do valor a se estabelecer entre as pensando em São Paulo, Rio de Janeiro e outros Estados onde o
categorias de auxiliar e de médico, se é que a carreira de_ pára-mé- nfvel de desenvolvimento é bem maior e onde, hoje. esse piso já é
clico existe ainda. Estaremos mais realistas se estabelecêssemos a bem mais alto. Na verdade, esse_ piSO em São Paulo, no Rio de Jalivre negociação, até porque?? em ]ãneiro está acenando para~ li- neiro, no Paraná já está ultrapassado, e muito, porque as regras nO
vre negociação das categOrias a se estabelecer no País. Fico muito mercado permitem-isso. até porque as pnSprias pessoas que .se vacético quanto a isso também não vai acarretar um grande desem- lem dos hospitais privados nessas regiões são pessoas que tem
prego, porque temos visto que os hospitais particulares, a -cada dia uma possibilidade de pagamento maior do trabalho médico que lhe
que passa, até pelo número de encargos soq_~s e tributários estão é prestado.
De maneirn que mantenho a minha _pOsição de que é necesindo à falência a maioria deles. Como disse aqui, e repito, a sua
grande fonte de renda vem do SUS, que estabelece o preço de sário, enquanto não há contrato coletivo de trabalho, estabelecer-se
R$14,00 por uma consulta e R$64,00 por uma intexvenÇaO citúrgi- uma regra que tenha a ver muito mais com uma coisa que consideca, uma cesariana.
ro essencial: se n&ri 6 dado ao auxiliar de enfermagem ou técnico
Então, parece-me que se pudesse o piso não seria 600, seria de enf&magem uma remuneração adequada, ele irá buscá-la traba!.000, l-500 reais, país a realidade boje nos hospitais particulares lhando em outro lugar, etn outro serviço, qualquer que seja ele.
é adversa, e os hospitais públicos estão quase que inviáveiS.
Quantos -de nós, médicos, proflSsionais da área não vimos auxiliaColocaria, então, esse ponto para reflexão de V. Ex_•
res de enfennagem e técnicos de enfennagem qmr estavam para
O SR. ALMIR GABRIEL -Senador Ronaldo Aragão, res- pegar plantão em condição de exaustão, de perda de capacidade,
peito a intervenção de V. Ex•, mas gostaria de colocar o seguinte. de sensibilidade, de argúcia para enfrentar situa;ções de emergênGrande parte dos hospitais públicos estão falidos exatamente pela cia.
má gestão: h_ospilais que precisariam ter 200 funcionários-; tem
Então, o dramático disso tudo e que não vai depender da
600. 800. A culpa, então, não é do fato de ser público, mas sim da noss_a lei a melhoria ... vamos dar continuidade à situação que hoje
má admiração. então,com freqUência, a incapaCidade do Poder Pú- existe, porque não vai depender de nós ... (problemas na gravação)
blico pagar coaetamenle está relacionada com a sua extraordinária
De maneira que é necessário termos um política salarial que
generosidade em contratar pessoas indevidamente. Essa é a rela~ garanta uma remuneração adequada e que_ o_txabaJhador de saúde
ção que se vê na maiop.a dos Estados e Municípios deste País.
possa vir a()_hospital trabalhar dando tudo de si, toda essa atenção.
Db:la que, ao tratar da questão púbJíca. passaria para uma todo o carinho, toda sua agili<4tde meptal ...
oulra visão, com uma outra solução: não pela redução de salários,
O SR. PRESIDEN1E (Jutahy Magalhães) - ___ pediria a
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"tenção dos Srs. Senadores para serem breves, pois além deste temos mais seis projetes e temos apenas 10 minutos pa:raô.ar parecer
ao projeto a ser discutido no Senado.
Pediria que a discussão fosse breve porque já ouvimos o parecer, as opiniões contrárias ç ouviremos agora os Srs. Senadores.
O SR. JOAQUIM BEATO - Go-starla de levantar uma
questão adjetiva no art. 7'_. que trata dos feriados civis--e religiosos.
A impressão que tenho é que s6 bá feriados civis, pOrqU:e o
feriado religioso parecer estranho à ConstituíÇão -que separa Igreja
e Estado. Portanto, cada região delibera para a sua... e não para .•..
Então, gostaria de lançar essa questãO de tirar o adjetivo feriado.
Feriados civiS e religiosos cliam uma distinção que parece voltar._
de alguma religião detenninar algum feriado estadual, municipal e
,
federal que seja válido para todos.
Também existe a questão de que algumas religiões não
guardam o domingo, que é um feriado universal em nosso País.
Então, depois ficariam obrigados a pagar duplamente o trabalho de
sábado porque para eles é feriado, e a mesma coisa ocone com a
sexta-feira para os mdometanos. Então, não haveria limites para os
feriados religiosos.
Separando-se a Igreja e o Estado. como a Constituição exige. talvez seja melhor deixar os feriados sem nenhum adjetivo..
O SR. PRESIDENTE (Julahy Magalhães) - A Presidência
aceita a proposta e agradece a contribuição.
O SR. CARLOS PATROCÍNJO - Sr. Presidente, gostaria
de pedir desculpas mas este projeto tem que ser ·muito discutido.
Sei que é frutO do trabalho de uma das pessoas que mais entendem
de medicina e das relações trabalhistas delas decorrentes. É evidente que o projeto origmal foi altamente aperfeiçoado.
Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que comparo este projeto
df." lei à medida provisória que lrata do salário mínimo, da qual soo
Relator. Estão exigindo que dê parecer favorável para que o salário mínimo vá para cem dólares pelo menos. Parece-me que essa é
também a vontade do Presidente Itamar Franco.
Agora, com absoluta certezã nenhum hoSpital das regiões
mais pobres do nosso País pode pagar este piso, que é insignificante. Es~ t.Iamita~do também o projeto para assegurar o piso dos
médicos e dentistas, que· me :Parece ser de Oitocentos reais. O Senador Almir Gagriel fez o que pode. escoimou, coloc_ou um piso pequeno, mas temo que, se aproVado. causará desemprego ou a impossibilidade de pagamento.
O SR. r ..•'!:'_-:-"J)E:-,..Tt: {Jutaby Magalhães)- Permita-me V.
Ex•ur;-"' sugcsta.::
- ---- 7 ~- es~a matéria é da maior importâne.a para atf"n~er uw numer.- -,;,11.0 grande de. .. da área da saúde.
/\rh:"'
..~·_..-.,e-riamos suspender a tramitação do projeto, já estamos no final de legislanua e teremos u~ oportunidade melhor
qu;mdo o projeto for ao Plenário. com três dia.;; para apresentação
de emendas.
V. Ex• pode. conhecedor da matéria coino é~ apresentar uma
proposta de emenda que será discutida e examinada, não apenas
pelo Relator mas pelo Plenário do Senado.
O SR. CARLOS PATROCÍNJO - Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE -(Julahy MagOlhães)- Teremos uma
tramitação normal, não h a vendo a intcmipção do andamento do
projeto, o que é da maior importância.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO::: Peço a compreensão do
eminente Senador AlnúrGabriel, porque sei que S. Ex• tem amesma preocupação que eu, ainda mais agora que ele é governador
eleito do Parã.
Tenho dúvidas, Sr. Presidente. Já que estamos regulamentando o piso de uma categoria não sei se. para 0- serviço público.
seus servidores tém o mesmo direito. EmOOra S. Ex• tenha explicado, eu não..•
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O SR. PRESIDENTE (Julahy Magalhães) - Isso não. Não
existe essa preocupação.
,
O SR. CARLOS PATROCINIO- Então, está bem.
O SR. PRESIDENTE (Julahy Magalhães)- V. Ex' aoeita a
minha sugestão?
,
O SR. CARLOS PATROCINIO- Aoeito a idéia de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (lutahy Magalhães)- Coloco em votação o parecer·com o substitutivo.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o parecer
que conclui pela apresentação de um substitutivo queirã:m. perma-

necer sentados.
Aprovado, com o compromisso do Senador Carlos Patzúcínio de apresentar propostas pata o Plená.riO examinar e discutir a
matéria.
V amos dar andamento para o item lO da pauta. Serei Relator da matéria da anistia, pedi que me esperas orem dez minutos.
Vou assumir aqui um compromisso com V. Ex-s Tenho a
ambição de chegar ao ftnal e examinar essas matérias, faltam seis
matérias não terminativas. Se eu tiver que sair pata apresentar o
parecer, o Senador Lourival Baptista ine sUbstituirá. V. Ex..s poderão-examinar essas propostas. se eu não tivet temtx> de terminar.
V. Ex-s votarão, s6 que sou Relator e farei com que demore
um pouquinho a apreciação ... V. Ex' chegará lá a tempo. Não precisa passar por Roraima para chegar lá, pode ir <lireto.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Sr. Presidente, para cola·
borar, desisto do pedido de vista do projeto:
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Em discussão a
proposta do item lO.
Em votação o item 5, cujo pareoer já foi àpresentado. O
projeto é o de n• 83, da Deputada Benedita da Silva, a Relatora foi
a Relatara foi a Senadora Marluce Pinto, que deu~parecer favorável.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o parecer
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Terei que encerrar os trabalhos. 0-objetivo ao qual me propus, de chegar ao ftnal desta legislatura sem nenhum projeto a ser
examinado pela comissão, infelizmente ainda não foi alcançado. ..
(falha na gravação)... na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, -· o Mandado
de Injunção n•448.0/400, sendo impettantes Antônio RogériORi·
betro e ootros, impetrado Congresso Nacional.
É o seguinte o teor do oficio do Ministro Octávio Gallotti, à
Presidência do Senado Federal.
Sr. Presidente:
Comunico a V. Ex• que o Supremo Tribunal Federal, em
sessão plenária, realizada no dia 5 do corrente mês, deferiu em
parte, por maioria dos votos, o Mandado de l!>junção, em epígrnfe,
para reconhecer a existência da mora, dando ciênciã-i eSta Casa
Legislativa para que seja regulamentado o disposto no Inciso V do
~ art. 203, da Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex•, expressões
de elevado apreço.
Ministro Octávio Gallotti.
o pro<esso sezá distribuído à Comissão de Assuntos Sociais, onde tramita o PLF 130/93, sobre o assunto.
Como Presidente da Comissão, dei o seguiilte despacho.
Dê-se conhecimento à Comissão de Assuntos SOciais--e ao
Relator do PLF 13(\'93, Senador Francisco Rollemberg.
Brasília,l7·ll·94.
O Senador Francisco Rollemberg já providenciou o requeri·
mento, e a matéria está incluída em Ord.em do Dia da sessão Otdinária de amanhã, dia 8 de dezembro de 1994.
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Não consideramos que seja esta uma inteifeiê!J.cia ciO Supremo Tribunal Federal nos trabalhos do Legislativo. E um direito
do Supremo e é um direito nosso.
O SR. JOAQUIM BEATO~ Sr. Presidente gostaria de solicitar que onde estiver_: escrito Afonso Beato, na Ata, escreva-se
Joaquim Beato. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Julahy Magalhães)- Agradeço a V.
·
Ex•, mas aqui houve um equívoco na anotação.
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Relator. Senador Lucidio Portella. Parecer: Pela aprovação nos termos do SUbstitutivo que apresenta. Resultado: Concedida Vis la aoSenador Odacir Soares. 9 Projeto de Lei do Senado n•34, de 1994,
que "Acrescenta parágrafo ao art. 2• da Lei n•7.989, de 28-12-89".
Relator: Senador Crutinho Jorge. Parece;: FavOi'!...-~!. Resultado:
Aprovarlo por unanimidade. 10 Projeto de Lei do Senado N" 37,
de 1993, que ''Estabelece normas para a fiscalização do exercício
de profissões liberais e dã outrns providências". Relator: Senador
Nada mais havendo a trat~. declaro ep.cerraâa a presente Reginaldo Duarte. P~ Pela ::~proveção nos termos do Substireunião.
~ tlltivo que apresenta. Resultado: Concedida Vista ao Senador Car(Levanta-se a reunião às J9h15min.)
los Patrocínio. Per determinação da Presiciencia ficam adiadas as
7'- Reunião (E:rtraordináda), da Comissão de Assuntos seguintes matérias: PLC 14lll993; PLC 206/1993; 27/1994; PLC
Sociais, realizada em 30 de novembro de 1994, às dezessete ho83/1994; PLC 7811994; PLC 87/1994; PLC 1911994; e PLC
ras.
95!1994. Nada mais havendo a tratar Sua Excelência declara enÀs dezessete horas do dia trinta de novembro de mil nove- cerrados os trabalhos, la\'Tai!do eu, Raymundo Franco Diniz, Secentos e noventa e quatro, na sala de reuniões da Comissão. Ala cretário, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senador Alexandre Costa., sob a presidência do Senador Jutahy Senbor Presidente.
Senador Lourival B.I!Ptista, Presidente_ da ComisSão em
Magalhães e com a presença dos Senadores Epitácio Cafeteira,
Lucídio Porte lia. Reginaldo Duarte, João França, Ronaldo Aragão, exercício.
Jacques Silva, Cid Saboia de Carvalho,- Cesar Dias, Joio Rocha~
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Está aberta a
Coutinho Jorge, Magno Bacelar, Dario Pereira, Jonas Pinheiro, reunião.
Carlos Patrocínio, Moisés Abrão~ bdacir SoareS-. Joaquim- Beato,
Vamos iniciar- a pauta. já que temos mais de 15 assínaOJ:ras,
Alexandre Costa, Ney Maranhão, Meira Filho e AluizioBezerra deliberando os projetes não terminativOs. Tão logo chegue o Senan:únc.se a Comissão de Assuntos Sociais. O Senhor Presidente de- dor Lucídio Portella, iniciarerõ.os a votação dos projetes terminaticlara abertos os trabalhos, clispensando a leitura da ata da reunião vos.
anterior, que é dada como aprovada e, a seguir, são apreciadas as
~Item 31seguintes matérias: I. Projeto de Lei da Câmara n• 157, de 1993
que "Dispõe sobre 0 Seguro-Educação e dá outras provid€ncias".
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• !57
Relator: Senador Dn ;;.u Carn!liro; O Projeto foi redishl6Uldo 8o
Dispõe sobre o seguro educação e dá outras providências.
Senador Reginaldo Duarte. Parecer: Contrário. Resultado: AprovaO projeto é de autoria do Deputado Jackson Pereira. O Redo o parecer rejeitanUo a matéria. 2. Projeto de Lei do Senado U 0
lator é o Senador Din::eu Carneiro.
45. de 1991 -tramitando em coojunlo com o PLS n• 52, de 1991,
Concedo a palavra ao Senador Regina!do Duarte para que
que "Dispõe sobre a proteção do mercado de trabalho da mulher profl!ll o parecer.O SR. REGINALDO DUARTE~ (Leitura do pa~ ~ ~
nos termos do art. 7•, XX, da Constituição Federal e dá outras pro- recer.)
vidências". Relator: Senador Dirceu Carneiro. Parecer: Favorável
O SR. PRESIDENTE (Julahy Magalhães)- Srs. Senadores,
na fom1a do Substitutivo aprovado pela Comio;:!l;ão de Assuntos v parecer conclui pela rejeição do projeto.
Econômioos e pela prejudicialidade do PLS 52, de 1991. ResultaEm discussão o projeto. (Pausa.)
do: Concedida vista ao Senador Moisés Abrão. -3. Projeto de Lei
Não havendo quem peça a palavra, encerro a cliscussão.
do Senado n• 19, de 1994, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da
Em votação.
fluoretação de sal (Cloreto de Sódio), e dá outras providéncias".
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senRelator: Senador Carlos Patrocínio. Parecer. Favorável oom as tados. (Pausa.)
Emendas 1 e 2 que apresenta. Resultado: Concedida vista ao Senaprovado.
dor Moisés Abrão. 4 Projeto de Lei do Senado n• 41, de 1994, que
Item n• 34: Projeto de Lei do Senadon• 45,1Iamitando em
"Autoriza o Poder Executivo a criar a Secretaria Nacional de Pesca conpnto com o PLS n• 52, de 1991. Autor: Senador Mário Covas.
e Agricultura, c dá outras providências''. Relator: Senador Magno Relator: Senador Din::eu Carneiro.
Bacelar. Parecer. Favorável. Re_sultado: O Projeto é aprovado pela
Designo o Senador Carlos Patrocínio para fazer a leitura do
ComissãO, cOm Votos cOntráÍlos dos Senadores Ronaldo Aragão, parecer.
0
Carlos Patrocínio c Ncy Maranhão. 5. Projeto de Lei da Câmara D
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- (leitura do parecer)
29, de 1993. que "Altera a Lei n• 7.679, de 23 00-no.-embro ®
O SR.PRESIOENTE (Jutahy Magalhães)- E que foi redis1988 . .acrescentando-lhe dispositivos de proteção aos recursOS na~
tribuído para V. Ex• apresentar neste instante.
_
turais". Relator: Senador Coutinho Jorge. Pa.rec~: Conttárl_o. ReSrs. Senadores, o projeto de lei é de autoria do Senador Másultado: Aprovado pela Comissão. 6 Projeto de Lei do Senado n• rio Covas e tem o parecer favorável do Senador Mário Covas e
373, de 1991. que "Dispõe sobre medidas de defesa da Previclencía tem o parecer favocável do Senador Carlos Patrocínio, prejudicanSocial e dá outras providências". Relator. Senador Lucldio Portel- do o Projeto de Lei do Senado n• 52, de autoria Senador Fernando
la. Parecer. Favorávc ~ com as Emend:J.s n% 1 c 2 que apresenta. Henrique Cardoso.
Resultado: O Projeto é Aprovado por unanimidade. 7. Projeto de
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Lei do Senado n• 32, de 1994, que "Dispõe Sobre a gratuidade do
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
transporte de passageiros nos trens urbanos e sub-urbanos e dá ou~_ peço a palavra para discutir.
tras providênCias". Relator. Senador Coutinho Jorge. ParCcir. Pela
O SR. PRESIDENffi (Julahy Magalhães) - Com a palavra
rejeição da Matéria. Resultado: Aprovado o parecer, por unanimi- o Senador Cid Sabóla de Carvalho.
dade, rejeitando o projeto. 8 Projeto de Lei do Senado n• 47, de
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
1993, que ''Dispõe sobre a retirada de tecidos, órgãos ou partes do Srs. Senadores, hoje, depois das experiências notadamente como
corpo humano destinados a transplantes e dá outras providências". Ministro da Fazenda, o Senador Fernando Henrique Cardoso, Pre-
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si dente eleito, não assinaria este projeto. inclusive porque ele con- Moisés Abrão pede vista do proce~SO- Está concedida a vista.
O SR. CARLOS PATROCINIO - Sr. Presidente, não sei se
tém uma desigualdade. Hoje lutamos pelas isonom.ias, pelas igualdades, pelas equivalências humanas, sem distinção de raça, de cor, o Relator pode pedir vista do processo. A partir do momento em
sem distinção do nível económico e sem distinção de sexo. Na que passo a ser Relator, acredito que o nobre Senador Cid Sabóia
verdade, este projeto de lei faz um distinção por sexo. É, portanto, de Carvalho está com a razão. Se for possível, eu pediria vista desdis(."'riminatório. O dispositivo não consegue proteger o trabalho da te processo.
O SR. PRESIDENTE (,lutahy Magalhães) - O Senador
mulher. Consegue, isto sim, uma desigualdade e um tratamento
que sinceramente me parece excessivo. O art. 2° do projeto origi.: Moisés Abrão solicitou vista do processo, e foi concedida. O Senal chega a nos parecer atentatório a uma outm lei quejá votamOs nador pode apresentar um voto em separado, que será colocado em
aqui. outros projetas, sobre licitações. O _art_. 2° diz: ''Terá prefe- votação na próxima oportunidade.
Passemos ao item 35 da panta antiga: projeto de .áJJtotiá do
rência no processo de licitação pública, em caso de igualdade de
condições, o licitante que comprovadamente empregue maior nú- Senador Marco Maciel, que está solicitando a retirada do projeto
mero de mulheres 11 • Ora, se protege o mercado de trabalho da mu- de pauta.
Então, passaremos ao item 36: Projeto de Lei do Senado n°
lher, e1>te protege o mercado de trabalho do homem. E ~da dà
uma regra à licitação pública absolutamente diferente da natureza 19, de autoria do Senador Júlio Campos, que tem como Relator o
· ·
do direito que_ rege a licitação pública. que é o Direito Administra- Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS, PATROCÍNIO - (Leitura de parecer.)
tivo. O Direito Administrativo não pode estar ligado a_ estas condiçOCs: emprega mais mulher, cn~o - é rima- empreSa- melhor.
O nosso parecer é favorável à aprovação do projeto de lei
emprega mais homens, é wna empresa pior.
com as duas emendas que apresentamos.
Repetindo, este projeto trata da obrigação das empresas
Então, não posso concottiar, Sr. Presidente, com a técnica
vendedoras o distribuidoras. de sal de fluoretá-lo. Todavia, há um
adotada nn projeto pelos Senadores Mário Covas c Fernando HenriqLit~ Cardoso, muil.o cmOOra, sendo :qnigo dos dois e tendo grancapítulo· que o instinii também para o uso .an.imal. e não somente
de admiração- por ambos, acredite CNC eles patrocinaram esta para o homem. Sendo assim. procutamos escoimar esse erro.
O projeto também obriga que o Governo entregue o fluorepropositura trazida ao Senado. ~e o Senador Fernando Henrique
Cardoso fOsse consultado hoje. por certo não concordaria, até mes- to de sódio ou outro produto semelhante aos produtoreS e distrimo pela ingerência qUe está contida no art. 5°, que me parece inde- . buidores de sal. Entendemos que esta não deve ser.a posição do
vid.1.; ''o empregador que der um emprego-formação ou um-estágio Govemo. Porumto, .somos favoráveis. ã aprovação do projetá de
remunerado nas empresas durante o perlodo de 200 a L200 horas .autoria do eminente Senador Júlio Campos, CQII1 as emendas que
a uma mulher que busque reinserção profissional entre um e cinco apresentamos.
O Poder Executivo proceder.!i à denwcação das zonas de
anos após o nascimento de um filho..•" etc. Nas condições humanas. nas c-ondições privadas, envolvendo interesses das empresas, exclusão, bem como das despesas e pesquisas necessárias. à im~
do Estado, a matéria não estã bem posta, Sr. Presidente, inclusive plantação desta medida, com vistas a garantia da plena segurança
porque é uma matéria não-isonômica, não há eqüida.de, cria uma das peculiaridades da população consumidora, humana ou animal.
diferença entre homem e mulher, e isto não é aceitável ~os tennos
Isto quer dizer que, em algumas regiões do País, não é necessário que. o sal seja fluoretado e em ootras regiões., que haja
da atual Co~stituição.
A proteção do trabalho da mulher é a proteção da mullier, uma dose maior..
A segunda emenda pressupõe suprimir o art. 2', que obriga
que já- vem de outras leis, é a proteção. da própria inullier contra as
mves.tidas masculinas, contra um salário indigno, ,contra a insegu- o Governo Federal a distribuir o fluoreto de ·sódio às indústrias.
rança c,_- -:.:ahalho e outras tantas coisas que acontecem à mulher Suprimimos .este artigo porque entendemos que é obrigação· do
hrnslli:;.ra quando vai ao trabalho.
:
produtor fluoretá-lo.
Mas essas regras. que incluem, notadamente em licitação,
Portanto, nosso parecer é favorável com as duas emendaS
em favores do (i(">v(";n;.· --:c:hdo querem diminuir o E_stado, que- apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O parecer oonrem reduziz v t.an,-·
. ~w.do, etc, lembro que o projeto é de
91. :~ .. :'~~ ('Oi<:a iáa1.._::u entre essa mentalidade de91 e a men- clui favoravelmente ao projeto com apresentação de duas emendas
tah,.bf.ie u;.; '-14. ~ão três anos fatais que decorreram no Brasil sobre
do Relator.
essa matéria.
Emdiscu~.
O SR. ODAClR SOARES -Sr. Presidente, peço a palavra
Por isso, Sr. Presidente, votarei contra o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Tem a palavra apenas para faz.er uma observação.
O SR. PRESIDENIE (Jutahy Magalhães)- V. Ex' tem a.
o Senador Moisés Abrão.
O SR. MOISÉS ABRÃO - Sr. Pres1dente, o relat6rio é do _ palavra.
eminente Senador Dirceu Carneiro; e.-v~-gxa acaba de me nomear
O SR. ODACIR SOARES -O art. 2' diz o seguinte:
·
Relator dessa matéria. -- /ut. 2' As indústrias beneficiadoras de sal receberiio do órO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalliães)- Sendo votação gão competente do Poder Executivo fluoreto de sódio ou produto
nominal, não posso deixar como Relator aJ.guém (]ue não está pre- similar para o cumprimento do disposto no artigo anterior.
Parece-me que está faltando nesse projeto de lei a previsão
sente. TiVe que redistribuir a V. Ex•, mas já conSta das notas taquigrãficas que V. Ex• está- fazérido a leitürã~de um parecer orçamentária para essa despesa, pois se o Congresso obriga o Popreviamente pronto da lavra do Senadgr Diicêu Cãmeiro. Oficial- der Executivo a ter essa despesa ...
mente não p:>sso manter como Relator aquele que não está presenO SR. MAGNO BACELAR- Eu gostaria de dizer ao emite na votação nominal. V. Ex• :não terá responsabilidade pela nente Senador Oda.cir Soares que apresentamos a Emenda n° 2 jus-·
autoria do parecer.
tamente para suprimir esse artigo.
O SR. MOISÉS ABRÃO - Sr. Presidente, peço vista do
O SR. COUTINHO JORGE - Sr. Presidente, não entendi
muito bem. O Relator diz que _há lugares no Brasil onde não é neprocesso.
.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - O Senador cessário fluoretar o sal?
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O SR. ODACIR SOARES- O projeto de lei trata~ fiuore- duzentas milhas. para poder ter direito perante à comunidaçie intertação·do sal para uso humano e animal. Entretanto! existem tdgu-ns _ n3.cional. Conseguimos iniciar esse programa com as uniVersidalugares que são mais ricos em flúor. Também não_ sei se os ani- des do Nordeste. da Amazônia e do Sul brasileiro, através de
mais, de uma maneira getal. preciSam ter uma suplementação de convênios e de pesquisas, que se iniciaram no tempo em que fui
flúor. De qual_guer maneira, na nossa emenda, mudamos a redação Minislro.
do Panlgrafo Unico, ou seja, alteramos a redação de forma que fica
Concordo que é um dos setores mais díficeis e polêmicos
obrigada a fiuoretação do sal, para uso humano, em todo o letrit6- do Bmsil, porque. quando o Governo brasileiro extinguiu a SUDEPE. nãO deixou um órgão do planejamento para atender a área da
rio nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Passamos à vo- pesca. O ffiAMA, não tenho dúvida. é um órgão que tem que controlar, fiscalizar o problema gravíssimo da pesca predatória. sobretação nomfual.
o·sR. MOISÉS ABRÃO -Sr. Presidente, peço vista.
tudo o problema sériO de defesa da -costa brasileira, que tem
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedida a variações diferentes em todas as regiões.
Posso dizer que tive problemas graves no que diz respeito à
vista ao Senador Moisés AIJ<ão.
Há um requerimento,_ assinadO }>elo Senador Jonas Pinheiro pesca da. lagosta no Nordeste e de sardinha no Centro-Sul, porque
e Odàcir Soares, no sentido de inversão da pauta com preferência faltava exatamente uma política nacional global, e o IBAMA se
para o Item 43.
"Via i~competente pira viabiliia.i--llnia série de decisões importan.tes
Os Srs. Senadores que estiverem de"-acord6-Com a inversão nesse setor.
<jl!éiram permaneoer sentados. (Pausa.)
Prefiro não discutir a vinrulação, mas penso que o maiS im.Aprovada.
- - -. portante é a criação de uma secretaria e a im.p1antação-(fe uma poPassaremos ao Item 43, página 335. O pareoer é de autoria litica nacíonal de pesca, a qual não existe aqui no Brasil. Aliás. no
da Senadora Júnia Marise e o Relator seria o nobre Senador Mag- Brasil não existe politica de pesca. nem política florestal.
no Baoelar. Mas tenho que redistribuir este projeto para ser relataSr. Presic;!~te, eu gostaria de dizer que concordo com o
do, neste momento, pelo Senador Dario Pereira. (Pausa.)
projeto. mas questiono a questão da v~culação. porque poderiaO nobre Senador Dario Pereira está irupossibilitado. Peço, - mos priOrizar uma solução admiriisti'atiVa ideal.
- - Mas não voo pedir vista do processo. -j:>olque se frita de um
entio, ao Senador Coutinho Jorge que àpreserite o parecer.·
O SR. COUTINHO JORGE- (Leitura de pareoer.)
projetO menuneni.e ãutorizativO, e o GoVemo poderá criar a ~tarui,
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - O parecer está viiJ.c:Ulando o Ministério que achar mais-conveniente, podendo ser este
na página 342. Trata-se de um Projeto de Lei do Senado n• 41/94, o Ministério da Agricultura ou o Ministério do Meio Ambiente.
que autoriza o Poder Exea.ttivo a criar a Secretaria· NadoDal de
De qualquer maneira, não vou criar obstáCUlo algum ao proPesca e Apicultura,. e dá outras providências.
jeto;- penso que a criação da secretaria é importante. Por isso, aproConoedo a palavra ao Senado.- Coutinho Jorge para proferir vo o projeto, fazendo essas ressalvas necessárias e pemiitindo,
portanto, que o Poder Executivo poSsa ou não criar a secretaria.
o pareoer.
.
..
.
O SR. COIJTIN!tO-JORGE- Sr. Presidente, o Relator. Seo·sR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Em discussão.
nador Magno Baoelar já chegou.
.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Senador MagApenas gostaria de pedir um pouco mais de atenção à disno Bacelar. V. Ex• vai apresentar o eu parecer ao Projeto de Lei de cussão. Peço aos Srs. Senadores que forem fazer uso da _palavra
autoria da Senadora Júnia Marise, Cláusula n' 38?
que sejam breves nos seus comentários.
O SR. MAGNO BACELAR- (Leitura de pareoer.)
O SR. RONALDO ARAGÃO- Sr. Presidente, peço a palaO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O pareoer con- vra- para discutir.
clui favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Coucedo a paEm discussão o pareCer. (Pausa.)
lavra a V. Ex•
O SR. COUTINHO JORGE- Sr. Presidente, Srs. SenadoO SR. RONALDO ARAGÃO - Sr. Presidente, mal come""' não tenho dúvidas de que é um projeto iruportante o que IIllta cei a me pronunciar, já me cercearam o direito de falar. Ainda não
da criação da Secretaria Nacional de Pesca e Aqüicultura. Agora, fui Ministro; o Ministro do Meio Ambiente fa1ou durante meia
há uma polêmica, desde a extinção da SUDEPE, quando o Goverc .. hora. S. Ex• falou por mim?
no Federal não ficou com nenhum órgão que coordenRSse a polltiO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- É por esse moca de pesca no País.
·
tivo que estou pedindo para que sejamos in.ãis Cometidos.
Na verdade, hoje. essa competência está ligada ao IBAMA, .
O SR. RONALDO ARAGAO - Sr. Presidente, lembro-me
que é o órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, onde do relatório do nobre Senador Magno Baoelar. Ouvi as colocações
tive a responsabilidade de, como prirueiro Ministro, implantá-lo. feitas pelo Senador Coutinho Jorge, que disse que esse prqjeto é
Há uma questão po!Smica quanto à vineulação dessa Secretaria autorizativo; vi o que está estampado na imprensa: "O Governo
Nacional de Pesca e Aqüicultura. Quando deixei o Ministério do pretende enxugar a máquina administrativa". Não há ilma politica
Meio Ambiente, havlamos estudado uma alternativa de criar, den- de pesca por parte do Governo Federal, mas não sei se o Governo
tro desse Ministério, secretarias relacionadas à políticas florestal e irá aceitar a criação de uma secretaria. embora iSso possa ser muito
da pesca. Em relação a isso, chegamos a montar grilpós de traba- proveitoso para essa política.
lho a nível de Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O projeto é meCreio que, na área do Ministério do Meio Ambiente, o setor ramente _autorizativo. O projeto seria-incontib.lcional se a legislaquo nos deu mais trabalho foi o da pesca, porque temos o proble- ção fosse ob:igatória. Não sendo a legislação obrigatória, o p.-ojeto
ma grave do mar de duzentos minhas. Não há conlrole. Na minha é constitucional; sendo constitucional, o projeto é au_torizativo.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Sr. Presidente, estou só
gestio, fui obrigado a_ apreender vários barcos internacionais; tive~
mos problemas graves com OUtró!fpaises. O Brasil JJ.ão cumpriu chamancfo a atenção para o que está sendo estampado na imprenem absoluto 05 seus compromissos da Convenção de _Direito do sa; a imprensa diz que o Governo vai enXUgar a Ináquina adminisMar. já que deveria ter sido feita pesquisa de toda a rua costa de trativa.
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O projeto tem o seu valor, até po~ue à questão da politict~ menagem não s6 ao trabalho muito bem elaborado pela Senadora
de pesca. a qual foi extinta. Mas gostaria de fazer a ressalva úe Júnía Marise. mas cm respeito também aos segmentos sociais que
que. hvJC, a responsabilidade da politica de pesca é do lban>a. Não estão interessados no projeto.
O SR. PRESIDENTE (lutahy Magalhães)- Senador Odacir
sei se tal política é c~nte com o órgão, mas, em todo caso, ainda
vai acontecer muita coisa para haver coerência neste Pais.
Soares. v. Ex· conhece bem esta ca.~a c sahc que. SI.~ demoramlOS
Portanto, Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer essa resmuito com esta discussão, não teremos número para a votaÇ"ão dessalva, chamando a atenção daqueles que fizeram esse projeto, para te projeto.
Os Srs. Senadores já ouviram vãrias. opiniões. Vamos cn·
que não fiquem decepcionados co!D- o veto do Governo Federal.
O SR. CARLOS PATROClNJO- Sr. Presidente, peço a pa- cerrar com a manifestação de V. Exa c colocar O pmjctr)effl votação.
•
lavra para discutir.
O SR. ODACll~ SOARES-- Sr. Prosid!.!ntc, eu qut•ria. em
O SR. PRESIDENTE (lutahy Magalhãe§) :- Concedo a paIavr.:t a V. Ex•
rápidas palavras, dizer que, a meu ver, o projeto é pertinente c não
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, gostaria acarreta nova..<; despesas para a Uniãn. pnrque transfere órgãos e
pessoal para a Secretaria a ser criada pelo arhítrio do P~xlcr ExcCl,l·
de me manifestar, dando um encanlinba:ID.ento -contrário à aprova:
tivo. a quem compete essa criação.
ção desse projeto.
Também entendo que a pt'C()("upaçã1' da .Scn:Ld(lr.t Júnia MaRecentemente, este Congresso Nacional,- atendendO à mensagem do Senhor Presidente da República, extinguiU a Sudepe. rise, manifestada neste projeto, é.absolutamcntc procedente e tem
Criou-se o Miuístério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal; há o objetivo, inclusive, de cstim11lar o desenyo_Ivimcnto Ua [>CSI.:a cm
também o Ibama. Faltam recursos para esses Ministério~. <J!lé- te· nosso País, hoje desestimulada até pela falta dt' um óq.!ão naCional
riam a função de investir cm pesquisa. cm pesca e nessa aqüicultu-: que ord~ne toda a política do setor no País. inclusive 1.:om um ~.~o
ra.
mando ininisterial.
De modo que voto favoravelmente ao projeto.
Entendo que se deveria cria~ um ·órgão fora da sua lex;aliza.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Vamo:; p.~>sar à
ção apropriada. que estaria passando paia o Mín.is~o da Agricul·
~ura. Não temos de ficar criando órgãos; temos de dar condições
votação nominal.
Item 37 - terminativo - Projeto de Lei do Senado n<• I9~
aos Ministérios qtic existem de dotar os seus órgãos da efetiva ca·
pacidade de _gercnciamento, análise e- aprovaçãO de prÜjetos.
que altera a Lei, D0 7 .679. de 23 de novembro de_ 88. Autor- SenaPortanto, cu gostariã de encaminhar o meu voto contrário à dor J\1árcio Lacerda. Relator Senador Coutinho JOric.
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. para
aprovação desse projeto de lei, embora seja m~ram~nte autorizati·
va ao Poder Executivo.
apre~;enta! ~~ Parecer.
O SR. COUTINHO JQRGf.- (Leitura de pàrccer.)
O SR. - Sr. Presidente. eu gostaria de saber o seguinte; o
O SR. PRESIDEN113 (Jut.hy ·Màgalhãe>)- Sn. Senadores.
projeto que cria essa secretaria....
estamos com o número cxato. Portanto, SC' alg:ufm s.ait nfto podere<l Sk. PRESIDENTE (lutaby Magalhães)- O projeto não
mos continuar a reunião. Assim, apelo para que todos pcnnai"ux,·am
<"na a sc1..11.:taria. apenas autoriza a sua criação.
O -~R. ~ Exatamente.
no recinto.
Faço um apelo também para resumínnos a discussão. Sem
Ex istcm órgãos, por exemplo, no Nordeste, de piscicultura,
1'1m1c' o DNOCS e a CODEVASF. Eu gostaria de saber para onde cercear o dircíto de manifestação dos Senadores.. !)olkito que seiriam esses órgãos da Secretaria, porque isso nãO está definido jam mais ob~tlvos e sucintos nas suas considerru;t'lCs.
Coloco em-diScussãO· 6 Parecer do Senador Ü1utinlw Jorge.
Não havendo quem peça a palavra. farei a chamad<t nomiO SR. PRESIDENTE (Jutaby Magalhães) - O Senador
na I.
Magno B~celar agora dará as informações solicitadas.
(Procede-se à votação nominal.)
Já ouvimos algumas opiniões cOntránàS; buttas divergentes,
mas nã\i 4<>ntl"".tria~ e também as favoráveis.
Item -38. Projeto de Lei do Senado n° 373, de autoria do Se"
A votação será nominal. Cada um dará o seú voto "sim" ou nador Nelson Wedekin. O RelaLOr é o Senador Luddi\) Portclla. a
"não", de acordo com a sua opimão.
que concedo a pal~vras para apresentar o seu parecer.
Concedo a palavra ao Senador Magno Bacelar.
O SR. LUCIDIO PORTELLA- (Leitum de P"'"'-'cr)
O SR. PRESIDENTE (lutahy Magall1ãc>)- O i'arecvr conO SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, esse projeto
clui pela aprovação do Projeto dn.Scnadm Ncl<>on W<~Jcki.t, Cl)IJI a
foi ohjc:to de estudo de uma comissão intenninisterial.
apresentação de duas emendas, uma suprcssiva t' Outra aix::na:-. alte
Com relação ao argumento de que o GovetllO pretende enxugar a máquina, estamos comprovando a necessidf!,de apenas de rando a redação do caput do arL 4"
Em discussão o parecer.
transferência para o Ministério da Agricultura, objetivando exata·
mf'nte aproveitar uma -gt'ande estrutura existente.
Não havendo quem queira discutir, passa-:.;e à vota.,_ ilo noSeria uma Secretaria qlie pl'OCUraria fOrmalizar e ordenar minaL
uma política de desenvolvimento e pesquisa da pesca no Brasil.
Passa~se ao resultado: quinze voto:-, fa"üráveis. 1:oi aprova.
De fonua, Sr. Presidente, que, contra os dois argumentos, do o parecer.
temos o de que o projeto foi embasado
e-stUdo inuito profundo
Passa-se ao item 44: Projeto de Lei do Si:naJo hJcr:ti n'
- foram uuvidos toJos os segmentos interessados no assunto - e -32, qúC trata ·da gratuidade do transpottt" ~k --,):ts••at:t•irl>S. Rciatnr.
Senador Coutinho J orgc.
P~-'UL'O trarâ maiores-despesas ao Governo Federal.
Srs. Senadores se V. Ex as tivercnl unl poUL'O de p.adJnc.:ia,
Uma vc..-: autorizaU~, o projeto, procurará o novo Governo n\t;ulamctJt:i-lo dentro da sua prc'>pria política, já qUe iesta.inos própoderemos, hoje. chegar a a1go que ainda não vi nl' Senado Fedemn·.; a uma mw.law,,-a. O futuro t3t>V('ffi0 certamente fará esrudos ral. Não são muitos os projetosque estarão cm di~t.·us.sào, mas se
claiiC'l'adoloo pata scn.~m tratados no Paí::::.
- - volãrin.Os esses ptbjetos, teremos esgotado a pauta da Comissão de.
Assuntos Sociais e, assim, chegaren]os ai.~ fim J<)~ lll)ssw.; tmh.:L
Em ,~ql.G ti11l1a a dizer.
lhos com o ano concluído.
- I\•. ,, .10" Srs. Scn;1dnrcs que acompmthcm o Rdator ei:n ho9894 Sexta- feira 30
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O SR. CO\JfiNHO JORGE- O projero, de autoria CIO Se- apresentará parecer. •
_
nador Hydekel f'reítas, determina em seu art. 1O;
O SR. MOISES ABRAO ~ De autoria do ilustre Senador
''Fica estabelecido o tranSporte grao.i'ito de passageiros em Almir Gabriel o projeto em epígrafe tem por finalidade instituir o
trens urbanos e suburbanos vinculados à Rede Ferroviária Federal piso salarial dos médicos cinJrgiões-dentistas.
c demais empresas subordinados ao Ministério de Transportes.''
(Leitura do parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Julahy Magalhães)- O parecer conVou poupar-me da leiwra da justificativa, considerando que
rcalmente esta matériã não tem nenhum sentido prático. Portanto, clui fãvOravelmente.
sou contrário ao projeto. EIIi discussão. (Pausa.)
O ·sR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Em discussão~
-Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Item 41. Projeto de autoria do Senador Cid Sabóia de CarEm votação.
·--=-valho.
(Procede-se à votação nominaL.)
O parecer seria do Senador Magno IJacelar. Redistribuo o
Passa-se ao resultado: quinze votos favoráveis-.=- pi'Oje!O -paia õ_:_ Senador Carlos PatrocíniO. E o Projeto -de Lei n°
O projeto foi rejeitado e aprovado o parecer.
040,. Item- 4f.
O SR. PRESIDENTE (Jutaby Magalhães) - Passa-se ao
O SR. CARLOS PA1ROCÍNIO- Parecer da Comissão de
iter1 45 que dispõe sobre a retirada de- tecidos, órgãos ou parte dci- ASsUntOS Sociais para O Projeto de Lei do Senadq n° 40, de 1994,
;..'orpo humano destinado à transplantes e dá outras providências. que acrescenta parágrafo aó art. 2°ôa Lei n° 8.742, de 7 de deUinDe autoria do senador Ney Suassuna e Relator Senador Lucldio bro de 1993, que- dispõe sobre a organização da Assistência Social
.
.
&- outras- providências, de iniciativa do nobre Senador Cid SaPorte lia.
0 parecere a favor com o Substí_tutiv9 que apresenta. -b6iade Carvalho.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lucldio Portella.
(Leitura do parecer.)
Reconhecendo, portanto, o mérito !lo projeto de Lei do Se(Procede-se a leilllra do parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Jutaby Magafuães)- Em discussão o . nado n• 40, o qual contribuirá para a reintegração social dos nosparecer.
sos maiS carentes cidadãos, somos pela sUiilprovaç-ão.
O parecer oondui favÜravelmente.
O SR. ODACIR SOARES- Peço vistas, Sr. Presídeille.
O SR. PRESIDENTE (Julahy Magalhães)- Pedido de visO SR. PRESIDENTE (Julahy Magalhães)- O parecer contas ao SenadOr Odacir SoMes-:- ------clui favoravelmente.
-Item 46 da pauta: Projeto de Lei âo Sena® n~ 34, de autorià.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
do SenadotAluízio Bezerra, Relator Senador Coutinho Jorge, que
tem o parecer pela aprovaçãõ. Com a palavrn o Senador Coutinho
E_m votação.
Jorge.
.
.
.
.
.
Passo a fazer a chamada nominal. (Pausa)
O SR. COlJDNlJO JORGE- (Segue leillirã dópimieer do
Passa-se à ap.1ração. (Pausa.)
Item 46.)
16 votos favoráveis.
Em homenagem ao nosso· Presidente Senador Humberto
O SR. PRESIDENTE (Jutaby Magalhães)- Em disCussão o
parecer, que é faVorável.
Lu-cena;iténi 42 da pauta.
Não havendo quem peça a palavra, enceno a dlSCU:ssão.
-Projeto de Lei do Senado D0 3 de autoria do Senador HumEm votação.
- berto Lucena. O Relator seria o Senador Magno Bacelar;- Solicito
(Procede-se ã vótação.)
- ao SenadOr JOnaS PinhCirO qUe apresente o ~r.
Resultado: dezesseis votos favoráveis.
~- O SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente, trata-se de um
Aprovado.
projeto do Presidente do Senado que dá nova redação ao art. 299
O SR. PRESIDENTE (Julahy Magalhães)- Item 47: Proje- da Consolidação das Leis do Trabalho que trata de depósito recurto de Lei do Senado n• 37, de auroria do Senador Magno Bacelar, sal em ações trabalhistas.
o Rrlator seria o Senador Reginaldo Duarte. Peço ao Senador JOãO
O parecer éTavoi"áveL Sr. Presidente.
R<x-ha para que leia.
O SR. PRESIDENTE (Jutaby Magalhães)- Em discussão o
O SR. JOÃO ROCHA- (Segue leitura do parecer do Item parecer.
47.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O SR. PRESmENTE (Jutaby Magalhães)- Em discussãoo
Em votação.
·
Passo-se à apuraçãO~ (Pausa.)·
parecer. --..
O SR. Sr. Presidente, peço vista d_esse processo.
16 votos favOráveis.
O parecer está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (JulahyMagalhães)- Concedido peO SR.- Sr. Presidente, solicilo que, a partir de agora, suspendido de vista.Jãé o quarto.
Vamos passar para o Item 39. Projeto de ~ptoria do Sçn?-dor damos a reunião para examinar a decisão proferida em julgamento do
Albam> Franco, ProjeiO de Lei n• 14. O Relaror solicita audiência Supremo TribUnat Federal éconcluinnos o qtie poderemos fazer com
da Comissão- de Constituição e Justiça.
relação ao Senador Humberto Lucena para ajudá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magafuães)- Apreciamos lOEm votação.
Os Srs. Senadores que estejam de acordo com a audiência dos Os PfoFtoS ternlfuaiiVos "que estav'anf i:J.a ·pauta, com exceção
da Comissão de Çon.c;tituição e- Justiça queiram permanecer corno dos cinco pedidos de vistas. Ainda teriamos alguns não terminatiestão. (Pausa.)
vos. Solicitarei, então, aos Srs. Senadores--que estão dando u_ma deAprovado.
_
_ _
_ _
_
monStração de eficiência, cotnpetêricia; ãssiduidade e intere_sse
Item n° 40. Projeto de Lei do Senado_ fio 33, de aUtoria do pú-blico, que, na pnJxima semaila, :Deste mesmo horário, nos reuna.Senador Alrnir Gabriel. O Relator seria o Senador Dirceu Camei- mos aqui" para encerrai" a pauta dos trabalhos da Comissãõ de Asm. Redistribuo este projeto para o Senador Moisés Abrão, que suntos Sociais.
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F~á er:
.. ~-:-:.'-'- a reunião.
Diante do exposto. julgamos que os integrantes desta Co(Levanto.·~c a reunião às 19hl5min.)
missão estejam munidos de elementos sufiCíentes para deliberar
23• Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, rea- sobre a indicação presidencial, nada mais havendo de relevante a
lizada em 15 de dezembro de 1994, às dez horas e cinqüeota acrescentar ao nosso parecer que possa ser aduzido a este relatório.
minutos
É o relatório, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Antes da argüição dos
Às dez horas e cinquenta minutos do dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, na sala de reuniões da Srs. Senadores, concedo a palaYia ao Dr. Edgard Lincoln de
Comissão.: AI!J Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Se- Proença Rosa.
nador JOAO ROCHA e _com a presença dos Senadores Airton OliO SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra pela
veira, João Calmon. Jônice Tristão, Ronan Tito, Reginaldo ~e. ordem.
Carlos Patrocínio, Raimundo Lira, Jaques Silva, Jutahy MagalhãO SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra a
es, Ney Maranhão, Meira Filho, Affonso Camargo, Moisés Abrão, v. Ex.·.
José Richa. Mansueto de Lavor. Jonas Pinheiro. Mauro Benevides
O SR. RONAN TITO- Gostaria de privar o Plenário da pae Alfredo Campos, reúne-se a Comissão de AsSuntos EcOnómicos. lavra do Dr. Edgard, de falar Õo lugar dele. Não sei se o RegimenO Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a to permite. Gostaria de dar um testemunho, porque tive a honra de
leitura da ata da reunião anterior. que' é"dad8 como aprovada e, a --ter Sido seu colega no Senado Federal. Peço também para, ao fmal.
seguir, comUnica que a reunião destína-se à apreciãÇãO da 'MSF No éompletar a fala dele e para que o Senador Jutahy Magalhães tam372194, 110o Senhor Presidente da República, submetendo à avabém o faça.
. O SR. PRESIDENTE (João Rocha)_- À Presidência sugere
liação do Senado Federal o nome do Doutor EDGARD LINCOLN DE PROENÇA ROSA para exercei o cargo de que o Dr. Edgard fale um pouco, para que fique aqui regisiíado
Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Ecõnômica. ". suas palavras. Ap6s,_~ palavra esta.z:á franquea~_a:'?s Srs. S~oEm seguida, Sua Excelência solicita ao Senador Jônice Tristão, re- --res. O SR. RONAN TITO - V. Ex' não sugere; decide. Muito
lator da matéria, que leia o seti relatório. Terminada a leitura, o Senhor Presidente confere a palavra ao Doutor EDGARD obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Trata-se de democraLINCOLN DE PROENÇA ROSA para que teça suas considerações a respeito do cargo para o qual está sendo indicado. Encena- cia plena -e decisão compartilhada.
O SR. EOOARD UNCOLN DE PROENÇA ROSA da a explanação, a Presidência franqueia a palavra ao Senhores
Senadores que queiram interpelar o Doutor Rosa. Falam os Sena- Exm0 • Sr. Senador João Rocha, Presidente da Comissão de Assundores Jônice Tristão, Ronan-Tíio, Mansueto de Lavor e Jutahy tos Econômicos, Exm0 • Si. Relator, Exm0 s. Srs. Senadores memMagalhães. Não havendo mais quem queira usar da palavra, o Se- bros desta ComisSão, inicialmente, gostaria de agradecer a
nhor Presidente solicita ao Doutor EDGARD LINCOLN DE iniciativa do Senador Ronan Tit6 de falar por mim e enaltecer o
PROENÇA ROSA que se ausente por alguns instantes
sala que eu, mQ<:feStamente, penso que não mereço.
Os trabalhos que ftz no Senado Fedem! - alguns muitos
pois, atendendo a preceitos regimentaís, a votação deverá ser secreta, utilizando-se o sistema de esferas. A Presidência designa os próximos ao Senador Ronan Tito- foram dentro do cumprimento
Senadores Moisés Abrão e Jaques Silva como escrutinadores. Ten- das minhas obrigações e dos meus deveres funcionais. -Gostaria,
do votado dezenove Senhores Senadores. registraram-se dezenove então, de agradecer essa iniciativa do Senador Ronan Tito.
Antes de fazer uma exposição sobre as funções que me esvotos favoráveis, sendo a indicação aprovada JX)r unanimidade. O
Senhor Presidente convida o Doutor EDGARD- LINCOLN DE peram, como Conselheiro do CADE, gostaria de ressaltai o agraPROENÇA ROSA a retomar ao recinto e, após comunicar ore- decimento ao Presidente da República, Itamar Franco, pela
sultado da votação, cumprimenta-c pela aprovação do seu nome e, indicação que fez do meu nome e a nomeação para o cargo de Pronada mais havendo a tratar, declara cumprido o objetivo da reu- curador-Geral da Fazenda em fevereiro de 1993. Venho exercennião, encerrando-a às treze horas e quinze minutos, lavrando eu, do essa função até o momento, procurando, evidentemente, no
Dirceu Vieira Macha:dt' nlhQ, a presente Ata que, lida -e aprovada, Ministério da Fazenda, aproveitar toda a experiência que -tive oo
:-; suas notas taquigráficas.
será pubti·-·~. :
serviço público nesta ~a, como Assessor Legislativo, cozr.o Direter da Assessoria, cOmo Assessor Técnico do Senador Jutahy
Senador Joao ~:"11te da Comissão
0
'"'"')t=C:::IDL;-, >I:. VOO.o Rocha) - Srs. Senadores, da- Magalhães. com quem_ tive a honra de trã.balhar. Quero aproveitar
mos {X)f aberta a presente reunião, que tem por fmalidade a apre- também para dar o meu testemunho do espírito público e da figura
ciação da Mensagem n• 372/94 (n° 1.093/94, na origem), do Sr. de homem público que é o Senador Jutimy Magalhães.
Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado FeSobre o CADE, pe~so que o importante é que fique claro a
deral o nome- do Dr. Edgard Lincoln de Proença Rosa para exercer compreensão do seu papel, visto que é algo pouco compreendido
o cargo de Consellieiro do Conselho Administrativo de Defesa pela maioria das pessoas. Certamente, isso não ocorre aqui com os
Srs. Senadores, que sabem perfeitamente a função do CADE. Mas
Econômica.
pai'ecer, nãá me custaria transmilit aos senhores a minha visão do CADE.
Pedimos ao Senã.dor Jônice Tristão que leia
Para que esta visão venha a iomar-se Plenamente entendida,
para ser apreciado por esta Comissão em votação ·seCreta. A discussão não é secreta e pedimos ao Dr. Edgard Lincoln que perma- valeria à pena fazer uma distinção inicial: liberdade econômica imneça na mesa.
_
plica modelo de dem9Cf3.cia _econômica; dominação ecooômic8
O SR. JÔNICE TRISTÃO - Sr. Presidente, passo a ler o · implica modelo de autoritarismo ecoD.ôm.ico ou de ditadura económica.
meu relatório.
A ordem econômica tradicionalmente eStabelecida pode ser,
(Procede-se à leitura do parecer.)
Condeoorações: Medalha de Mérito de Tamandaré, em 13 a meu ver, teorizando sobre uma coisa que defmitivameiite eu perde dezembro de 1993; Ordem do Mérito Naval, no Grau de Co- cebo. Então, peço vênia para que essas classificações que voo famendador, em 11 de junho de 1994; Ordem do Mérito Aeronáuti-· zer sejam oonsider.:ldaS- não propriamente ortodoxas, não
propriamente acadêmicas. mas classificações que me parecem que
co, no Grau de Comendador, cm 21 de setembro de 1994.
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viabilizam a plena compreensão do papel do CADE.
Entendo que a ordem econ_fmtica constitucional pode apresentar três --grandes modelos. O primeiro- é o mod.elo_ liberal. em
que a livre iniciativa plena é a base. E corresponde esse modelo ao
que eu chamaria de um modelo democrático, de democracia econômica. O segundo é um modelo semiliberal, em que ã livre iní~
ciativa existe mas -é praticamente consentida. Esse modelo
semiliberal corresponderia, de um lado. a um modelo inteivencionista, de outro. a .um modelo dirigista.. Finalmente, temos o modelo
de economia estatal 1 em que a livre Wiciativa não existe~_ existe.
sim. a iniciativa do Estado. Temos. portanto, modelos de economia estatal, modelos de econonüa planejada ou modelos de econOmia centralizada.
O qUe nos interessa para a compreensão do papel dO_CADE
é exatamente examinai" a qU-estão do modelo democrático de eco-·
nom.ia, ou seja-. a democracia econômica. E esses m_odelos de de.
mocracia econômicâ ri-ão -~tão livres: absolutaril.énte~ das
tentativas- de dominação. Na democracia econômica -pOdemos observar dais tipos. de dominação. A estatal, que ocorre tanto _segun-:-_
do o intervencionismo econômico quanto pode ocorrer segundo o
dirigismO eC:oilômict>; e· temos tanl~ uma outra fOrma de domi·
nação. que é pelos própriOS- ãgentes erohômicos.
Quer· diZét;"•. numa democracia liberal, também os agentes
econômicos podem pretender eX:CiC:Cr domii1.$Ção. 'E nesse sentido
põe--se em risco ã democracia ecçmômica. Essa dominação pelos
modelos, pelos agentes econômicos, dá·se de três formas básicas:
a dominação de m_ercado~. ~ eliminação da conqm-ênçia e o aumento aQusiv.o de lucros, quando feíto de forma massificada.
Pois bem, a função do CADE é exatamente a de prevenir e
reprimir a tentativa de dominação, ou seja. a tentativa de desestabilização das- democracias econômicas _pelos agentes econômicos.
Trata· se de uma_ fu!lçâo extremamente importante, embora na prática. pelo menos no Brasil, esse papel não tenha sido wlevante. Por
quê? A explicação que eu poderia ter para o fato é, segundo o meu
entendimento, a explicação de que não vivemos, nõs tíltimos anos,
um estado de democracia econômica plena; vivemos um estado de
democracia econõmica, ou de liberdade de iniciativa consentida e,
portanto, um estado de um certo autoritarismo econômic~, segundo modelos que chegamos a ver·- modelos tantO:..inieivenciónlstas
quanto dirigistas,
, .
_ .
.
Embora o CADE exista desde 1962 i10 Brasil, criado que
foi pela Lei n° 4~137, num contexto de dirigismo econômico;nú~
contexto de intetv.encionismo económico - portanto, não num
contexto de plena democracia econômica -~ é lógico que a sua
função fica esvaziade, porque o próprio Estado cuida de impor, pelos mecanismos nonnativos, as regras desse dirigismo econômico
ou desse interYencionismo econômico.
Agora. com a ConstituiçãO âe 19881 em que a livre iniciativa é plena e, portanto, o modelo da nosSa ordem_ constituci~l
econômica é democrático, pleno, ~põe~se que, organizada a vida
económica _nacional, em cujo processo estamos vivendo e caminhando, organizada essa vida econôm.icã dC fonna plenamente democráticii, o CADE possa vir a exeicer a sua granc:l~_fu_nç_ãC?, que é
a de prevenir e reprimir as tentativas de dominação. Portanto, as-tentativas de fragilização da democracia ecoriômica pelos próprios
agentes eçonômicos.
__ _
Quero crer que pos-sanlos no Brasil. doravante, vir a ter um
CADE- que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômicamais atuante, mais eficiente e mais ·eficaz. O modelo do CADE é
um modelo conh_eçidQ, porque reproduz instituições semelliantes
existentes em várias pã.rles- âo mundo, ou em pelo menos grande
parte do_ mundo indusuializado. Com isso, tentei- resumir_ a minha
apreciação pessoal sobre o papel do CADE e di~er, enfim, que,
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c_omo Conselheiro indicado, se tiver o meu nome aprovado por
esta Comissão, prometo envidar lodos os esforços no sentido de
coD.tribuir para que o CADE venha, finalnwntc. dc.<>lanchar e exer·
cera sua função esseric1al de defesa da ordem económica.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Não sei se o Senador
Ronan li to pediu apalavra pela ordem. ou se V. Ex• tem prefcrênM
cia. (Pausa.)
Concedo_ a palavra ao Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN ffiO- Sr. Presidente, nohres Srs. Senadores, sou -COrihecido na Casa. Ainda ontem, o Presidente r:ernando
Henrique Cardoso fez questão de salientar, em reunião do Senado,
considerando-me brilhante. Às vezes. nã.n ~lx> nem Õs COlegas,
mas peço-lhes que me creditem pelo menos uma coisa~ não sou
mesquinho. Pr~~ro dosar, às vezes. os mçus únpctos com alguma
generosidade, que, na luta, na faina. ná briga Se esquece.
Nãõ -sOu COnhecido e:omo 1,1m homem _que sahc fazer discurso Ou elogiOs; no entanto, não -quero também Partir para um discurso laudatório. Mas eu gostaria de reconhecer aqui que o País é
construído de homens; portanto, é preciso reConhecer também o
mérito de_~lgu_ns deles. Não tenho, em nenhum momento. fa1tado
com o meu testeinunho aos Assessores do Sen3.do Federal. Recor~
ro, constantemente. à AssesSo~a do Senado. tendo sempre a me-lhqr çontribuíção. Sei que muitos dos Srs. Senad{1n·s. dada a sua
competência, não têm~ a necessidade que tenho Je me socorrer. a
cada mOmento, porque este 'Senador ror,:ciro" não tem sequer cu_r.
sO superior, daí por que a riec-essidade. a cada momento, de ir à
AssesSoria e·b.us-G.ar ajuda, bpscar Juzes para OS' assuntos tão com·
plexos que votamos nesta Casa. _
Ontem, -tivemOs um-exemplo à tarde.·: a yuestão soQre o
·GATI. a respeito dã ROOãda -Uri.lgtiai. Devo dizer aos companhei·
ros que não só me socorri à AS-Sessoria dr•Sc~nado F<'.dt'l'al, mas
acompanho, há mais de 6 a_oos. as ncgnciaçi'IC!-. dn OA"n·. Numa
:r;eunião_que tivemos;. na Comis.c;ão de Rclal,:fx·s Extctinrus e Oefc·
sa Nacional. sob a Presidência do Senad~x Al_fredn Campos. tive a
oportt.midade de solicitar çliretamen1c ao Ministro o iumo, o andamento das negociações e, mais uma vez. fiquei impressionado com
a competência dos homens do Itamarati.
-Há Um acordo complexo de vários paíSes que eSião tentando, há quase 7 anos, estábelecC{um acordo parn que-os países chamados subdesenvolvidos. ou de Terceiro Mundo. não sejam tão
oprimidos pelas grandes potências e que se estabeleça alguma rc·
gra, principalmente, itos produtos primários da impmfação e exportação JXfll)Ue. muitas vezes, o '"Tio Sam" acorda de ressaca e--resolve passar a sobretaxa de suco de 40 para 60o/(l, não nos rcstan·
do senão chorar e lastimar.
:-- A Rodada Uruguai é_a primeira tentativa de estabelecer :regras para a 11 lei da selVa", estaOelec-ida no comérrio externo dos
países _e de_ cada bloco com as suas características. Interessante,
quando se terii que intemaciorializar a economia: Prifnciro. criam~
se os blocos; com a criação desses blocos. cria-se o egoísmo S!Upal. A Europa se fechou numa coopera,·ãn interna, mas quem
pagou a conta, sem dúvida, foram os outros pai ses principalmente
os fornecedOres de matéria-prima e os países dt• T~rccjm Mundo.
Todo mundo conhece a história dos Estados Unidos da América
do Norte. Estávamos levantando as invasflCs. 4ue os Estados Unidos da América cometeram nos últimos 2.00 ann"s- mais de 200
invasões, uma média de mais de uma por ano - lndas, sem exce-·
ção, com fmalidade económica.
O GATI, portanto, é a primeira tentativa do mundo suhde·
senvolvido de cria_r regras, de -mar limites para a ganância dos
grarides ·países. Muitos podem dizer que o País perde nesse Acordo, mas perd~ muito_ mais se não- estabelecê-lo. Eu diria. Sr. Presi-

9898 Sexta-feita30

- DIÁRIO DO_ CONGRESSO NACIONAL (Seção Ul

dente, caro depoente Ministro Celso Amorit11~e ilustres ~olegas,
que é a primeira tentativa de dcnlocmtização ·ào meicado, usando
a expressão utilizada pelo Dr. Edgard Lincoln de Proença Rosa.
A resy.- ;1n do mercado, outro dia, ouvi um conceito que me
satisfez plenamente, que partiu de um socialista -_e que socialista!
- MicbeJ R~>eard. A esquerda estava toda no divã do analista,
quando o Muro de Berlim caiu em cima; muitos se levantaram e
procuraram orientar-se. Michel Rocard. um -iniliiaitie e, ao mesffio
tempo, estudioso, começou a procurar um caminho para a esquerda. Não sou daqueles que acham que a esquerda morreu. que a
idéia do Humanismo morreu - e a esquerda nasceu do Humanismo. Não posso acreditar nisso. Não quero também ser identificado
com a esquerda que está aí. Não aceito.
Michel Rocard diz que a liberdade necessita do mercado
para sua plena vigência. À liberdade necessita do mercado para
que poder existir. Mas o mercado não distribui: a regra. a lei dislribui. Esse é um novo conceito de esquerda que está nascendo, uma
esquerda que vale a pena ser seguida.
O GAIT, mutatis mutandis, é a regra do mercado. Pred- ~
samos do mercado pam a vigência da ~emocracia plena. Sem ele
não há possibilidade. Eu poderia contar centenas de casos, mas
quero contar apenas um casinho pequeno para ilustrar- talvez até
para esclarecer a p:>sição que assumi mUitaS vezés· riO pfenàiio desta Casa.
Há poucos dias, eu estava na minha fazcriâa corD. um convÍ-dado, um grande empresário. O filho dele passou em três ou quatro desses concursos internacionais de Escolas de :Economia·- -o
menino saiti ao pai, é
gênio. Mas ele preferiu iT pãrã ChicagO~
porque lá há 39 professores Nobel de Economia. O pai, diretor de
uma das maiores empresas do Brasil, disse-- lhe que iria ligar tcxias
as sextas-feiras para saber o que ele estava aprendendo lá, para que
ele, pai, pudesse aprender, mas também para podar algumas coisas
que só podem ser aplicadas lá e não aqui. Passaram-se 30 dias. Ele
recebeu a conta e, apesar de ganhar muito bem. achou que iria
quebrar, que não daria conta de pagar os telefonemas. Por quê? A
conversa de dois homens inteligentes sobre esses temas e principalmente sobre teoria econômica requer algum tempo. Ele propôs,
então, ao filho que passasse a ligar de lá para cá. Depois de algum
tempo, ele descobriu que, enquanto pagava aqui US$3.10 pof minuto de ligação para os Estados Unidos:, lá seu filho pagava apenas
1 dólar por minuto.
Mas empresário é empresário. Ele pediu ao fúhO que visse
quantas empresas tinham .:.:oncessão para ligar para o Brasil, mandasse fa?.•
~--·::.:Cncia, descobrisse quem fazia inaiS' barato
e comprometesse, nisso, 30 minutos por mês_ no tnÍnimo. ~
três concessionárias: uma dava 20%, ouúi, 3-0%, e iterceim deU
40% de desconto. O empresário, sabido, está pagando US$0.60
por minutr~_ l..j_Uando antes pagava US$3.10. Ele me disse então:
"Você sabe, a nossa empresa tem algumas frentes de serviço lá
fora, e descobri quanto estava perdendo de dinheiro ligando daqui
para fora. Eu decidi montar uma mesa e descobri que Miami era o
melhor lugar. Instalei a mesa lá~ à noite passo o fax, a telefonista
faz as ligações, e agora estou gastando US$050 por minuto." Eu
lhe disse: "Você é sabido mesmo!" Ele me respondeu: 11Estou morrendo de raiva. porque fui o ·centésimo segtiridO bri!Síleiro i se íriStalar nos Estados Unidos.11
E aqui no Brasil, ainda achamos que temos que segurar a
EMBRATEL, porque é um monopólio do Estado. Quem paga? As
empresas? Não, as empresas já fugi.rilin:-Quempaga?Pagã o meu
irmão, que tem um ftlho que nãO arranjou emprego aqui, correu
para os Estados Unidos e que, de vez em quando, morrendo 'de
saudades, tem de ligar e pagar três mlnu tos. Privilégi.:J na democracia s6 para o consumidor. Monopólio? Só de Deus.
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Folgo bastante em saber que o Dr. Edgard V<Ú para o
CADE. COmo disse, ele foi óosso colega. engrandeceu esta Casa
com a sua competência, dedicação, principalmenle com o seu espírito público. Que coisa boa!
Lemos. nos jornais. que todo funcionário público é vaga·
bundo, ganha muito e não trabalha. Eu tinha essa idéia de fundo~
nário público, Dr. Edgard. Eu era empresário - fui Presidente da
Associação Comercial na minha cidade e Vice-Presidente da Federação das Indústrias - e pensava desta maneira: todo funciOnário
público é malandro, __vagabundo. O sujeito que não dá para nada
toma-se funcionário público.
E tomei-me funcionário públiCo por 16 anos. os melhores
da minha vida. Como aprendi! Hoje tenho um respeito enonne
pelo funcionário público. No funcionalismo público, há aqueles
que não lrabalhani. -que levam meia hora para bater um carimbo c _
que ficam 1endojoffiã.l Da-rCpartição?-É evidente que sim. Será que
a iniciativa privada não tem? Sou da in-iciatiVa privada e digo qUe
isso existe tanto_ lá quanto _JJ-9 Serviço Público. M~_. no SC?rviço
'Púl:ilfOO, eriCon.tl-ei-pesSOas extrãordináriàs, beffi- SuPeriores àquelas.
da iniciativa privada.
Um dia. encontrei-me com um colega que foi rileu ASsessor
Jurídico na: Secretari:a do Trabalho, ~_m Mifl?,S Gera_iS. Pcr_,h'Untcilbe se iria para ·a ÚÜCiãúva privadã, gã.nhar dínheiro, já qUe se havia aposentado. Ele me disse: "Ganhar diilhe!ro para p.üm nunca
-foi Uin problema~- ganho dinheiro para a minha manutenção. Não
dou conta de advogar contra o Estado." Olha que cons<.:iência ad__quiriu esse funciopário!_Cqp.tinuou eiC: "N~o_ dou __c.onta, porque
toda vez que estou advogando contra o Estado, quem está pagando
é o povo. Então, se você tívei' alguma -coisa que eu possa fazer
como pós-graduado, com alguma experiência. no Serviço Públic:o
estou disposto a trabalhar".
O Dr. Edgard foi Diretor dessa extraordinária Assessoria
-que temoS aqui. Muitas vezes, nós, Sclladores, apresentamos trabalhos excelentes, que são creditados à nossa <.'ompctência. mas, na
verdade, são os nossos companheiros da Assessoria qu-e fazem
b.ido e mais alguma çni_'3. Deus rne livre, se a~o;:Ím não fosS<":r
COmo· poderia um interiorano das Minas Gerais ptctender ser um
Senador? Graças a Deus, nunca me faltou-Iiumildade para me socorrer da: ASsessoria da Casa. Nuncat
Quero homenagear, neste instante, toda a Assessoria da
Casa, na pessoa do Dr. Edgard de Proença Rosa. Muitos trabalhos
ele teve oportunidade de me fornecer, quando eu era Líder do
PrviDB. Mas há um fato que queria destacar. foi quando tivemos
uma CPI aqui dentro, que até começou com boa intenção, mas
descambou para a política. Comp~eiros queriam pegar comparihCiros, adversários queriam pegar adversários, a exemplo da CPI
d_o Orçamento, que virou uma briga de partidos c cuhninou com
um tribunal de exceção.
Veja V. S', Dr. Edgard Proença: um homem do PT julgar
um homem do PMDB~ um homem do PMDB julgar um homem
do PFL. Julgar! Nós nos transformamos em um tribunal que nunca
vi em nenhum país-do mundo de regime democrático. Fonnava.se
um inquérito, fazia-se a denúnciã, julgava-se e condenava~se, sem
direito de ape_lação e numa instância Só. Condenou: está condena-

aO!

-

Claro que tivemos auxílio da imprensa, ou melhor, nós auxiliamos a imprensa. Vimos algumas coisas extraordinárias. A CPI
do Orçamento f9i ín_Stalada por cãusa de um determinado orça~
·'mento, cujo Relator_ foi a julgamentO e saiu livre; e um homem que
nunca passou - Ibsen Pinheiro- foi cOndenado. Na semana passada, a denúncia foi mandada pai-ã O Procu·
rador, que disse não haver nenhuma culpa de Ibsen no processo;
não existe nada. Mas nenhum jornal do Brasil publi<.·ou isso, por-
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que já transitou--em:Jülgado. E Ibsen? "Il?sen é safado, es~_ cassa- ao desempenho do Dr. Edgard Lincoln de Proença Rosa, principa_lque êxerceu o-·cargo de chefia da Assesson_a
do.'' É um dos maiores talento~ -polltT~_ que vi-énilõda a ri:únha mente ao tempo
vida. sem nenhum favor.
~ Técnica' Senado'Federal.
Eu não estava participando dessa CPL Eu exa Líder, chamaS. ga~ na sua expoSiÇão. fez referência a-um pilnCípio, Isto é,
ram-me e disseram _que estavam querendo crucificar alguns. Não o da democracia eConõmica; democracia econõmica que, por força
sou bacharel - já confeSSei ·que Dãõ tenho curso superior-. mas dO cirt. 170 da Constituição, tem raizes no social; democracia eooexaminei o processo e fiquei apavorado. Corri atrás do Dr. Edgard. nômica que não pode ser dissociada de outros componentes da orpedindo-lhe que me arranjasse um assessor.- tim homem__ isento, dem econõmica, como o trabalho- não é só o capital que dela faz
que pudesse dizer-me se havia culpa ou não naquele processo. parte. Assim é que, na sua expressão- creio eu -.qUando se !e fere
Nele havia algumas expressões tais como: "fulano de tal está in- à democracia econômica, defrne-a nos exatos termos do art 170 da
~
cluso. em tese. no artigo tal do Código de Processo PenaJ".~nde- ~ Consti_tuiçãó Federak
nado em tesel Já pensaram o que é ser "conden.ado à morte em
"Art.. 170. A otdem econômica, fundada na valotese''? NegóciOeXtraotdinârio! E uma figura jurídica. invenção de
do trabalho humano ... 11
rização
alguns Colegas nossos.
___
--~Pedi a ele um trabalho sobre a CPI. Mas o Dr._Edgard não
A conclusão que si tira é que, acima de tudo, não haverá
se limitou a examinar-a CPL Ele fez mais: disse_ o que uma CPI uma democracia econômica, se não tiv_ennos a valorização do trapode e o que não pode fazer. O trabalho é tãp extrãordinãrjo que balho humano. Essa conclusão é tirada da própria Constituição, no
nãõ me limitei a ler ou estudar. Ele disse: "Não vou passar para caPítulo que trata da ordem econômica.
outra pessoa; quem vai fa.zeT isso sou eu''. E lev9U parã cãsa._ Nós
Essa valorização do trabalho humano não pode ac_ontecer
tínhamos prnz.o exíguo- aqui tudo é para amanhã ou para dqx>is sem a justa retribuição salarial. a qual também está expressa~
de amanhã. E coloquei nos Anais da Casa.
mesma Constituição, quando esta estabelece os parâmetros núruAh, se tivéssemos tido a humildade de re_correr aos Anais da_~_ mos para que o trabalhador possa. condignamente, junto com sua
Casa para saber o que pode e o que nãO pode uma CPI! Teríamo~ familia, manter-se, auferindo o resultado, ou a compensação, ou o
feito a Rev;são Constitucional. porque a CP! do Orçamento s6 fOI retomo da aplicação da sua força de trabalho.
É fundamental dizer que o art. 170 vai mais adiante, já que
feiia para nãO se revisar a COnstituição. Só por isso. E paga quem
passar pela frente.
____
_
_ ___
-nele está expresso que a ordem econômica está fundada também
_Que trabalho ele f~! Tenho _uma cópia guardada co_mi_.,go:. e na livre iniciatiVa, obse~ados o~ seguintes princíphs:
está_nos Anais. Quem qthSer ver o trabalbo basta buscar éili. E nao
I- soberania nacional;
s6 um trabalho sério. crn:reto. -~nscteJ)te. mas tam~rouin trabalho
n- propriedade privada;
-eu não diria isento. porque não gosto da palavra isento. não goslll- funçãosoeial da propriedade;
to de nada isento- de profundo saber juridico e de conhecimento
IV -livre con_corrência;
da causa.
_ __
_
V- defesa do consumidor. Esse é um tema fundamental. O
Tive oportunidade de_dizer ísso em plenário e estoU repetin- consun:iidor brasileiro-é vítima Indefesa; pouquíssimos são os que
do agora. Acho que o CADE está -muito bem; muito bem J>_OiqUe estão e_~contrando meios até legaiS de promover ã sua defesa.
às vezes temos ondas de furor persecutório, furor de acusação:
VI - defesa dO_ meio ambiente, nO sentido_ de ir contra os
''Fulano é culpado disso. fulano é cUlpado daquilo!''. Cada vez que empreendimentos econômicos que atentam contra ::>equilíbrio e o
temos esse furor é para desviar as atenções de alguma c~~ ~ito bem-estar do meio ambiente;
mais grave. Os escândalos que existem no Brasil do tipo: "o _fu~- _
. _ vn - reduÇ.ão das desigualdades regionais e SOciais. Agora;
cionário público pegou 10 reais e pôs no bolso", são para encobrir com a questão do :MERCOSUL, mais do que nunca esse problema
as fallias do nosso sistema tribu_tário e a evaSão_ fiscal~
deve ser colocado, tendo em vista a perspectiva, que nos anima, de
Estou aqui com o Relator e com o mais assíduo freqüenta- desenvolvimento dos Estados do Sul. Mas, ao mesmo tempo, há
dor e inspirador da CP! da Evasão Fiscal: só no ano passado, a uma perspectiva de marginalização dos Estados do Norte e do
evasão foi-de 82 bilhões de dólares. S6 nq anq passado! Se somar- Nordeste. Quando se fol1alece o f\IIERCOSUL num encontro intermos todos os escândalos, todos os denunciados nos últimos cinco nácional- na sala vizinha, está-se falando sobre isSo--=-. o que se
anos. deve dar mais ou menos 5% desses e_scândalos que acimte- discu!e._por outro ~ado, para as regiões Norte e Nordeste, é o esvacem e continuam a acontecer. .
ziam.ento ou a extinção dos o_rganismos regionais. que-não estão
Sr. Presidente e Srs. Seiladores. peço desculpas. Vim aqui funciOnando bem, porque estão eSvaziadoS propositadamente, já
apenas para dar um testemunho: o testemunho de que temos serv~- que se retirou 0 peso político que. anteri0ro1ente, eles tinham. Resdores fRÍbÜcos da melhor qualidade; homens e mulheres que dedi- titua-se. por exemplo. à SUDENE o peso político que teve no Gocam. toda a sua vida ao povo, ao País, e que não têm merecido vemo João Goulart e na Superintendência _de CelS? Furtado,
nenhum sinal de reconhecimento, nem da imprensa, muitas vezes mutatis mutandis, po:rque os tempos são outros. Nesse caso, a
nem mesmo de nós-. Alguns têm medo de reconhecer a ex.lmotdi- SUDENE, realmente. cumprirá o seu papel. Agora. retirem-se os
nãria capacidade dos assessores e de mostrar o_ seu v_~~deiro va- recursos orçamentários, como tem sido feito durante todo esse
lor. Eu não tenho. Sei das minhas limitações, que são inúmeras. tempo; deixem os seus quadros ficarem envelhecidos_ e desestimuMas, às vezes, as encobri com a compeLência, com a dediciição e lados, como, realmente. encontram-se; cortem-se os _recursos para
com o extraordinário trabalho da Assessoria do Senado Federal, o FINOR e para a infra-estrutura. O que- -se quer que a Sudene
que tem no Dr. Edgard de Proença Rosa o seu exe.mplo maior. faça? Esse órgão é um grande fantasma; como alguém disse, a SuEstá de paxabéns o CADE com a indicação do Dr. Edgard.
_
dene é o sarcófago das esperanças de um povo. ls~o é verdade.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Se- Mas não se trata de UI!lll questão de se acabar com a Sudene, mas
nador Mansueto de Lavor.
sim de revitalizai esse órgão. Por isso, é fundamental discutir-se
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Primeiramente, quero um assunto que faz parte de uma ii.ova ordem económica,' de acorsubscrever iodas as palavras e expressões do eminer® Sen~or do com os termos da Constituição.
Ronan Tito, no que se refere à pessoa, ao trabalho, à competência,
VIII - busca do pleno emprego. A propoSta governamental
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e o program!t do Presidente eleito Femando Hemique Cardoso têm
com.o meta a busca do pleno emprego. Nós tamb!m queremos
isso, porque uma politica de desemprego, de enxugamento, é perigosa, já que, realmente, atenta contra a Oidem económica constitucional.
Eminenle Dr. Edgar Lincoln de Proença. Sr. Presideule, Sn
e Srs. Senadores, a minha última palavra toca nessa questão. Esse
foi um tema prioritário no meu inodesto tmbelho parlamentar. durante, sobretudo, doze anos de Parlamento Federal oa Câmara dos
Deputados e aqui no Senado Federal, nos últimos 8 anos, o lema
que há I O anos !'111 tmtado isoladamenle, quase com o desprew
dos que conduziam a poHtica econômica do Pais. Refuo-me à
questão .•. V. Ex• disse a democracia econômica, eu digo a demoCilllização da on:leni econômica, mediante o fortalecimento da organização, do estímulo e do fmanciamento às micro e pequenas
empresas nacionais.
Falei muito de microempresa, desde a Assembléia Nacional
Constituinte. Essa luta. que·começou isolada. tomou~se uma caudal. de tal modo que estamos vendo ilustres senadores, ilustres
parlamentares e praticamente todos os candidatos colocando como
prioridade, em seus progmmas, o fortalecimento da micro e pequena empresa. Na recent<> decisão do Cooselho Nacional do meu
Partido, que aceitou o convite do Presidenle Fernando Heorique
Cardoso para inlegrar a composição de forças que apóiam o seu
Govemo, o PMDB colocru, Dllm documento prog:nunM.ico que en-

tregou ao Presidente eleito, ao comunicar esse apoio ou a aceitação desse apoio, entre ootros pontos programáticos, o
fortalecimento da micro e pequena eDl}X'C&a.
Isso não é mais do que o rumprimento da delerm.ioação
constitucional.
O inciso IX do art. 170 es!Bbelece tmtamento favorecido
para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porle.
O inciso IX vem expresso de maneira mais detalhada e mais concreta no art. 179 da Constituição Federal que não faculta, mas detennina que a União, os Estados, o Distrito Fedr.t'Bl e os
Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de peque·
no porle, assim defmidas <;.m lei, tmtarnento juridico diferenciado,
visando a incentivá-las pela' simplificação de suas obrigações adm.inislrativas, tributárias, previdenciárias e a-editícias, oo pela eliminação oo redução destas po< meio de lei.
Sr. Presidenle, Srs. Senadores e Sr. Expositor, essa le~ que
é o novo estahJU da microem.~ está tramitando no Congresso,
mas e'L: ·
' ' 'L'l!erior, que é a Lei 8.029, de 12 de abril de
1990 - uve ~ ~-- ~-;: li\Utoc da parte que se refere a micro e
pequena empresa-, que tmnsformoo o antigo CEBRAE- Centro
de Apoio à Micro e Pequena Empresa - no SeiViço Aut&omo de
Apoio à Pequena Empresa Nacional, que hoje é o SEBRAE. Nilo
s6 boove uma tmnsformação de letras ou de semântica, mas também a retirada do CEBRAE da óriJita da administração federal,
bem como a sua privatização. Com receita propria, advinda de
0,3% da folha de pagamento de todas as empresas do Pals, o SEBRAE poderá lrabalhar para o fortalecimellto da micro e pequena
empresa nacional.
Para surpresa nossa, Sr. Presidente, esse projeto que visava
a grande passo da democratização da ordem econômica, a que V.
Ex• se refere. porque não entendemos a ordem económica demoCilllizada com cartéis, monopólios, oligop61ios. E queremos citar
um deles: o do cimento, enlre outros. Não podem~ emendê-la
sem o fortalecimento da micro e pequena empresa. E isso o que
oco~re em todos os países. Conhecemos o Japão aqui pela Honda,
pela Mitsubishi. Mas vá até lá e veja o que é a economia japonesa.
Ela é baseada essencialmente na micro, pequena e média empresas. Vá na Alemanha. Será a Men:edes-Benz a determ.inanle da
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pujante economia alemã? Não. São milhares e mifuares de pequenas e médias empresas. com características de alta prOOutiVidade,
capazes de concorrer com qualquer empresa do mundo. Para não
falar nos Estados Unidos também, na França e em outros países. A
tal ponto, Sr. ex)Xlsitor e Sr. Presidente, que o Presidente Clinton
enfrenta. uma crise na economia americana e crise de competitividade. Ele optou para que a pequena e média empresas americanas
fossem realmente revitalizadas, que houvesse a reengenharia administrativa dessas empresas e mandou uma equipe do seu Ministério da Economia, Secretaria da Economia. ou o Cquivalente, para
a Suíça. Isso porque examinaram que as pequenas empresas suíças
eram as mais eficientes e produtivas das conhecidas dos países do
Primeiro Mundo. Foram lá aprender na Suíça sobre a micro e pequena empresas. Mas para a nossa surpresa, quando o Presidente
Collor regulamentou a Lei n• 8.029, que privatiZava antigo SEBRAE e criava o Sexvlço Autônomo de Apoio à MÍcroempresa,
para nossa surpresa, entregou a direção do SEBRAE. o seu Conselho Deliberativo, a megaempresários, exatamente os responsáveis
pelos oligopólios, exatamente os responsáveis pelos monopólios
dos setores do aço, do cimento, da produção de alimentos. Então,
esses são os que dirigem as microempresas do País, através do
Conselho Deliberativo do SEBRAE.
Recentemente, houve uma alteração nesse conselho. Mas o
que se fez? Saiu um mCgilempreSârio da Presidência do Conselho
Deliberativo do SEBRAE e entrou outro. Não satisfeito exatamcnte com o tipo de produção econômica, até o órgão de aj>oio da mi·
cro e pequena empresas, o SEBRAE. também não é
democratizado, isto é, não visa à democracía ecõnômi-ci prevista
na Constituição- q1le é teabnente um dos papéis do CADE, isto é,
procurar a abertura, a democracia, a defesa do consumidor, etc.
Então, eu queria dizer a V. Exa que, na realidade, o CADE
tem um papel muito importante, mas tem obstáculos enormes. E
estou citando: o próprio órgão de apoio e fortalecimento da micro
e pequena empresas, que é um im:tnimento de democratização da
~em económica, o próprio órgão, que ~e chama SEBRAE. ~stá
entregue aos grandes grupos econômiCõS: PortantO, a par de uma
enorme propaganda, vantajosa, porque leva para todos os brasileiros o estímulo às ati Vidades econômícas, via microempiesa - não
discutinlos esse aspecto-, ela não tem recursos, dada a somas-fa·
bu1osas destinadas à propaganda, pelos grandes meios de comunicação social, a apoiar, a fmanciar, a avaliar as atividades próprias
das micro e pequenas empresas.
Chega a tal abel1'3.ção que o SEBRAE, cujo orçamento este
ano é de aproximadamente 40(fmilhões de dólares .:. vi um dado
do Sr. Afú Domingos de 350 milhões de dólares. Esse cálculo está
errado, porque não apostava no cresCimento do PIB. que já foi
coo.fumado para o trimestre deste .ano; então ultrapassa os 400 milhões de d6lares o orçamento do SEBRAE para 1995. Desse orçamento, mais de 30% é Clestiiiãdo--r-publicidade nos grandes meios
de comunicação social. E eu recebo um documento das pequenas
empresas de comunicação dizendo que o órgão-da micro e pequena empresa, que é o SEBRAE, não faz publicidade, não utiliza os
serviços das pequenas e médias empresas de comunicação, sejam
jornais, estações de rádio ou pequenas estações- de televisão espalhadas por este País afofa. É série de contradições.
Tememos, JX>is, n6s que fomos autores- do projeto de privatização do SEBRAE, que ele, ao invés de fortalecimento da democratização da ordem econômica, através do apoio real à micro e
pequena empresa, para que, amanhã, ela se tome grande, se tome
mais um instrumento de concentração da ordem econômica, contrariando a proposta de democratização da ordem económica aqui
preconizada por v. s·
É esta a minha colocação, desejando-llie pleno êxito na mis-
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são corno novo conselheiro do CAOE..
-Então tive essa sorte. de ter eS:>es elementos COJilO meus
Muito obrigado.
comPanheiros na t• Secretaria. E o Edgard fez um trabalho excep0 SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Se- cional de organização da Assessoria. Depois foi seguindo pelo Téo
nador Jutahy Magalhães.
--e hoje pela Doutora Zenelde.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-...: Sr. Presidente, Srs.. SeO trabalho de organização teve início com ele, e hoje os senadores. Edgard (chamar você, Edgard, de V. s•. não é para mim), qhores Senadores que precisam dos trabalhos da Assessoria sabem
não vou aqui expor o que conheço do Edgard após estes longos que setorialmente estamos bem prepatados, embora as decepções
'qUe tivemos em razão dessas questões da aposentadoria; mas a ortempos de convivência.
Tive a sorte. logo ao chegar ao SeDãdo, em- 1969, de ser ganização está aí, e agora foi complementada pela votação que tiapresentado ao Edgard pelo Alcino. que é, hoje. o meu ch~fe de vemos no plenário do Senado.
gabinete, e desde então tive J:.Iele um compailheirá de trabalho. um
Quando eu vejo o Edgard indicado para o CADE, sei que a
auxiliar. No início. foi muito responsável pelos meus trabalhos na indicação é do Presidente Itamar~ mas eu vejo um dedo do Alexanárea econômica, porque também tive a sorte de escolher assessores dre também;. e fico satisfeito que aprovamos aqui o Edson e agora
que me deram uma assistência muito grande. Primeiro, foi a Ana estamos aprOvando o Edgard. Isso me dá a ~rteza de que vamos
Maria, que, depois. fez"" cOncUrso :rquí nó Senado. tirOu o primeiro-~ ter no-cADE, que é um órgão da maior importância. como foi dito
lugar e hoje é funcionária_-da Casa; depois. foi o Paulo Timm. indi- pelo Edgard. pessoas sérias tratando seriamente de um assunto sécado pelo Edgard, que t..:::.mbém é conhecido aqui eni Brasília; de- rio. Não vamos ter aí pessoas que ocupam funçõeS JX>I' ocupar.
pois, foi o próprio Edgard, c hoje é a Neusa. que também veio da
E quando ouço falar em oligopólios, eu digo: puxa, será. que
assessoria. o_ oligopólio das comunicações não existe? Penso que temos que
Houve até um momento cnl que um-companheiro nosso, examinã.r todas essas questões no exercício do poder do cargo,
um -colega nosso, nãO-sei- por- que-;... hoje não é~íí!ã:is- Senador, há porque com pessoas sérias e competentes acredito que possamos
quatro anos deixou o Senado -;-muito preocupado coin a minha ter um órgão eficienle. E tenho a alegria de ver nesse cargo o Edmania de fazer discUrsoS sobre diversos assuntos, disse:"Também gard, porque conheço a sua preocupação; a sua seriedade. Tudo o
não tem lrilportânci~ ele tem- dez ãssessotes COm eli". Fui, eritão, que ele examina, é como o Senador Ronan Tito disse: ele chama a
à tribuna. e disse: "Há aí um equívoco. Não tenho dez assessores si ptÚpriO a responsabilidade, ele distribui essa responsabilidade
comigo, tenho 76 assessores". Na épocã, havia 76 assessores no- para terceiros. Pelos conhecimentos que tem. e pela seriedade com
SeriadO. E eu os procuro a cada instante e eles estão à disposição que trata cada assunto, ele se aprofunda de tal maneira que quando
de todos _ps Srs~ Senadores. Mas faço questão de procurá-los a sai dali com convencimento feitO pode dizer que ftcamos com a
elêS. Eu penSava, antes de melhor solução.
cada minuto para ser assêSsorado
ouvir o Ronan falar que- não tem titulO de doutor. que eu em o úni~
Aqui no Senado eu tenho essa alegria: nunca cultivei simpaco que não era doutor nesta Casa. Mas eis que_õ.Ronaií- também tias, nunca procurei ser simpático a ninguém; mas tenho a satisfa~
não é.
.., -ção de sair daqui com a compreensão de ter merecido a confiançàTenho uma grande satisfação ria~riüiili.a -vida parlamentar. desses trabalhadores exemplares aqui do Senado.
que é desconheci~ de quase todo mundo, principalmente no meu
A Assessoria tem uma equipe espetacular! Se for bem acioEstado- onde se O.CXH% <JaS pessOas-sOUberem, será muito-. que nada, todos nós estaremos capacitados a fazer o melhor trabalho
é a iniciativa de ter colocado ein debate uma lei que pegou, que foí por este Senado. Foi graças ao trabalho iniciado pelo Edgard que
o Código de Defesa do Consumidor. Ele foi apreseniaâo por mim, fui conquistando não a simpatia talvez. mas a confiança dessa genaproveitando um trãbalbo que- iÚlha sidO executadO íX>t-um-grupo te. E issó é motivo de orgulho para mim. É mais do que motivo de
de t.Iabalho criado pelo ilustre então Minístro-PãUlo Brossard. orgulho; é_ a satisfação de ver pessoas como o Edgard, como ou·
Vendo o noticiário- sobre o trabalho dessa equipe. preocUpei-me tros -companheiros do Senado, que boje estão no Executivo presem trazer o assunto para o Congresso, e tive 3 aS-SeSsores nessa tando serviços e servindo de exemplo para o funcionalismo
matéria: o Edgard. o Alexandre Dupeyrat e a Sissi, que; boje, é as- público no País. Esta equipe -·muitos saídos daqui - poderá ser
-- responsável pela transform.ação da vida pública e funcional do
sessora do Senador Antonio Mariz.
Com esses 3 assessores. mexemos iiaquela pro}X)Sta e apre- País.
Portanto. Edgard, trabalhe como você sempre fez._ Não se
sentamos uma proposta de Código de Defesa do ConSUmidor. E
quem acompanhou sabe das dificul9ades que -tivemos para: fazer modifu:}Ue; J?.ão precisà~ você já. está no melhor caminho.
com que fosse transformado em lei; mas felizmente acàbou sendo
.. O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra o Dr.
.
transformado em lei, e boje está aienderido a milhões e milhões de Edgard.
consumidores brasileiros..
O SR. EDGARD LINCOLN DE PROENÇA ROSA - Sr.
Levanto essa questão pOrCJ.ue- em cada passo que dei aqui Senador João Rocha, Presidente, eu gostaria de me referir a cada
nesta Casa sempre tive ao q~eu lado os assessores. TivÇ especial- uma dessas palavras de elogio e de a(X>io à minha indicação. Exmente três: um. o principal, foi o EClgard. Desde que aqui cheguei presso, portanto, meu agradecímento a esse apoio.
foi riicU -Cófupanheiro.
__ Começo por um agradecimento todo especial ao Senador
Quando por iniciativa e gentileza de meus companheiros do Jutahy Magalhães, por quem, no curso de todo esse tempo- a que
ele se referiu - em que trabalhamos juntos. pude desenvolver uma
P~B. em 1986, quando fomos eleitos, eles procuraram-me para
ser 1° Secretário da Casa- e eu sempre tive ojeriza a executivo. nil -amizade fraternal, além do reconhecimento pela sua estatura de
minha vida nunca desejei ser executivo-, coni aS OOnversas acabei bomP.m público, pelo seu permanente compromisso com grandes
aceitando. Já tinha sido escolhido comq candidatO
PMDB para objetives nacionais, por seu compromisso com a causa pública. na
a Presidência o Senador H1.1mberto Lucena; então fii qüesfão de Iilellu:;rr das acepções que essa expressão possa ter.
dizer-lhe: eu preciso de alguns companheiros da minha inteira
Fico- claro- muito sensibilizado com as palavras do Senaconfiança: na direção da Assessoria eu quero que seja indicado o dor Jutahy Magalhães e só lamento, como já disse a s:Ex•ém parEdgard; na Consul_toria eu quero o Alexandre; fazendo parte da ticular, que tenha tornado a decisão de abandonar a vida pública, a
mesa, na Secretaria da Mesa, eu quero o Güidci.
vida política. Será uma perda para o País e também para o colegia-
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do legislativo brasileiro.
Então, Senador Jutahy Magalhães, os meus profundos agradccimcmvs f"""'" essas palavras e por tudo aquilo que no curso do
tempo V. Ex" me ensinou. porque me ensiriou-muito em termos de
ser um ht)mt"m oúhlico com essa estab.ua, como _eu disse.
Gostaria ue expressar meu agradecimento, também. ao Senador Mansuelo de Lavor, que me deixou muito feliz pelo fato de
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Pedimos ao Dr. Edgard que aguarde na sala ao lado da Presidência da Comissão o resultado da votação e apuração.
Solicitamos~ também. aos_ Senadores que não colocaram
ainda o seu voto que venham a fazê-lo~ Logo após a votação, pedimos aos Senadores Moisés Abrão e Ronan Tito para fazerem a
contagem dos votos e ao Secretário, Dr-. Dirceu, para conferir o
número de votantes. (Pausa.)

ter podido desenvolver aqui, com o brilhantismo de sua palavra,
Terminada a contagem .de votos: houve 19 votos "Sim11 e
um conceito que eu meramente introduzi, de forma limitada. Tra- "não houve votos "Não11•
ta-se do conceito de democracia econômici. Introduzi-o de forma
Convidamos o S_enador Alfredo Campos para que traga até
limitada porque o fiz voltado para a tentativa de explicar a minha o recinto o Dr. Edgatd. Lincoln de Proença para tomar conheciconcepção sobre o CADE. E S. Ex" pôde, a partir dessa prov~:-__ menta do resultado da votação.
_
Queremos transmitir ao Dr. Edgard a comunicação de que,
ção involuntária de minha parte, desenvolver toda uma introdução,
digamos assim, ao cOilceito de democratização da ordem econômi- de 19 votos apurados, V. Ex" não teve nenhum voto "Não"; todos
ca. que é um conceito bem mais profundo do que aquele que eu, os. votos foram "Sim". Parabéns a V. Ex" (Palmas.)
repito, muito superficili.hnente aqui mencionei, que é o conceito de
Declaro encerrada a presente reunião.
(Levanta-se a reunião às 13h0Jmin.)
democracia econômica.
O Senador Mansueto de Lavor tein toda a razão_em todo o
l"F Reunião da Comissão de ~ntos Eoonômicos, rea·
perfil da sua compreensão sobre a ordem econômica constitucional lizada em 22 de novembro 'de 1994, às dez horas e cinqüeota
brasileira. Por outro lado, cr8io (rue a grande COntribuição que V. minutos.
Ex" pxleria dar, SeD3dor, seria desenvolver- o que _certamente já
Às dez horas e cinqüenta minutos do dia vinte e dois de novem fazendo em todo o curso de sua atividade parlamentar- espe- vembro de mil novecentos e noventa e quatro, na sala de reunião
cificamente, quando puder, Um trabalho e um esrudo em profundi- da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do
dade sobre esses conceitos.
Seqador João Rocha e com a presença dos Senadores Jonas Pi·
Gostaria de reservar, por último, uma palavra de agradeci- nheiro, Airton Ol.iveiia, Ronati" Tito, __ Rçginaldo Duarte, Moisés
menlo ao Senador Ronan Tito, cujo j)ronundamirito ouvi e recebi Abrão, João França, Josaphat Marinho, Esperidião Amim, Saldacom muita emoção. Eu poderia traduzir o sentimento de emoção nha Den.i, Dario Pereira, Magno Bace_lar,_ Meira Filho, Jutahy Maque tive ao ouvir as palavras do Senador Ronal!_ Tito da seguinte galbães, Alfredo Campos? Ronaldo Aragão, Joséo Edu~o. José
forma. Senador: eu poderei exlbir as suas palavras de elogio como Richa e Jônice Tristão, reúne-se a Comissão de Assuntos Econbum troféu.
~
micos. O Senhor !>residente declara abertos os trabalhos, dispenNão faz riluito Terilpo, eU, Ú:mversa.ndo Com Uni -amigo -- sando a leitura da ata da reunião anterior, que é dada Coino
que acho que é comum- lá de A.raxâ, meu xará Edgard Maneira, aprovada e, a seguir, solicita ao Senador Jonas PinheirO que ICia o
que o conhece muito, disse a ele, em outras palavras, o seguinte: o parecer favorável oferecido pelo Senador Eduardo Suplicy ao PLC
que é admirável no Senador Ronan Tiio, e isso ele p&le demons- D0 23/93, que "dispõe sobre remessa para o exterior dos rendimentrar quando Líder do PMDB, é a facúndia, ou seja. eSSa 8randefa": _ tos do traba.Jho·assalariado e dos valores recebidos como bolsas de
cilidade de expressão e sempre com as pa1avras certas para estudo e auxilio, aos beneficiários de bolsas de estudo ou auxilio
traduzir o pensamento correto, caracteriza-se exata~te por essa no exterior concedido por agências governamentais ..., de autoria
sinceridade da palaVra. Eu dizia isso- ele é testemun.l:ia de que eu do Deputado Antônio Carlos Mendes Thame. Em discussão a madizia isso há muito pouco tempo a ele, faz meses que nos encon- téria, usãin da palavra os SenadoreS Esperidião Ainin.. Jonas Pitramas. Já o conhecia há algum tempo, mas nos encontramos e nheiro e Josapbat Marinho. Submetido a votação o parecer é
conversávamos assim, naquele jeitão dele, que é bem mineiro, e considerado prejudicado, uma vez que já existe Portaria do Goverele concord.a·-· _.;. ; :(:namente.
no sobre o assunto. É nomeado relator do vencido_ o Senador EspeDe mane h.. .<....: ·.-ú.tdor, que essa sinceridade_ de V~ ~_.. é algo ridião Amin. ~osseguindo, o Senhor Presidente passa a palavra ao
que já Lfh_.;-rn•;_, 1.;Ú mujto tempo. Essa sinceridade que o caracteriZa Senador_ Ronan Tito para que profira o Seu parecer, favorável ao
realça ainda mais o valor do troféu que suas palavras representam PLS D 0 118/93-Complementar, que "estabelece requisitos para depara mim.
__
__
signação de membros da Diretoria do Banco Central, fixa impediGostaria também de agradecer a presença dos Srs. Sellado- m-entos pãrn ãp6s o exercício do cargo e dá outms proVidências.".
res, vários dos quais também já conheço de trabalhos que tive des- de autoria do Senador Odacir S_çmres. O relator soliçita_que a matéde que era ainda assessor da Casa. Enftm, é esperar que possa, na ria OOja retirada de pauta para re~xa~. A Presidência acata a solievenrualidade de meu nome ser aprovado, honrar a aprovação? a citação, passando novamente a palavra ao Senador Ronan Tito,
escolha de V. Ex"s. Agradeço ao Presidente e aos demais membros relator dos Diversos n° 4!94- Ofício Presi-9412038, ''Do Senhor
da Comissão.
Presidente do Banco Central do Brasil. que apresenta consulta ao
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -~Não havendo mais Somado Federal sobre questões de entendimento e interpretação de
oradores inscritos, a Presidência clã Mesa também comunga com -----uisposiçõeS da Resolução D0 11, de 31 de janeiro de 1994, do Seos Colegas, membros desta Comissão, as palavras elogiosas e me- nado Federal.", para que proceda à leib.lra do seu parecer, que conrecidas ao Dr. Edgard Lincoln de Proença. Essa demonstração foi cl~i pelo seguinte: - "As negociações que já estiverem compondo
dada, porque esta reunião foi marcada hoje, convocamos os Cole- o endividamento do Estado oo MuniCípio estarão dispensadas de
gas a partir das l Oh da manhã. Foi a reunião em que houve mais autorizaÇão do Senado Federal; - Ficam subordinadas à autorizapresenças aqui neste mês de dezembro.
ção prévia do Senado Federal a operação de renegociação de díviEntão, acredito que é um motivo de satisfação muito grande da interna que demandar a elevação temporária de qriafquer dos
quando a Casa recebe essas indicações de pessoas capa:r.es, com- limites estabelecidos no artigo 4° da Resolução n° 11, de 1994,
petentes, honestas, que poderão prestar relevantes serviços ao nos- bem como qualquer evenbJal renegociação de dívida externa." O
so País.
relator solicita o adiamento da discussão da matéria, a fim de po-
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Não havendo quem queira discutir, pedimos ao Senador
der efetuar mudanças no seu parecer. Usa da palavra para fazer
uma sugestão, o Senador Esperidião Amim. O Presidente acata o Ronan TitO que relate o Item n° 2 da pauta. Projeto de Lei do Sepedido do relator e, dando prosseguimento de autoria do Senador nado D 0 118/93, Complementar, não-terminativo.
Moisés Abrão, visando convidar o Ex m0 Sr. Miiilstro Chefe da SeO SR RONAN TITO - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadocretaria de Assuntos Estratégicos, Almirante MáriO -CéSar FloreS. - Ies, segurei Cste projeto, por ser o mesmo bastante complexo devibem como o Exm0 Sr. Ministro da Aeronáutica,- Brigadeiro Ulio do a tratar da independência do Banco Central em relação ao
Viana Lobo, para prestarem informações sobre o Sistema de Vigi- Executivo, o que, em tese, é desejável.
Neste iD.stante, no entanto, o Brasil, como sói acontecer aos
lância da Amazônia (Sivam) e sobre o Sistema de Proteção da
Amazônia (Sipam), respectivamente. em data a ser previamente países em desenvolvimento, ainda não tem a estrutura mínima ex i~
marcada. Participam da discussão os Senadores Josapbat Marinho, gível de política econômica.
Para ier uma política econômica estável. necessitamos de
Moisés Abtão, Jonas Pinheiro, Esperidião Amin e João Rocha, ficando acertada a reunião para o dia 29 de novembro de 1994, na uma política fiscal e tributária, de uma política monetária e -de uma
sala da Comissão. Prosseguindo, o Senhor Presidente convida o política cambial. Não temos uma politica tributária e fiscal, mas
-Senador Moisés Abrão para que leia o parecer oferecido pelo Se- um cipoal de leis fiscais.
Com isso,--estamos verificando, na prática -e no- dia-a~dia,
nador Odacir Soares, favorável com as Emendas n° 1 e 2 que apresenta ao PLS 0° ll/9~Çomplementar, que "dispõe sobre fontes de que as políticas que deveriam sustentar~se no tripé política camrecursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e bial, política tributária e politica monetária, eStão se sustentando
dã outras providências.", de autoria do Senador Ma:rco Macie~ Em apenas na política monetária.
- - V.-Ex\ Si·. Presidente, e nós outros temos denunciado as aldisrussão a matéria, participam os SenadoreS Esperidião Amin, Jutahy Magalhães e Ronan Tfto.-Colocado em votaçãO,~ o parecer é tíssimas taxas de juros que. segundo a interpretação das autoridaRJX<>Vado. A seguir, passa-se à apreciação do PLC n° 41/91. que des fmimceiras, tomam-se indispensáveis porque não temos
"dispõe sobre a proteção do trabalho doméstico e ~outras provipolíticas fiscal e cambial. É um absurdo!
--- -No entanto, tivemos uma oporO.lnidade de ouro paTa reestrudências.", de autoria da Deputada Benedita da Silva. que tramita
em conjunto com o PLS D0 47/91, de autoria do Senadcx Mário turar essa política, institucionalizar o Pais, que era o atendimento
Covas, que "disciplina o regime de trabalho da categoria dos traba- da Emenda n° 3- mOOéstia às favas. de minha autoria-, ·que prolhadores domésticos e dá outras providênciã:.s.". cujo relator, Sena- punha que a revisão da Constituição fosse feita por maioiia absodor Jonas Pinheiro, apresei.Lta parecer favorável ao Substitutivo luta, ou seja, pór 50% mais um.
Jogamos essa oportunidade pela janela e não temos uma esoferecido pela Comissão de Assuntos Sociais. Submetido a votação -o parecer, é concedida vista ao Senador Jutahy Magalhães trutura tributária. E sabe qual é o meu medo neste instante, Sr. Prepelo prazo regimental de cinCo dias úteis. Em seguida, usa da pala- sidente? O meu receio é que. se tirarmos do Governo Federal a
vra o Senador Dario Pereira, para relatar o PLC n° 177/93, que prerrogativa de leg!slar ou de decidir sobre política monetária, pas"ilispõe sobre a isenção do imposto de importação na hipótese que saremos a ditadura da política monetária para o Banco Central.
Quando se tem uma instituição cuidando de uma das pernas
menciona.", de autoria do Poder Executivo. O relator apresenta parecer favorável. Em discussão a matéria, fala o Senador Esperidião do tripé, por exemplo, a Receita Federal cuidando da questão fisAmin.. Uma vez em votação, o parecer-é aprova:do. A seguir. o Se- cal e tributária, e quando se tem também uma política cambial,
nhor Presidente concede a palaVTa a-o Senador Jonas Pinheiro! para ocorrem as aberrações que estamos vendo.
que profira o seu pa.recer, favorável nos termos do Substitutivo __
Para que os companheiros entendam um pouco o que estou
que apresenta o PLS D0 42193, que "submete ao Tribunal de Con- querendo dizer, vou especificar. Quando se criou a URV, foi estatas da União a fiscalização das contas da parte nacional de ltaipu belecida a paridade entre o dólar e a URV. Na mudança de URV
para real, o real ficou valendo uma URV, ou seja, um dólar. Ora. a
BinaciOnal e áo Senado Federal a nomeaçãO de seus direitos braSiinflação noS-estadOs Unidos da América do -Norte está preconizaleiros.", de autoria do Senador Luiz Alberto de Oliveira. Em discussão a matéria, falam os Senhores Esperidião Amin, Josapbat da para ficar este ano em tomo de 3% ao ano, o que quer dizer que
Marinho, Jonas Pinheiro, Ronan Tito e José Eduardo. O Senador ela quase inexiste, enquanto nós tivemos, nestes últimos três ou
Josaphat Marinho sugere que a discussão da matéria seja adiada quatro meses. uma inflação em tomo de 15%.
para a próxima semana, a fim de que esta IX>ssa ser reassinada. O
Ora, era de se esperãr que a CotaÇão do dólar boje fosse de
relator, Senador Jonas Pinheiro aceita a sugestão e solicita à Presi- R$1,15. Claro! A inflação aqui foi de 15%! Teríamos que ter o dódência a retirada da matéria de pauta. O Presidente atende à solicilar boje a R$1,15. No entanto, por causa de anomalias que tivemos
tação e, nãO havendo mais quorum para deliberar, encerra a e pela ausência de políticã. fiscal e cambial, temos momentaneareunião is doze e cinco minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Ma- mente no País uma super~reseiVa cambial, e estamos com a cotachado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, será publicada ção do dólar em torno de R$0,85. Essa defasagem, Sr. Presidente,
em conjunto com suas notas taquigráficas.
é da ordem de 42%.
Senador João Rocha, Presidente da Comissão.
_ Então, se neste momento aprovarmos uma lei dando a autoO SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Declaro aberta a reu- nomia desejável ao BãncO Central, a ditadura da política econômi. -ca trii.iis-rifuda do Ministerió--da Fazenda ou da Economia para o
nião.
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro, que vai relaBanco Central.
tar o Item n° I da pauta, Projeto de Lei da Câmara n° 23/93, que
Sr. Presidente, quero fazer um breve parêntese mi. minha exdispõe sobre a remessa para o exterior do rendimento do trabalho planação para cumprin:ientar O querido amigo e colega Esperidião
assalariado.
Amin, o homem que fez a melhor e mais séria campanha para a
O SR. JONAS PINHEIRO - Projeto de Lei da Câmara no Presidência da República.
23/93.
·~
~
Dev_o_ dizú-lbe, caro Senador, que quando se faz política(ProCede-se à leitura do parecer.)
V. Ex .. está cansado- de saber disso, mas eu gostaria de dizer a V.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão o pare- Ex.. c de lembrar aos companheiros-. um dos produtos mais im~
cer. A votação fica suspensa. (Pausa)
-portantes de uma campanha é a pedagogia. é o que fica da prega-
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economia do Ministério-da Fazenda e que se a jogue para o Banco
Eu tent ~ vaidade de sustentar que, em Minas uerais, de.. Central neste momento, porque se não temos política fiscal e tribu~
pois de uma c-~panha perdida, o Governo abraçou o meu progra~
tária e não temos política cambial, é muito peri~oso que tenhamos
ma de Governo - grnças a Deus! É um priVilégio colocar em um Federal Reserve, a exemplo do que existe nos Estados Uniprática aquilo que se gostaria de fazer !;Cm o ônus, o trabalho e o
dos, onde hã, ai sim, e na Alemanha- onde também há-. um tripé
desgaste do Ex.....:='utivo.
funcionando cotidianamente.
Senador Esperidião Amin, V. Ex• sabe muito bem o conceiDe maneira que continuo segurando este projeto, na espeto que sempre tive de V. Ex•, mercê do seu trabalho nesta Comis- rança que seja aprOvada pelo Congresso Nacional uma reforma uisão e rio plenário ·do Senado, mas devo dizer que ele engrandeceu butâria e fiscal. para, aí sim, podermos construir o outro pé do
durante esta campanha.
tripé.
V. Ex11 não fez concessão à demagogia,- foi SéilOO- temJX>
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência da
todo, e fez uma pregação que, praza aos Céus,-o-vericedor da cam- Mesa acata a sugestão do Relator e pede a S. Ex• que relate o Item
panha - o Plano Real - possa colocar em prática; que o Plano Real n° 3 da pauta. que se refere ao Ofício da Presidência n° 94/2033.
possa colocar em prática os itens de campanha que V. Ex• tão bem
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, data venia. e com o
expôs e que ajudaram muito a fazer os brasileiros compreenderem maior respeito, s6 poderia ser eu o Re"iator. Füi o Relator da Resoo que é seriedade, o que é um bom programa, o que é a postura de lução n° 11, e, p:>rtanto, eu mesmo deveria relatá-lo. No entanto,
com todo o respeito, esse oficio encobre uma certa rrialícia- para
um candidato diante do eleitor.
. V. Ex• volta engrandecido e engrandece a Casa a que per~ não ser mais chocante.
tence; não estamos todos satisfeitos, é verdade, com o reSultado_da
O Senado Federal tem o direito e o dever constituciOnal de
eleição, embora a vontade do povo seja inquestionável. Não cabe criar normas e disciplinas para o endividamento dos Estados e Muagora questionarmos~ o povo decidiu isso. O povo decidiu e está nicípios; isto é prerrogativa do Senado. Para que o Senado possa
ter um parâmetro de julgamento para os empréstimos, criamos as
decidido.
Lembro-me de certa vez em que Lula disse que o trabalha~ resoluções.
Acontece que houye um caso- eu estava doente, com pneudor brasileiro ainda não estava preparado_ para votar em_ trabalhador e eu fui para a tribuna e disse: "Se há alguém que lião está sob monia -, na minha ausência do Senado Federal, que foi relatado
julgamento é o povo; nós é que estamos sob julgamento".
contrariamente à Resolução n° 11. Não contrariamente, mas contornou-se a Resolução n° 11·. Este fatci é_ in-teressante. Na verdade,
O povo decidiu e estã decidião:- ninguém v~ -questionar o
desiderato popular, mas quero dizer que V. Ex .. deu uma grande prevíamos, na Resolução n° II. uma amortização da dívida em torcontribuição à democracia. que se- faZ assiM: com pedagogia, oom no de 9% ao ano. Acontece que, como disse, estava acamado, com
seriedade, com pregação.
atestado médicO que fiz questão_ de eiitregar à PresidênCia da
Tenho certeza de que falo em nome dos colegas; nós re<» Mesa, não tanto para me ressarcir dos meus pan::os rendimentos.
hemos aqui não s6 aquele eXtraordinário cOmpanheiro, combateu~ mas principalmente para justificar a minha ausência Proiorigada.
te. sempre por dentro de todos os assuntos, aquele estudioso, mas porque não gosto de estar ausente. Mas quando cheguei aqui havia
também um homem que deu uma grande contribuição no último sido relatado l()(}o/ó dõ empréstimo de Goiás, em vez de 91%.
pleito eleitoral.
Acredito que o Senado tem todo o direito de fazer isso quan~
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Estou pedindo o aparte ape- quiser, já que- é competênCia--privativa desta CaSã._Em segUida.
nas para agradecer. Se eu soubesse que iria ouvir palavras tão con- vem o Mato Grosso, ao qual também foram relatados lÇKl%. Aí,
fortad_oras de um amigo tão ilustre, eu teria chegado mais cedo à relatei Minas Geraís, São Paulo ...Quer dizer, ou reina a moralidareunião. ·de, ou nos locuplelamos todos. Se quiserem!
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, por que estou segu- Agora, o Banco Central está fazendo aqui um oficio pedinrando este projeto? Devo confessar aos Srs. Senadores que eu tam- do esclarecimento da nossa intexpretação do Oficio n° 11. Nesse
bém não iria referendar o projeto tal qual ele está.
momento, tenho temJX> para responder verbalmente, e o faria
Ouvi o Presidente do Banco Central, ouvi autoridades da como o ex-Presidente, o ex-Prefeito de São Paulo, o ex-Governaárea fmanceira e digo a V. Ex• que estOu pronto para relatar este dor de São Paulo: fi-lo porque qui-lo. O Senado assim procedeu
projeto, apenas acredito não ser este o momento adequado para fa- JX>tqUe assim entendeu que deveria l!gir. posto que é de sua comzer isso, p:>rque este projeto faz parte d~ um tripé. Dos outrOs dois petência privativa. Agora. a fiscalização do çumprimento da Resopés. só um está funcionando .-,t-.~ - -- -·Klllente o da política mone- lução n° 11 cabe ao plenário, e não ao Banco Central.
___,,U.:t.çadamente, não está ftmO Banco Central, nesse particular, funciona corno órgão astária. J\ poiü.•~a fiscal ~
cionando neste r
sessor do Senado Federal- e "assim deve ser- foinecendo a nós os
A faJlli •
·-~-_;-.J de nossas autoridades fmanceiras e
dados técnicos .do endividamento, o peso que o endividamento tem
econôm.icas é tão gran:de, Sr. Presidente, que fOi dado um subsidio na receita e outros pontos para que, a partir daí, decidamos.
ao consumidor para a compra de automóveis, retirando-se o JPI.
Sr. Presidente, esse oficio contém urna certa dé)se de ironia,
Houve, com isso. um extraordinário afluXO de compradores de au- de capciosidade. Vou respondê~lo com muita educação como metomóveis às concessionárias, mercê disso uma procura maior que a recem os Srs. Diretores do Banco Ceníral, mas apenas quero um
oferta, e houve aumento no preço fmal do automóvel em razão do pouco de tempo para redig_ir. põis quero fa7.ê-lo pf!ssoalmente.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A Presidência acata a
ágio. E, no entanto, as autoridades deste País, por falta de imaginação e por não saber que existem outras medidas-- Porque o que se sugestão <fo Senador Ronan Tito.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -o A minha sugestão é a sedeveria fazer era pura e simplesmente cancelar o decreto que dá
guinte: Considero o relatório aprovado. e o texto da TCSJX'Sta ao
isenção de IPI e esse ágio passaria ã freqüentar o caixa do Tesouro, propiciaildo vctba para pagar saúde, educação etc. Mas não, Banco Central voltaria à Comissão.
·
aumentaram os juros e diminuíram os prazos dos consó:rcios para
O SR. RONANTITO- Perfeito. É Isso.
inibir a compra! É sempre a política monetáriat
__
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ou ~seja. o mérito da questão
O meu medo, tentando_ resumir, é que Se tire a ditadura da já está decidido.
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O SR. -Entrou na Casa e não chegou às comissões.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Então, seria quanto
ao encaminhamento.
O SR.. . :. . Não tivemoS ainda conhecimento de praticamente
O SR. ESPERIDIÃO AMIN ,.- As operações têm qUe !>assar nada e nem recebemOs as teSpostas do requerimento de informapelo Senado. conforme diz a Constituição. Agora, quanto à respos- çio. Sendo assim, sugeriria que deixâssemos para a outra semana
ta ao Banco Central-_ e como o Senador Ronan Tito fez uma perpara que tivéssemos tempo de nos inteirar do_~sunto. Aí sim, pogunt:.;, de joão-sein-braço - estou entenden<!o que o-Senador abr:J. demos fau.r uma rodada mais ampla sobre essa questão que julgo
mão.- Cónfeie, fico-tnuitO -Satisfeito com isso.
_
da ~õr impcxtância.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Não foi isso: 6 Sen .
OS~. PRESIDENTE (João Rocha)- Contínua em discusdo não abriu mão.
são a convocação dos dois ministros parã tiatãr Cio assunto do fiO SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não precisamos ·mexer na ilanciimiento pani. o SIVAM A palavm contínua em aberto. E o
resolução...
_
_
__ _
_
horáriO fica pam ser acertado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)-- A tese gue vami:>s .
O Senador Moisés A brio sugere uma nova data. Eu gostaria
submeter à resposta é que o Senado não abre mão em pontos, aca- de colocar esse ponto também em di_scussão. Esse processo já está
Lando a decisão da maioria dos membros da Comissão. Está tudo na Casa. Olegou ontem, foi lido em plenário, inas não foi distrifundamentado no relatório.
buido ainda. Estou· pedindo desde ontem à Secretaria da Casa,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Acremto que esse textO da mas. até o presente momento. esse processo não chegou à Comisresposta é que pode passar novamente pela Comissão. Mas o méri- são.
to já está decidido.
_ O SR. MOISÉS ABRÃO - Sr. Presidente, eu sugeriiiil na
6 SR. RONAN TITO - Veja, pOdenaí:nos, inclusive, não outra quinta-feira.
responder. Por quê? Se foi o Sell'!dO que resolveu, cabe a este ór_ O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Colocamos em disgão a interpretação. Isso é bldo.
_
cnssão e, após, em votação a sugestão do Senador Moisés Abrão.
- - O SR. JONAS PINHEJRO- Sr. Presidente, a formulação
O SR, !'RESIDENTE (João Rocha)- A Presidência também submete à consideração doS -membroS da CÕmissão a convo- do convite já me parece consensual. Resta a ftXação da data.
cação do Ministro da Aeronáutica e do Ministro da Secretaria de
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Os dois ministros osAssuntos Estratégicos.
_
_
, _- :
tão_A disposição, sem problemas.
O SR. ESPERIDIÃO ÁMIN- Sr. Presidente. como iicarB.m
O SR. PRESIDENTE Qoão Rocha)- Vamos colocar aqui o
decididos o reJ.4-t6rio e a resposta?
dia ideal porque esse processo. se chegar à Comissão boje, será
O SR.l'RESIDENTE (João Rocha)- O relatório e a respos- distribuido ainda hoje a todos os membros.
ta serão colocados em discussão já próxima sesSãO~ -O SR. JONAS PINHEIRO - Sugiro terça-feira da próxima
O SR. ESPERIDIÃO AMIN-~uitó obrigado.
semana, no horário normal.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A Presidência da
OSR.PRESIDENTE(JoãoRod:ta)-Emdiscussão.(Pausa.)
Mesa quer submeter também aos Srs. senadOres a questão do conO SR. -Sugiro terça-feira ou quarta pela manhi.
vite ao Abnirante Mário César Flores e ao Ministro Lélio Viana
_ O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A Presidência promeLôbo para comparecerem a esta Comissão na- próXima quinta-fei- te chegai à. Comissão esse processo, que é muito ímport:ante. Farera. r~.J horário de 16h ou 17h. Já na quinta.feira temos que s8.b8ti· - mos a distrlbJiçio de todos os dados e já colocaremos a Secretaria
nar. por indicação do Presidente da República para o Conselho de à disposição._
Desenvolvimento Econômico, o Dr. Silvio, se não me falha a meO SR. ~Sugiro a quarta-feira pela manhã, quando há um
mória.
quorum maior.
Estamos sugerindo submeter à Comissão a c_onvocação dos
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Quarta-feira?
dois ministros para prestarem esclarecimentos a esta Canissão.
O SR. FSPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente. possõ dar
Não seria Convocação, mas conyite, porque S.. s•s. já se propuse- uma sugestão?
ram. já estão à disposição desta Comissão para prestarem esclareO SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pois não.
cime,11tos sobre o Projeto SlVAM, que já se encontra nesta casa,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Inicialmente, na terça-feira,
mas que não foi distribuído ainda, não chegou ainda à Comissão às lOh, porque é o horário de reunião ordinária. Se houver qualde Assuntos Econômicos.
quer Ítnpn';visto, passa-se para a tarde ou pam o dia seguinte. VaQueremos submeter essa questão à conSideração dos seDho- - mos deixar marcado, aprazado para terça-feira ~ 1Oh.
res. Inclusive existe aqui uma convocação sobre o mesp1o assunto,
O SR. JONAS PINHEIRO- De acordo. As lCIJ..
feita pelo Senador Moisés Abrão. que acabamos de receber nesta
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Fica combinado, enComissão. ·
tão, para terÇa-feira. às !Oh.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço a paA Secretaria, volto a reiterar. vai distn"buir, tão logo chegue
lavra para uma questão de ordem.
à Comissão, todas as informações sobre esse pedido de fmancia0 SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pois não.mento.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Apenas para uma preliPediria ao Senador Moisés Abrão que relatasse o item 4 da
minar. Segundo o telegrama que todos recebemos, deve haver ses- pauta.
são plenária do Senado, inclusive para decidir matérias que a
O SR. MOISÉS ABRÃO- (Segue leiblra do relatório.)
Presidência considera urgentes. O horário pode confütar.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavm o SeO SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Podemos votar o ho- nadorEsperidião Amin.
rário.
O SR. _ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, gostaria de
O SR. MOISÉS ABRÃO - Sr. PrOsidente, apenas p~a me manifestar a respeito deste Projeto, em primeirO lugar, quanto
complementar. Fiz esse requerimento de_ convocação há uns 30 aõ mérito~ em segundo, gostaria de fazer um breve histórico. Condias. Juntamente com esse requerimento de convocação~ há um :re-- sidero a reativação do FAS- isso aqui representa a reativação do
querimento de inform3.ções.-Na verdade, esse processo, devido à FAS- algo que seria saudado com o maior entusiasmo por todos
sua complexidade, entrou na Casa ontem.
os brasileiros. Sejamos justos: se ftzermos um .balanço do que o
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FAS representou para o Brasil, independente de algum equívoco fases nítidas. a fase Collor, que foi bem qualificã.da durante toda a
em apJicação de recursos, verificaremos que o FAS prestou um
CPI e que culminou com a defenestmção do Presidente_do l 0 Turserviço extraordinário à sociedade brasileira como a construção de no; e agora, o GOverno Colloú.ltamar continua, e continua agora
escolas, centros _sociais urbanos, projetos de saneamento básico, cqm uma carncterística muito própria: não vamos fazer nada,, para
etc. Enfim, no camPo da -educação, da sarlde-, do desenvolvimento que nada mude, para que tudo continue. Entendo que o Senador
comunitário,- da previdência, assistência social e trabalho, o F AS Esperidião Amin não só tem muita razão, mas esta COmissãO- devivi essa experiência como prefeito, como secretário de Estado, veria cobrar de Sua ExceJencia, o Presidente da RC:pública, a regucomo governador-, justiça seja feita, gerido _pela Caixa Econômi- lameD.iação -desse projeto de lei aprovado, lei do Congresso
Nacional.
ca Federal, foi uma-experiênCia, no ~ral, belo sucedida. O FAS financiou onze empreendimentos sob responsabilidade dos
Sr. Presidente, todos os países desenvolvidos -do mundo,
sindicatos. Quar!to ao mérito e quanto- ao geStor, qUe seria Caixa m-esmo no ensino püblicc, o sistema é por bolsas, é por financiaEconômica Fedeial, o meu voto seria favor.í.vel.
mentos. Tenho um assessor que fez doutorado nos Estados Unidos
Por que digo "seria''? Nesse ponto, quero chamar a atenção da América do Norte com bolsa, coin crédito educativo. Ele hoje
dos meus nobres Pares. Alguém se recorda da discussão sobre a está prestando serviços no Brasil, mas tcxlo mês ele tem de pagar
instituição do crédito educativo? Quem não foi pn)curâdo recenteao Tesouro dos Estados Unidos da América do Norte o fmanciamente por entidade universitária; por estUdante~ para obter dirii:iei- meri~O da Sua bolsa~ As_sim- é também no Japão, na Inglaterra.
ro do crédito educativo? Quero lembrar que o crédito educativo
~
Ficamos conl Uin -diScUrSo ;'esquerdizante 11 e que não fimnão existia ComO iristituiçâo. O Deputa-do Federal Victor Faccfoni Ci0na,_dizendo o s~zuinte: é direito do cidadão e Obrigação doEsapresentou projeto na Câmara, e fui autor do subsdtUiiVo nO Sina- tado o ensino. O ensino não é~mercadoiia; é um direito do cidadão.
do, que acabou sendo aprovado e sancionado pelo Presidente da Mas quando o Estado não tem os recursos para provê-lo, que é a
República. O projeto aqui no Senado recebeu o n:ieu parecer, com realidade, o que parece o projeto? Uma demagogia, um enunciado
um substitutivo, que foi transformado em lei, e obteve a· sanção ·demagÓgico: é direito do cidadão o ensino. Se nós fmailciartnos- e
pelo então Presidente Fernando Collor de Mello. Para que V. Ex•s houver retorno, não s6 teremos dinheiro agora, _com as fontes de
tenham uma idéia, até hoje não foi regUlamentada pelo Exerutivo fmanciaínento da "jogatína ofii::i'al" - con:io d'isse lntiilO--beln o Sea fonte de recursos como de dep6sito compulsório. E para arran- nador Esperid:ião Amin -. mas também teremos o retomo para ficar três concursos de loteria. o Presidente da Caixa Econõmica Fe- nanciar os nossos pósteros.
deral veio aqui duas -vezes! O --senadOr Alml:r ---Gabriel nos
Sr. Presidente, sou francamente favorável ao projeto, apenas
demonstrou que era impossívefdispor de recursos de concursos lotenho uma peque113 discordância em relação ao Senador Espe_ritéricos - vamos chamar assim -, concursos de prognósticos, seja dião Amiri. Gostaria de merecer a costu:meíra atenção dos compaloto, sena, ... isto é, a jogatina oficial. Então. querO áleriaf- é evi- nheiros quanto ao seguinte fato: temos aqui nos viSitando
dente que vamos aprovar o Projeto, se for analisado -quanto:ao méfuncionáriOS-da Caixa Econômica Federal, ulosos pelo bom funrito - que vamos aprovar um projeto, pelas informações de que cionamento daquela ~stituição e desses instrumentos de financiadisponho, inócuO, porque o Executivo vãi alegãr que não te~ re- mento social que sempre tiveram na Caixa o seu organismo
cursos. O Executivo vai dizer que não pode dispor de recursos oficiaL
pois estes têm como utilidade boje suprir uma parte âo buraco da
- O apelo que nos fazem é no sentido de que aprovemos_ o
Previdência. Então, estaremos aprovando um bom discurso, pelas projeto que, inclusive, foi feito enJ." parceria com a Assessoria da
razões que aqui reSUmidamente expus, mas um discurso sem funCaixa, para que ainda neste ano legislativo ·possamos nós, do Condos. É esse alerta que quero fazer.
gresso Nacional, cumprir a nossa obrigação, ou seja, dotar a Caixa
De forma que, sugiro que seja chamado alguém da Caixa Econômica dos recursos de que ela necessita.
No entanto, como este Governo Collor-Itamar está no seu
Econômica Federal a esta Comissão para saber se poderemos disocaso, espero- não deste Governo, mas do próximo- que se regupor desse dinheiro. E seria bom também ouvir alguém do MiniStério da Previdência.
-lamente o crédito educativo - como d4ia um lOcutor do qual me
Já tivi alguns dissabores. Já tive parecer favorável de
falta a entonação: "É uiDa-Velgonba não ter sido regulamf;ntado até
Senador- não vou mencionar o nome, porque S. Ex_• não está pre- agora". Avalio que deven.tos cobrar do Presidente da República a
sente- num projeto de decreto-legislativo que sustava a cobrança regulamentação dçste projeto.
de correção monelária no -crédito agrlcola, quando o SenadOf esta- Já disse muito bem o Senador Esperidião Amin que o projeva na oposição; depois, ele foi para o lado do Govemo, e o projeto to-é bo_~ ~e çumpre com s_eus objetivos~ o gestor é bom (estamos
fazendo média com S. Ex a, )X)TqUe vai ser VicewPresidente da Renão tramitou Iriais.
O SR. - Senador, numa ocasião, o Senador José_ Sarney pública). Vamos outra vez cobrar do Presidente da República que
fez um projeto e, quando S. Ex a chegou ã PresidênC1a, repeti o seu
cumpra com suas obrigações nonnais, de regulamentar o projeto
da maior importância para este País.
projeto e S. Exa vetou.
Portanto, o apelo que faço ao Senador- Esperidião Amin -é
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Então, para que não aprovemos um projeto que Vá pafa a Câmara sem fundos, sugiro essa que aprovemos o projeto e joguemos a responsabilidade para o
providência cautelar. ouvir o Ministério da Previdência -e a Caixa Presidente da RePública Com a· cobiança da regulamentação.
Econômica Federal. Quanto ao mérito, sou favorável. O meu voto
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continua em discusjá fiCa- depositado favorável, desde que o Governo não nos diga: são. (Pausa.)
nós vamos vetar.
Não havendo mais quem queira discutir, passainos à votaO SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra o Se- ção do item 1 e dos anteriormente discutidos nesta Casa.
nador Ronan Tito.
Em votação.
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, estamos discutindo,
Item 1. Dispcie sobre a remessa para o exterior de rendisem dúvida alguma, um assunto da maior relevância, e a pondera- mentos do trabalho assalariado e dos valores recebidos como bolção que faz o Senador Esperidião Amin também procede inteii:a- sas de estt.Jdos e auxílio aos oo"neficiãrios de bolsa de estudo e
mente. Devo dizer-lhe que esse Governo Collor/Ilamar, teve duas auxílio no exterior, concedidos por agências gov~mamentais.
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(Procede-se ã votação.)
brio nas relações de trabalho.
O SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente, esse assunto é
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
superado; matéria vencida.
~-Câmara, na forma ~o Substiru.tivo aprovado pela Comissão de
O SR. JOSAPHA T MARINHO - De acordo com o Sena- Assuntos Sociais:
dor Jonas Pinheiro.
_ ___
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Os Sr. Parlamentares
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em discussão.
que votam a favor queiram pelm.ariecer sentados. (Pausa)
Com a palavra o Senador Jutahy Magalhães.
O SR. RELATOR (Ronan Tito)- Sr. Presidente, em home-0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, atendennagem ao Relator. meu voto(' "sim 11 •
_
do à solicitaÇão de um colega, peço vista deste projeto, conforme
O SR. PRESIDENTE (João Roclia) - Retirado de pauta -o
combillei com o RelatOr.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Atendido o padido de
item !.
O Senador Ronan Tito retirou o itenl 3, colocando em vota-_ vista de V. Ex•.
ção o item 4.
E_eço ao Senador_ Dario Pereira que rel.3.te o item 6'da pauta,
Portanto, foi retiiado de pauta o item 3.
que diSpõe sobre a isenção do Imposto de Importação, na hipótese
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Os Srs. Senadores que menciona.
que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
O SR. DARIO PEREIRA --Da ComissãO de AssuntOs EcoAprovado.
_ nômicos do Senado .... (faJha na gravação) ... o Projeto de Lei da
Item 5:
Cãmara ri• 117, de 1993, (ProjetO de Lei n• 2.908, de 1992, da CâDispõe sobre a protcção do trabalho doméstico e dá outras marn dos Deputados), que dispõe sobre a isenção do Ilnpostô de
providência<;. ~__
_
Importação na hipótese que menciona.
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro para rela~r o~--_ _ -0 ãiUdido Projeto_~ Lei teve origem na Mensagem n° 186,
de'f992, do Poder Execiltívo, com data de 26-de maio do mesmo
item 5 da pauta.
O SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente. Srs. Senadores, ano (fi. 04), acompaiiliado da devida &posição de Motivo n• 142,
é submctid() à análise desta CQID.issã._o o Proje!9_9e Lei da Câmara_ -~- 20 do me~mo mês. do então Ministro de Estado da Economia,
que tem por nhietiVo dispor sobre a proteção do trabalhO dómésti- Fazenda e Planejã.mento, secundado pela Secretaria dê Cultura.(?)
co.
__ .... Este Projeto visa à isenção do Imposto de Importação de
A este Projeto foi apensado o Projeto de Lei do SeDado no obra de arte.
47. de 1991, que disciplina o regime de trabalho da categoria dos
O voto do Relator diz:
trabalhadores domésticos.
"O assunto trazido à colação, o elevado custo fiSem dúvida alguma, os projetes em _apreço representam a
nanceiro parn entidades culturais sem f:uls lucrativos,
consolidação das crmquistaS sociais--dessa classe de trabalhadores
que se dispõem à aceitar doações de obras de arte proce(art. 7°, § ! 0 , da Constituição Federal), bem como de dispositivo da
dentes do exterior, constitui até hoje uma espécie de cal(.\msc:,lidac,;ã() ilis l.eis do Traballio c da legislação especifica aplicanhar-de-aquiles
nas
transações
comerciais
<:ável a essa calf'goria Profissional.
internacionais do Brasil.
Em sua tramitação nesta Casa, a matérla foi submetida a
É essa, sem margem de dúvida, a realidade dos
exame da Comissão de Assuntos Sociais, da qual Ill:Creceu parecer
fatos. Realidade constrangedora, aliás, que muito contrifavorável, coro apresentação de substitutivo e de conseqüência (fabui para o descrédito do nosso País ~efi::Qnteiias.
lha na gravação), COnsiderando prejudicado o Projeto de Lei do
Senado n° 47, de 1991.
Portanto, cabe ao Congresso Nacional, por via leA esta Comissão cabe analisar o mérito da proposição quangislativa, elidir esse verdadeiro depaupério tributário -e
to aos seus impactos econômicos, notadamente com relação ao
fiscal nas nossas transações comerciais com o exterior.
mercado de trabalho.
A razão é simples: uma-espécie de ora ... (falha na
Poder-s_e-ia, a princípio, afumar que. ao assegurar o conjungravação)... cogitada doação, a operação do comércio
to de direitos t:. benefícios a e1.0pregado Jl)l.lléstico, a medida em
exterior pode ser sua característica principal, que é o luepígrafe talvez acarrete desequilíbrio naquele mercado de trabalho,
cro fmanceiro advindo de uma relação cultural de comcom repercussões não só em nível de maiOr grau de "infonnalizapra e venda.
ção" em sua relação de trabalho, mas também quanto à ampliação
do nível de desemprego nesse segmento.
Em face do exposto,- votamos favoravelmente à presente
Todavia. como explicitado acima, a proposiÇão trata basica- proposição legislativa oriunda do Poder Executivo e devidamente
mente de consolidar dispositiVos concernentes ao trabalhador do- encampada pelo Poder Legislativo através de projeto da Cãmara
méo;tico cnnstantes em outros instrumentos legais. Neste dos Deputados.
pruticular. não implicará repercussões econômicas nesse segmento
E o parecer, salvo melhor juizo.
do mercado de trabalho. A úniCa exceção refere-se à estipulação
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em discussão o relade indeniz..ação cm caso de descumprimento de contrato de traba~_ tório. (Pausa.)
lho por parte do empregador ou quando o empregado doméstico
Trata-se do Item 6 da pauta: Projeto de Lei da Cãmara n•
receber maus-tratos ou injúria daquele, de membros de sua família
177, página 77, que dispõe sobre a isenção do Imposto de Importaou de convivência na mesma casa. conforme expresso nu art. 7° do ção na hiJX)tese que menciona.
projeto.
O SR. DARIO PEREIRA- Sr. Presidente, comentava com
Trata-se, _contudo, de dispositiVo que, de certa [OIDla, asse- o Senador Josaphat Marinho que poderia chamar-se, em homenagura a r-o;sa categoria de trabalhadores indenização pecuniária jã gem post mortem, Projeto Assis Chateaubriand.
garantida às demais categorias de trabalhadores regidos_ pela CLT.
Quem leu o livro sabe do que estou falaodo. Aliás, este proSão repercussões. p)rém. não significativas em ní!'el do jeto é uma obra de arte.
custo desta mão-de-obra e, portanto, incapazes de trazerdesequilíVoto a favor.
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O SR. PRESIDEN"ll~ (João Rocha) - Não havendo quem
peça a palavn1. cncC'rro a Jiscussào.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o .aprovam queirarii permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Item R da pauta.
Conccâo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro para relatar o
projeto.
O SR. JONAS PINI miRO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
tra7jda à apnx~ia(àn <lo Senado Federal o texto do Projeto de Lei do
Senado Fedem! nu 42193. que -submetC ao Tribunal de Contas da
Un.ião a fiscali7.a\iío J.as contas da parte nacional da ItaiJX1 Binacional
e ao Senado f.'edcr..t.l a nomeação dos_ dirctores brasileiros.
Em seu art. 1".o presente Projeto de Lei do Senado esta[?eR
Iecc competêhda <lll Trihuna] de Contas da União para fiscalizar
as contas da parte nacional da Itaipu BinaciOnal, -de acordo com o
art. 71, V, da Constitui<;ão Federal e art. 5°, IV, combinado com o
art. 7° da I ..c i n° R.44J. de_ 16 de julho de 1992.
O art.
d{) mesmo Projeto de Cei do Senado dispõe que a
nomeação dos di retores hfasileiros para a Diretoria ExeéutiVa da
llaipu BiiM-cíOOa] séá precedida-da iptovição da escolha pelo Senado federal por voto scr..TCto, após argUição pública.
O artigo acima dr fine em seu parágrafo único que dois díretores hrasik·iro:-. st·rãt~ ~::-;çoJhidos entre os empregados que tenham.
no mínimo, dm\) anos Jc scrv·i\·os prestados à ·empresã..
Passemos. l'iltão. a analisar preliminarmente a situação a
que a proposta ptl.:tcnút• dar solução, seus antecedentes históricos,
legislação c as irnplica(ClCs possíveis do prOjeto. caso se efetive
como lei.
No toc.a.nle ao art. Io do Projeto de Lei são as seguintes as
considerações a fa;rer:
- - -a) de acPriltl r·om a Ccmstituição Federal, em seu art. 71.
fica estal'l·ll·cido l/ttt' r· ·, •nlrolc externo. a car_go do Congresso Nadona I. "''r."1 t'\d• 1<!. · • ~>lll o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qualumiJ)Cic Jiscalizar as contas nacionais das empresas puramente na clonais de rujo capital nacional a Uriião párticipe
de fmma direta ou indircta, nos termos do tratado constitutivo.
A Lei n° R.443 dispf)c sobre a organização do Tribunal de
Contas da União e define no seu art. 1°, itens I e ll. como competência daquele Tribunal julgar as contas dos administradores e demais rcspon-;.áveis por dinheiro, bens e valores públicos das
unidades (INAUDÍVI'L) do poder da União e das entidades da administração iridin
._,, iUlJa.s a.,. funda\·õCs e sociedades instituí·
das e mantid.~ts ocln Pnd('r Público Federal. e as contas daqueles
que_derem .....w~a a perda. extravio_ ou a outra irregularidade da
qual resulte dano an erário.
l~. complcml'rlta. pnln·dcr. por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, de suas Casas ou das respectivas
comissões, à ftscaJi;ra\·ão contábil. financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das váiias unidades da União e das_demais en·
tidadcs já referidas.
_
No capítul<' 2''- jutisdição da mesma lei-, fixa que os respensáveis pelas contas nacio~ais das empresas (?) supranacionais
de cujo ('.apitai a t.'m:io pmtlt·ipa de fom1a direta ou indireta, nos
tennos do tratado <.'ons.titutivo. serãO abrangidos pela jurisdição do
Tribunal de Contas da União.
Fitplmcntc. o art. 6" da lei cm pauta, estabelece que os que
(INAUDIVEL) C"St.:1.o sujeitos à tomada de contas, ressalvado o
disposto no inciso XXXV do art. 5° da Constituição Federal, só
por decisão do Tribunal de Contas da União podem ser liberados
dessa responsabilidade as pessoas indicadas nos incisoS I a VIdessa lei.
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Em seu art. 7°, a lei fixa que as contas -dos 3.dmfuistradores
responsãveis, a que se refere o ait. -66 , serão anualmente submetidas a julgamento do Tribunal sob fonna "de tomada ou prestação
de contas e organizada de acordo com as normas estabelecidas em
instrução nnrmativa.
(Leitura Jo parecer.}
É o parecer, Sr. Presidente.
0- S!~. r~U1SibENrE (JOãO Rt.cha)- Em ,::scussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram nennanecer senlados. (PaUsa.)
Aprovado por unanimidade. (Pausa.)
A Secretaria está observando que a votação deveria ser nominai.
Vamos. então. proceder à votação nominal.
Segundo o l~vro de presença. há 15 membros presentes.
I lá 19 Par_:l<!-mcntarcs presentes na Comissâo.
Com a palavra o Senador Espcridião Amin.
O SR. ESPERIDlÃO AMlN- ~e o texto constitutiVo da lei,
na constitui~·.ão da empresa, não especifica'r, não é da competência
do Tribunal de Contas da União, ou s_eja, ou consta do termo consR
títutivo da empresa - (X>de haver mais, não precisa ser a Itaipu,
pode ser qualquer bínacional, ou supranacional_-:- 01:1 consta do ato
cOiistilutivo tal atribuição. ou não é comPetência do 'Tribunal de
Contas da União.
- O SR. PRESIDENTI:! (João Rocha)- V. Ex• pode retirar
para que seja discutida essa sugestão, mas a sugestão de V. Ex•-seR
ria, então, cokx.·ada na pauta da próxima reunião.
_
O SR. ibSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, sugiro, em
face das -dúvidas suscitadas, que a matéria seja adiada paxa a próxi·
ma sessão.
O SR. PRESIÜf~NI1~ (João Rocha) - A Presidência coocorda com a sugestão de V. Ex•.
O SR. ESPERIDIÃO A~N - ~~o gostei d6 pedir vista,
-parque O' SenadO!- Joflas Pinheiro fez um -trabalho muito bem feitÕ.
EstOu levantando uma dúvida. O BnlSi! pode criar com a Bolívianão set se já criou - uma empresa para exPlorar o gás. Ou estabelecc, no ato constitutivo. que é da cotppetência do Tribunal de
Contas d1 União, ou vai fiCar nianco. É uma dúvida que levanto
para o próprio Relator esclarecer. Não gostei de pedir v"ista.
O SR. PilliSIDENTE (João Rocha)- Então. a matéria fica
3.âiada j;arã a próxima reunião, de acordo com a sugestão do Senador Esperid;ão \nún.
O SR. RONAN lTIO- Sr. Presidente, gostaria de fazer um
apelo ao Senador Esperidião Amin. no sentido de que votássemos
hoje o fAS. a fi1ii-úe darmos oportpnidade de que Cie se]a aprOVaR
do este ano.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Já está aprovado.
·a SR. RONAN 1TI'O - Então, meus melliores agradecimentos.
_
_
_
_
O SR. ESPERIDIÃO A.MIN- Só para esclarecer, o estatuto
é aprovado pelos dois países.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- É bilateral, vontade
da Itaipu.
O SR. RONAN TITO - Já tivemos uma discussão desse
típo na Comissão de Relações Exteriores, cujo Presidente é o Senador Alfredo Campos. É um negócio bastante dificil. Ni verdade,
os congressos só podem referendar ou rejeitar ac6rd6-S-bfuacionais,
não podem mÕdifiCá-Ios. E isso vale para qualquer congresso do
riiü.ndà~ riã(:) s<Yo brasileiro, incfusivc no-COngresso no:rie-aincricano. que tem uma força tremenda.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, eu gostaria de
esclarecer ao Senador José Eduudo que a lei não é para Itaípu. O
projeto que estamos examinando não é para a ltaipu binacional,
mas para qualquer empresa suprnnacional. Não estamos modificando o acordo. O que estamos dizendo é que oo.mpéle ao Tribunal de Contas da UniAo fiscalizar nossa parte. E o que estamos
dizendo aqui.
O SR. PRESIDENTE (J cão Rocha)- Fica mantida a sugestão do Senador Josaphat Marinho, aprovada pelo Relator, Senador
Jonas Pinheiro, de se colocar a discussão deste assunto na pauta da
próxima reunião.
A Presidéncia designa o Senador Esperidiiio Amin para re'
!atar o Item 9.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN --O SenadOr Jonas Pinheiro
tem mzão. Está removida a dúvida.
O SR. PRESIDENfE (João Rocha) - Se está removida a
dúvida, não há problemas.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - De minha parte pude votar:

voto com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Teria qUe haver duas
votações. Se aprovado o parecer, ele será. novamerile submetido a
um segundo turno de votação.
Com a pala'J" o Senador José Eduardo.
O SR. JOSE EDUARDO -Esteve aqui no Brasil uma Comissão Parlamentar do Paraguai discutindo este assunto, especificamente sobre Itaipu. Há uma preocupação por parle, também, do
Congresso Paraguaio sobre a prestação de contas da Itaipu Bína-

cionaL
Talvez fosse o caso de o nosso Senador Jonas Pinheiro
manter contato, para ver qual é o encaminhamento que se pude dar
a esta matéria, no sentido de alcançar o objetivo, que não é só
preocupação do lado brasileiro, mas também do Congresso paraguaio, para que esse objetivo seja alcançado. As mesmas dificuldades que estamos tendo aqui eles têm tido lá. Entendo que talvez
seja possível chegar a um entendimento entre ambas as Casas. A
conmbilidade é única, não há contas brasileiras e contas paraguaias; são as contas de Italpu, eventualmente por serviços prestados por empresas paraguaias e eventualmente por empresas
brasileiras 9 e até por empresas intema.cionais. As contas são úní.:.
cas; as contas de ltaip.t é que devem ser fiscalizadas.
Entendo que esse assunto merece um esbldo mais aprofundado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pelo texto da ConstituiÇão,
não está atendido o objeto do projeto de lei.
Vou ler o art. 71, inciso V:
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sociedade brasileira.
Não é possível que ela continue ConviVendo com urna situação estranha, fora dos métodos tradicionais, no manuseio e ampla
utilízação de recursos públicos, como a existente até agora.
A Jtaipu nacional se além às determinações do Tratado BrasU-Paraguai, que não é etopresa. Suas contas, ao contrário do que
ocorre com outros órgãos ou empresas da União, são apenas.;.. s9
eram - submetidas ao seu próprio consellio de administraçb.o. E
íriegãvel que a empresa necessita de mecanismos de controle contábil mais rigido, em face de sua expressão~e do que ela representa
para o País. valendo citar, a título ilustrativo. que sua dívida atual
representa 20% da dívida externa do Brasil, e que em dez anos tal
montànte ultrapassará 100 bilhõeS de dólares, caso não haja uma
alteração radical na política de condução de seus negócios."
O art. 52, inciso llL da Constituição Federal inseril) que é
competência privatiVa do Senado Federal a aprovação prévia. Aí,
já fala sobre outro artigo.
Esse parecer é do suplente de S_enador paranaense, Luiz AI·
" berto Martins de Oliveira.
O SR. RONAN TITO- Olhem a que imbróglio chegamos.
Em primeiro lugar. a Constituição diz que as cOntas sejam fiSC(,lliza.das de acordo com o acordo estabelecido entre o_s Qois países. Se o acordo bilateral não prevê, ficamos prejudicados. E. nui:n
caso -de tanta importânda, coi:no é que ficamos?
Acho que isso é caso de se chamar à Comissão de Relações
Exteriores o Ministro das Relações Exteriores, e ~d_ir vistas ao
contrato bilateral. A dívida é de 12 bilhões de dólares, e está sem a
fiscalização do Tribunal de Contas da União. Estamos aqui brigan~
do por uma fiscalização. _
O SR. ESPERID!AO AM!N - Eu e o Senador Josaphat
Marinho fomos informados pot Um Ministro qUe "o Tribunal de
Contas da União não fiscaliza.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continua em discussão.
O SR. RONAN TITO- Vamos pensar. Acho que não estamos preparados pai'a decidir. Estou com o Senador Josapbat Mari·
nho. Precisamos pensar em alguma coisa.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Devemos buscar mais
- infõriit.âções; dando sugestões. acatando, inclusive, a sugestão de
trazer o Ministro aqui.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, a minha sugestão é- a de que -o Senador Jonas Púlheiro prossiga nessa investi-

--gaÇão.

-

O SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente. acho que deve
ser acolhido o requerimento verbal do Senador Josaphat Marinho,
-no seflli:do de adiar a matéria.
:'Art.. 71. ···········:·--····----·--··----··-··-·····-·
O SR_ PRESIDENTE (João Rocha)- Mas V. Ex' tem exataroente a oportunidade de se aprofundar mais no assunto.
Temos aqui outrOs P:rojetos furi:niriafivos que· ~xígero a preV - fiscalizar as contas nacionais das empresas sença de 14 Senadores desta Comiss_ão. _Çonsta que estão presentes
supranacionais de cujo capital social a União participe, -- 18 Sis-. Senadores, mas s6 contamos com 12 no momento. o que
de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constiimpossibilita a votação de novoS projetes.
tutivo;"
Lembro a V. Exls. que amanhã, a partir das !Oh, estarão
aqui na Comissão, con.lo convidados, o Ministro da Fazenda, Dr.
Então, é o primeiro: depende do tratado coustitutivo. Se o
tratado constib.Jtivo -não permitir, o que são as contas nacionais de Ciro Gomes. e o Presidente do Banco Central do Brasil Dr. Pedro
uma empresa empresa sup-ranacicn:ial? Coino se aparta isso na con- Malan.
- Agradeço a presença de V. Ex•s e declaro encerrada apretabilidade?
O SR. RONÃN TifO -Ele tem toda a_ razão. Não existem sente reunião.
duas CODtas. Só há uma conta.

perdidos.

.

Se lá- houv-er "caixa dois", estamos

.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Ronan Títõ, é só ler
a justificativa. Página 90:
.
.
.
''O art. !0 deste projeto traduz uma antiga preocupação da

(Levanta~se

a reuniãO âs i2hi2min.j

1811 Reunião da Comissão de-Assuntos Econômicos, realizada em 23 de novembro de 1994, às dez horas e trinta e cio~
co minutos.
-- -Às dez horas e trinta e éinco-minútos do dia vinte c três de
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Sr. Presidente, se V. Exa me permitir, antes de entrar nc..1
tema proposto. gostaria que me fosse concedida a vênía para ex pi icitar a imensa satisfação que tenho em atender ao honroso convite
para vir a esta Casa. de leis.
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novembro de mil novecentos e noventa e quatro, na sala de reuniões da Comissão,_Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência
do Senador JOAO ROCHA e com a presença dos Senadores

Eduardo Suplicy, Gilberto Miranda, AirtOn Oliveira, Roruin Tito,
Esperidião Amin. Moisés Abrão, Reginaldo Duarte, José Richa, _
Minha formação na vida pública se inicia no_ Parlamento.
Jônice Tristão, Jonas Pinheiro, Saldanha Derz:i, Raimundo-Lira.
Aqui aprendi a grandeza desta Instituição, aqui explicitam-se as Ii-

José Fogaça, Carlos Patrocínio, Jutahy Magalhães, Lourival Baplista, Jaques Silva, Pedro Simon e Amir Lando, reúne-se a Comis-

são de Assuntos Econõmicos. O Senhor Presidente declara abertos
os traballios, dispenSándo a leitura da ata da reunião anterior, que é
dada como aprovada e, a seguir. comunica que a reunião destinase às exposições do Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Ciro Gomes e do
Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, Di.-Peâ:W Malan, sobre
a execução monetária da fase fi do Plano Real; explicação detaIhada sobre o controle da dívida mobiliãria e cotlfratual de Estados, Municípios e Distrito Fedeial, especifiCamcilte no que· di-z
respeito às recentes operações dr: IIOCa de títulos entre o BancÕ
Central e Bancos Estaduais; e explicitaçãO- das princípais dfretrizes
da política cambial e os instrumentos utilizados para atingir tais
objetivos. A Presidência convida os eXJX>sitores a comporem a
Mesa dos trabalhos passando, em seguida, a palavra ao Senhor
Ministro da Fazenda, Dr. Ciro Gomes. para que faça sua explanação a respeito do assunto. Encerrada a fala do Senhor Ministro, o
Senhor Presidente confere a palavra ao Dr. Pedro Malan para que
teça suas considerações sobre o terna. Terminada a exposição do
Senhor Presidente do Banco Central, a Presidência franqueia a paIavra aos Senhores Senadores que queiram interpelar os ex]X)sitores. Participam dos debates os Senadores Eduardo Suplicy,
EsperidiãO Amín: Carlos Patrocín.iO, Ronan TitO--e Amir Lando.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o Senhor
Presidente agradece a presença dos Doutores Ciro Gomes e Pedro
Malan e, nada mais havendo a tratar, declara encerrada a reunião
às treze horas e cinquenta minutos, laVrando--eu, Din:::eu Vieira Machado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, será publicada
em conjunto com suas notas taquigráficas.- Senador João Rocha,
Presidente da Comissão
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Declaramos aberta a
IS• reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado FeR
dera!, que tem por fmalidade ouvir as exposições do Ministro da
Fazenda, Dr. Ciro Gomes, e do Presidente do Banco Central do
Brasil, Dr. Pedro Malan, sobre as seguintes_ questões: execução
monetária da Fase ill do Plano Real; explicação detalliada sobre o
controle da dívida mobiliária e contratual dos Estados, Municípios
e Distrito Federal, especificando as recentes operações de troca de
títulos entre o Banco Central e Bancos Estaduais; explicação das
principais diretrizes da política cambial e os instrumentos utilizados para atingir tais objetivos.
Pedimos aos Senadores Esperidião Amin e Moisés Abrão
que acompanhem o Ministro e o Presidente do Banco Central ao
recinto desta Comissão. (Pausa.)
Iniciando os trabalhos desta reunião, agradecemos a presença do Ministro da Fazenda, Dr. Ciro Gomes, e do Presidente do
Banco Central, Dr. Pedro Malan, que aqui estão nãO por convocação, mas a convite desta Comissão, conforme sUgestão do Senador
Eduardo Suplicy, acatada peJa maioria dos seus membros.
Concedo a palavra ao Ministro Ciro Gomes, que fará uma
explanação inicial sobre a Fase de Execução n° ID do Plano Real.
Após a fala de S. Ex•, colocaremos em discussãO os temas
objetos desta reunião.
O SR. CIR.O GOMES- Exm0 Sr. Presidente desta Comissão, Senador João Rocha; Exm% Srs. Senadores; caro companheiro Presidente do Banco Central, Dr. Pedro Malan; Diretores do
Banco Central; Assessores do Ministério da Fazenda.

herdades, aprimora-se a democracia e fortalece a cidadania. Melhor espaço e contexto não há do que esta Casa para que possamos
fazer uma avaliação de todos os negócios do Estado. principalmente àqueles que nõs toca dirigir, os d3. :Fazemh, e, especiaimcH·
te, o tema que nos foi proposto, Onde serão trat~das questl>cs
__ gerais e também específicã.s sobre o andamento do Plano Real.
O mandato que recebi do Presidente Itamar Franco se deu
em condições_ muito especiais, como sabem V. Ex~.
-Quando fui convocad_o-ª ocupar o Ministério_ da Faze_:gda, o
País já tinhã uma diretriz e uma estratégia econômica assentada
em fundamentos_ sólidos, conseqiiência de um esforço notável da
Administração Federai. à qual não- faltou, em hora -·nenhuma, a
contribuição desta Casa. Havíã. também executoreS e uma equipe
de trabalho nas diversas hierarquias do Ministério da Fazenda e
nos órgãos subsidiários e agregados. Então, a minha tarefa~ a de
dar andamento ao Plano Real.
Ao assumir o cargo, encontrei urii Plano assentado eill alicerces concretos e sólidos sobre os quais certamente discutiremos
boje.
A situação patrimonial do Brasil é única e peculiar Ílos-últimos anos. Temos uma divida externa equacionada, na medida cm
que o seu peso, relativamente aos problemas brasileiros, foi dirninuindo, por diversos argumentos, entre eles a inflação iriterna<.:ional. Fato que fmalmente foi conseguido pelo Brasil, depois de um
esforço notável e brilhante do ab.lal Presidente do Banco Centr.J.I.
com o apoio do Senado Federal: foi a equação para o endividamento externo, restaurando o crédito do Estado brasileiro, dos seus
agentes econômicos, com os fluxos fm~cçilps intemacionais.
A dívida interna, que pesoo gravemente no desarranjo das
conta-S gerais do B:i-asil. tomou proporções relativas bem menores
ao longo de um _processo que nem sempre deixou de ser penoso.
anli-socia.l, perverso. MaS o fato concreto é que preSentem-ente a
dívida interna brasileira tem proporções bem menores do que tinha
no passado, em relação aos graves e complexos problemas da Nação brasileira.
Sucessivos truques. sucessivos passos - t~mados Seiit ciue
_nem sempre fo~SC Õbservado__ o melhor sentimento de justiça trouxeram a dívida interna a um patamar quase igual ao do das re
servas cambiais. Ou seja, o País, hoje, :3 _custo pençso, detém a
maior resCJVa cambial da sua História e uma das maiores dO Dlundo, com valores superiores a 40- b-ílhõcs de dólares. São valores
mais ou menos equivalentes aos valores globais do endividamento
interno.
·
A situação patrimoniil brasileira é única nos últimos 12
anos, desde quando, em 1982, simbolicamente, ruiu a modelagem
econômica embalada pela perda do nosso crédito intemaçional. c
portanto, de um modo 11não inflacionário" de fmanciar uma es.trutura cronicamente deficitária sob o p:mto de vista fiscal.
Há um outro fundamento muito sólido do Pll.!_no Real, qll(; o
diferencia- de qualquer outra iniciativa tomada no passado na dirt'
ção da estabilização. O Brasil foi vencendo, nem sempre da fomw
mais racional, justa e socialmente correta, um délieít ~ue Cstav;1
-em torno de 6%. do Pffi e_m I986,_por exempl9, às vé~pcras úo Pla
no-CriJ?.ado, não raras vezes cítado como refcrendafóe Colnpat~t-
ção com o Plano Real, para um equilíbrio operacional d.a.'i suas
contas, já-alcançado. Terminaremos o ano com um superávit ao rc
dor de 3 bilhões de Reais, mesmo computados todos os !>ervi~·ns
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de divid.1, interna e externa, e os comproniissoS da União~ Tere- cá, sumiu, IX'I"'JUC as pessoas preferi:ram vender as galinhas e colomo:> um equilíbrio orx~racional das contas públicas, que repre~
car o dinheiro na caderneta de poupança, na ilusão de que aqueles
sentará n melhor desempenho fiscal dos últimos 30 anos, quanto a ganhos nominais de 45%, 47%, 50% representavam algo estável
ou sustentável.
minha vista consegue alcançar, salvo melhor juí7.o.
-__ _
Convencer uma pessoa- falo aqui como exemplo- d~- que
Temos dois grandes fundamentos concretos, basilares, alicerces ahsolutamcnl(': visíveis-- não há neles nenhum truque- que ganhar 3% ao mês é melhor do que 45%, dando-lhe sofisticadas licL1:o um argumcnt(l sólido pa.ra diferençar o Plano Real de qualquer ções de nominalismo, valores reais, valores nominais, certarncnl c
_é tarefa que nos exigirá- muita obstinação. paciência, tolerância e
outra tentativa de estabilização oconida no País:
a)- reservas cambiais cxcepdonalincnte altas~- comparandO
fibra determinada de confiontar aquele que certamente é o maior
com aqurla mesma data. 1986, em que o Brasil detinha meros 7
iniinigo da Nação brasileira.
-Encontrei alguns desafios naquela conjuntura. Um deles é
hilhões de dólares de reservas -cambiais, quantia insuficiente para
honrar uma quinzena das nossas importações. Hoje temos maiS de que a indústria brasileira praticamente ocupou quase I 00% da sua
20 meses das nossas importações estocados cm resetvas cambiais, capacidade de ofertar bens ao País. Com o encerramento abrupto
qu"' são reservas ·crcScCntes.-VãiiiõSdiscutir proximamente, com a da inflação. com o Plano Real, tivemos a paralisação de um prolucidc:t c a l·ompelência Ii0t6ifa- do Dr. Pedro Malan, nuances da· cesso brutal de transferência de renda dos assalariados para o setor
p0lítica monetária e da polítiCa cambial. Vamos perceber com cla- financeiro e para o Governo. RefiiO·me ao caráter absolutamente
reza que houve uma mudança de paradigma: não neceSsitamos expansionístã. do Plano Real, que derroga qualquer critica a respei·
praticar sup<""ráVits monstruosos de balança comercial, que é con- to de um suposto componente recessivo.
É impressionante o qUe- aconteceu: os cálculos apontam
scqliência do desequilíbrio do nosso crédito externo. Não é a tradição brasileira. O Brasil foí centcnariamehte um pais importador uma transferência de R$15 bilhões, pelo chamado imposto infla~
líquido de capitais. Foi c-Om fluXOs-estrangeiros de capital que conM ciocáiíO;. da massa de renda dos assalariados para o Governo e
seguimos taxas cxpressívas de desenvolvimento e crescimentO pãra--o setor fmanceiro: pára os bancos. Esse processo foi estanca·
econômic-o ao longo do tempo. Apenas quando quebramos nosso do abruptamente de junho para julho. Essa renda ao redor de
c-rfdito •·"l(t<"mn (> qnc ft,i preciso inverter eSsa equação histórica e R$1.200 milhões esteve reforçando a renda líquida da popula~·ão.
-pro<hr~ir. a'um -ç-;ü:t') StiCíal pcnosíssinio. supCrávitS CáVà.Iares de
Isso imediatamente se transferiu parã o consumo, o que geroU pelo
qiiã.sC tudo. AlgUns
halan;·a C'C'mcn·i.al para fazer saldos, com os quais procurávamOs menos 30% de crescimento do Consumo
df'sespcrndamcnti' honrar as parcelas infladas pela alta unilateral itens, por exemplo, aqueles que são comprados em magazines de juros nO csfi:-angeim. Isso tudo mudou em bases absolutamente bens de consumo semiduráveis ou duráveis-. cresceram. analisanparndigmát!C'as.
-- do dados do mês de Inarço, em consllnlo. 183%. A expansãO é
Já r.n(.'Onlrei pronfa uma situação~- que erã ITféU ·dever e de- realmente um fenômeno visíVel por qualquer argumento_ que se
tcrmin:H:ão de~ Prcsidr.niC' Itamar Franco seqüenciar, aprofundar, queira -considerar. consumo de energia eféfrica, consumo de com·
r-onfront:1.r no: :!511'-:l•''i rwn•ss-ãtiós Sein que fosse obsetvado o calen- bustível, ágio em carro, no caso dos carros mais baratos. Todo.-.
~!:"!6r~ rlrilr--it"t 1. , .... ..,,'"! .;l('!<'rmina~·ão explicita do Presidente. Prec"isásão indicativos de que realmente há aquecimento do consumo pwv~m. '' f:a;:>r ajn ~..,
f. 0 que t~stamos procurando fazer - do
vocado pela expansão da renda. da disporiíbílidaOe da popula)·ào
dia-a.dia de ftmdnmcntns: muito sólidos: equilíbrio fiscal, resetvas de consumir. Isso provocou um efeito positivo, erntxxa tenha LJUC
camhiais Hlt:;<.;, c-omf!X-io eXtciiOr 3.herto e o Pais tendo condições ser administrado pelo Plano Real.
dr. partir para uma mc)(".da estável, em bases sustentadas, CJ:I1_bases
Ess_e fato, casado com a ocupação da capacidade ociosa da
definitivas:
indústria. começou a nos recomendar - e devo di7..er moiro-mais
N.aqur-lr monwn!n. quando assumimos e coril.C:çari:fos a -dar preventivamente do que curativamente, daí por que a proporção
scqü~ncia. aib-uns fcOAmcrlos est.avãtn acontece.D.do, fenômenos de
das nossas providências não ser bem -entendida - a prevenção de
ajuste nec:_cssárin. Nin!;.-ruéii-1Sai de uma economia superinflacioná- todos os riscos que possam ameaçar o êxito do Plano Real. para
rin. Je- 4:". 50% de taxa df.' inflação para uma· econorirlá estável. que- Iiãó teilhamos que remediar situações que, às vezes, são de-diNão há pwce-dr:ntr- cn1 nenhum lugar do mundo. As experiências fícil remédio, se não forem esconjuradas ao seu tempo. Por isso fi.
frac:tssnd:"l.s f.' vit(Hii)sa~ no mundo inteiro apontam que precisamos zemos - e já toram aS ·prúneíras providênciaS - o que <;c__ _
realmcnt~ fX"rst•vcrar. dumnte longos anos, pata que se consiga,
recomenda fazer: em primeiro lugar. facílitar o acesso do consumicm has<"s est-Í.Vt'i"-. d<"hclar a rultura. o vício -inflacibhário.
dor brasileiro a bens produzidos no estrangeiro, liberando ao hrasiT<~lvt~7~ nn Bmsil. _seja ainda mais delicado, porque passaleiro médio a importação dos bens que evenru al-mt"nte lh c
mos tt""mpc' dt"m.ais. Houve. portanto, tempo para certos grupos de poderiam faltar na oferta nacional brasileira. Aqui, há dua . i'a7-Õt's:
mh·tv'ist•-.: n\llscg;lin.·m inlroduzir uma lógica, uma filosofta. uma
UII}a de natureza estrn.tégica. definitiVa, qüe é conseqüência d(l-.
arte da suprtind~xação. l'Üm o que se rompeu a lógica dialética tratados, convenções, compromissos internacionais que o Brasil
qu<' no m11ndo inteiro ac-ontece. Refrro-me ao consenSo- inundial
assumiu, tem assinado. com vigência certa para l 0 de janeim.
RefiiO-me à tarifa externa comum que é objCto, já. d() com
~·ont.ra .a in!l:t~·ào. em tod<)S os países do mundo, há um consenso
c-ontra a inflação.
prOrniSso brasile"iro, que entraria em vigor. dC folma b'T3dual. a
NP Bra<;il. mais de 20 anos de superinflação claramente partir de 1° de janeiro. Essa é uma conquista estrutural. O Br,t . . il
aponw·n rara nrn di:•J.!Ht''-lii..."P que é muito particular meu: contra a iria caminhar, independentemente de qualquer conjuntura, para
inllaçãn n:l.n st' r-stnht~Jc('e-u um c-onsenso. Aqui se quebrou essa honrar este compromisso.
dtah~lu·:t. ••::·:a h '!~-i~-.1. l' ~llguns gnJpos obtiveram mecanismos de se
Por que, então, fizemos antes? Aqui. uma razão de natun~-za
pmlt>~•t•-r. nu t!t· ganhar. mesmo com a iilflação.- o que perpetuou
conjuntural e também estrutural. É que parece ser uma tendénóa
r-s.•;a r('alhJadt· dur:mte longos anos.
_
__
definitiva da economia brasileira uma partiCipação mais franca 110
Não cltn apenas t~ssr-s intm-csses económicos maiS' poderocomércio internacional. O brasileiro médio, o con..;;umidor brasilt'l
sos. mas sim o cntmohamMto (."U]tural. Refiro-me à dona de casa rotem direito a ver disponível, a sua opção soberana de consumn.
do interior rlc) Nnnkq1• hrasikiro que criava galinhas e produzia produtos de melhor qualidade e preços mais haratos, em padrão d{·
<W•\S par.1 vC'ndt·r ··ali\ idndt• muito c-omum, que. de uns anos para
competição internacional.
-

-em
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certamente, causa um certo choque na superprotegida
indústria brasileira que agora está desaftada, positivamente, a ganhar competitividade. a ganhar produtividade, a se impor aos seus
concorrentes, em taxas, evidentemente, de proteção razoáveis.
Fizemos isso -como providência praticamente imediata na
nossa chegada, e isso é um fator coadjuvante absolutamente essencial à estabilização dos preços, na medida em que se sabe que o
comportamento dos oligop6lios é o de fonnar preços artificialmente, oo pelo superfecbamento do mercado, pela não possibilidade de
contestação desses preços por outra fonte de concorrência. O Brasil está também vencendo esse desafto, na rota da sua modern-
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econômica, em ganhos do padrão científico e tecnológico da nossa
produção.
Sem isso não seria possível, sem o custo perverso da inflação, pOrque se entmm em ab.mdância, como estão entrando no
Bmsil, na área de fluxo de capital, tantos dólares quanto estão entrando, e esses dólares imediatamente têm que se converter em
reais para circulação interna, e o Banco Central se obriga das duas
uma: oo a supc:remitir reais, na proporção dos dólares que entram,
e isso significa romper qualquer possibilidade de metas monetárias
ortodoxas - estamos. nos comprometendo a contimlar mantendo.
como vamos discutir detalhadamente. Meu companheiro Pedro
ização econômica e bases estruturais.
Malan, senl certamente brilhante no ennnciado das suas falas, que
Claro que não fazemos ouvidos moucos às advertências pa- eu apenas superficialmente enuncio. mal aprendendo as lições que
trióticas, aos apelos, ao cuidado, para que o Brasil não se escanca- recebo .dele e dos nossos companheiros do Banco Central todos os
re de forma imprudente à concorrência predatória estrangeira. dias.
Razão por que~ e não por mera ·coincidência. o me-smo exemplar
Mas se nós fazemos isso. das duas uma, dizia eu:· óu sUperedo Diário Oficial que traz estas indicações de um novo patamar mitimos reais, na proporção desses dólares que estãó aí. em opera..:
de relações do Brasil no comércio exterior, especialmente importa- ções que têm que ser feitas, ou se enxugam esses reais com a
ção, traz também a criação de uma comissãO de comércio exterior, emissão de títulos e superaumentamos a dívida mobiliária brasileiinstância aberta a todo produtor brasileiro que deseje apresentar ra, encarecemos os juros para a iniciativa privada, em conseqüênqueixas, reclamações ou deseje reclamar do govemo adaptações cia dessa superemissão de tiUJlos destinada a manter controlada a
necessárias. e estamos disponíveis, generosamente. a fazê-las,
liquidez monetária stricto sensu na quantidade de reais, oo fazesempre que elas consultem o interesse superior da Nação brasilei- mos ainda uma vedação artificial, burocrática à circulação de capira. E faz parte, certamente. do interesse superior da Nação brasilei- tais estrangeiros no Brasil. Não parece ser, essa óltima, o interesse
ra a· vitalidade da produção nacional. Também no mesmo nacional definitivo, embora alguns cuidados nessa área, e práticas
exemplar do Diário Oficial está. por iniciativa do Presidente Ita- também. de. cen;eamento à incursão~ capitaíS de IiatUreza espemar Frarico, a criaÇão de unla: modema legislação antidumping. culativa, que vêm ao Brasil por curto· praro de tempo tirar vailta-=-Finalmente, o Brasil está dotado de uma legislação antidumplng · gens dos diferenciais de juros internos. que ainda são altos em
-relação ao estrangeiro, }X)r razões transitórias- de estabilizaçãO, mas
absolutam~P.te contemporânea no que há de mais avançado nessa
área. no mundo inteiro, Que petm.Íte- ser &clonada todas as vezes parece ser uma vontade nacional que criemos bazieims detmitivil.s
que a indústria brasileira experimentar algum tipo de concorrência ao fluxo de capital estrangeiro em direção ao Brasil. Parece ser
predatória provocada por subsídios, no estrangeiro, oo provocada uma coisa bem-vinda ao Brasil a restauração desse fluxo de fmanpor mecanismos de práticas artificiais de preços, que tendam a ciamento para o nosso desenvolvime:p.to e o nosso progresso.
obstruir_ o nosso qaercado d~ produção. para conquistá-lo aos seus
Essa providência de facilitação das importações cria um
produtos. Portanto. o Brasil aVançou de forma muito consistente contrafluxo de demanda sobre dólares para equilibrar a superoferta
.
·
nessa ãrea.
de dólares e nos permitir ir pmticando a política cambial, conceiUma outra razão de ordem estrutural também é que precisa- tualmente anunciada pelo plano real, que é de fazer com que o dómos, e este é um dos assuntos específicos da nossa reflexão hoje, lar não seja mais um preço público, não seja mais um preço
descontaminar o mercado de câmbio brasileiro de todas as inge- burocraticamente tabelado pelo Banco Central e, na hora seguinte,
rências artificiais que a ele se acostaram ao longo de anos a fio.
poi éngenho e injunção natUral, ser lido como um indexador da
Como a Brasil precisava produzir esses supedvits cavalares economia e. portanto. como um alimentador, um retroalimentador
de balança comercial. e como a nossa possibilidade de expandir a das expectativas inflacionárias que a indexaçãO sempre é.
nossa capacidade de exportação. em proporção com o Pffi. pratiO conceito do Banco Central, e portanto nosso. da equipe
camente não se alterou - temos conseguido exportar entre 8% e económica do Governo Itamar Franco, para o dólar é de que ele,
9% do Pffi. ao longo da nossa história republicana contemporânea agora. será. uma mercadoria, se posSO assim chamar sem ter a ol:ri-o que se fez. foi comprimir, drasticamente. as importações.
gação de ser economista. como outra qualquer. E o seu preço deve
Para a nossa franqüilidade. e para que possamos refletir so- ser buscado. pelas injunções do mercado, pela oferta de divisas em
bre estes passos estratégicos fundamentais, eu lembro que em contraposição à demanda por divisas, e não mais um preço buro1987, quando quebramos_ essa m<?Cfelagem. quando rui'!J essa mo- crático.
delagem econômica brasileira, importávamos ao redor de 8% a 9%
Claro que temos muito cuidado em administrar essa transido Pffi, até chegarmos ao auge da crise, agora, 91192, a importar Ção,
primeiro, há uma garantia da Nação, do Estado brasi4%, 4,5% do Pffi.
leiro, da legislação, de que há uma paridade.
Portanto, não eStamos fazendo nenhuma in_ova.Ção _ooilc.eiQualquer crise de conftança no real pennitinl ao detentor do
tual. senão restaurando a melhor t.t:adição republicana brasileira. i-eai trocar ao par um real por um dólar, em qualquer quantia que
preparando o nosso balanço_g~ de câmbio, o nosso balanço geseja, como está escrito na lei do real.
Essa paridade é o lim,ite superior de evolução ou de valcriral de pagamentos. para uma equação que nos perrD.ita receber capitais estrangeiros que c.o-fmanciem a nossa ânsia de desenvolver, zação do dólar frente ao real.
Qualquer crise, volto a dizer, de confiança que houvesse, e
aceleradamente. o nosso País, de recriar os empregos que precisamos. de remontar a nossa inira-eiStrub.l.ra destruída - todos nós tes- está na lei, em relação ao real, nós trocaremos um dólar por um
temunhamos, em vários lugares- de montar um co-fman.Ciamento, real, quantos reais queiram experimentar, até que se restaure a
confiança, que nãO está senão muito solidamente ancorada. E o
enfJ.m, para a iniciativa privada brasileira modernizar-se e avançar,
agressivamente, como vem avançando. na conquista de espaços que estamos experimentando é o oposto: em função da emissão
internos e externos, em bens de produti":ida~, em m~mização monetária austera, do equilíbrio fiscal, da estabilidade politica, do

porque,
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A experiência mostra que são ações que geram Uf!l resultaconsenso de que avançamos para reformar estruturalmente a modelagem de Estado e a mQdelagem econôrnica do País. em função do a curtíssimo prazo, ma~ a inflação volta "a galope" pouco tem
do processo eleitoral recentemente vi vendado de forma muito ma- po depois. o que é uma ilusão.
A outra recusa foi dada por algo profXJslo por pessoas mu11o
dura pela nação brasileira, em que se faZem todos os elogios á plataforma vencedora, f". há de se fazer um registro generoSO à sérias, muito responsáveis deste País. que diziam que~ um ano c
qualidade morai e política que o principal adversário deu a esse- meiO antes do término do fmal de uma administração, não havctia
muito a fazer, a não ser "conduzir o barco" até 31 de dezembro de
debate, projetando a nação brasileira como uma nação democraticamente amadurecida para tod<;' ___o. concerto da Nação e com as 1994, na expectativa de que o novo Governo. eleito com a legiticonseqüências positivas ãtS:so no plano da confiança da estabilida- midade que o voto popular confere, quatro anos de mandato pela
frente, atacasse decisivamente a iriflação.
de, de que as coisas avançarão.
Não quero me- estender além da conta, talvez pudéssemos
Recusamos essa sugestão porque estávamos convencidos de
ainda ouvir e certamente, pelo menos seria meu desejo, a comple- que. se tivéssemos tentado, hoje, neste !mal de 1994. teríamos uma
enorme explosão inflacionária. muito pior do que aquela que se
mentação destas informações abreviadas, como início de debate.
Sr. Presidente, eu agradeço a atenção e, mais umã. vez. a_ carãcterizou no fmal da administração do Presidcnt.;! ;osC .Sarncy:
teriamos toda a sorte de comportamentos defen,.ivos. remarcaçt>es
honra especial de estar nesta Casa. Para mim é um momento gran~
de e se V. Ex_• me permitir. o meu companheiro, ~?residente do de preços, na expcctaliva do choque, este sim. pantfrac;;cando n liBanco Central, poderia aduzir ainda outras informações.
vro de Garcia Marquez, Crónica Ue unt Choque Pré~anunciado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
teria lugar no início de Janeiro e seria imposto por qualquer que
fosse a adrninistmção eleita nas cleiÇ<~s de 1994.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A palavra é franqueaFizemos duas apostas finnes. Quais. foram? A primeira _é_
da ao Dr. Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN.:: Muito obrigadg,
que era possível sim fazer um ataque significatiVo _(.~nritra- a TiinaÉ uma enorme satisfação voltar a esta Casa. em particular a ção, que-levasse ã sua queda de uma forma abrupta e substancial.
esta ComiSSão, da qual tenho tantas ratas lembranças desde o pe~ através de uma troca de moeda e de um trabalho pn·paratório.
ríodo de negociação da dívida externa. E, ""lais uma _vez, eu gosta~
Creio que essa aposta se mostrou correta. adequada. prinl'iria de registrar o meu reconhecimento ao papel fundamental que o palmentc porque dissemos que haveria aJXJio da soçiedaúe à mcsSenado Federal desempenhou no encaminhamento da questão da ma.
dívida externa.
QuaJ foí a segllrid.a aposta que fizemos? O sucesso lnidal
Estarei pronto para responder ãs perguntas daqui há pouco. que estávamos convencidos que teríamos envidaria o apoio da soPorém, no momento, eu gostaria de dar continuidade à exposição ciedaçle, do Congresso e dasdasscs políticas Jt!stc País para que
que o meu particular amigo de longa data, o 1\fi.nistro Ciro Golnes, as mudanças necessárias à: consolida\·ão do csforç.o init·ial pudesacalx>u de fazer.
sem ter lugar.
_ _._
_
Chamo a atenção para os três pontos que foram mencionaA primeíra aposta mostrou-se correta. Nús a ganhamos no
dos no requerimento: a execução monelária da fase-3 do Real,_ a s~l!tido de que ela foi corretamente forntulada e tmplt•mcntada. A
explicação sobre o controle _da dívida mobiliári_ã -dos EstadOS
segunda ainda está em aberto; e vou dizer. com ttxJa a franqueza.
Municípios e a· explicação 'das principais diretrizes da política porque entendo ser um absurdo certo tipo de com~ntário que ouvi.
cambial. que só podem ser vistos, apropriadamente, numa idéia, mos com freqüência, quarido consideramos que a soluç---Jo da inflanum conceilo que assistimos de longa data de um processo. Reco- ção está dada, que a inflação está derrotada e que agora podemos
nheço que essa idéia não é nluitõ bem entendida e acatada.
esquecer este assunto e tratar de outras questões.
_ _
Um jornalista respeitável deste País, Clóvis Rossi, numedíA siruação não está.ganha. Na verdade, só saberemos se as
torial da Folha de S. Paulo, hã poucos dias, fez uma espécie de mudanças necessárias para consolidar o_ esforço antiin_(lacionário
velada mea wlpa para reconhecer que talvez haja algo por trás terão lugar_ eu diria que riãO intes de 1996. talvez n_o final de 1996,
dessa idéia de tentar colocar o evento numa certa -perspectiva. de modo otimista. E isso não deveria surpreender ninguém que tiCom freqüêitcia. quando defrontado com o uso dessa palavra. ele vesse o mínimo de conhecimento de históna. de perspectiva da
dizia: "Mas processo? A idéia de processo não dá lide. não dá idéia de processo a que me ref~ri. porque foi assim em todas as
manchete~ isso é uma coisa chata"!
partes do mundo. em países que tentaram, depois de chegar à beira
Infelizmente, não dá, mas é assim. E é melhor polm Opúbli- da hiperinflação, um esforçs> de -consolidação c de um progrdnla
co leitor que tenha uma idéia do processo que se desenrola e que antiinflacionãrio. Não há resultado em um par de meses~ isso denão se deixe levar tanto pelo alarido do momenlo, pela comoção mandará tempo e serão necessárias mudanças significativas, prindo dia. porque tudo isso têm trajetória e desdobramentos futuros.
cipalmente na área do setor público. E deve haver redução do
Eu gostaria de fazer menção a duas recusas: há mais_ de um custo de produção de bens e serviços no Brasil, ao longo dos próano. recusamos dois cursos de ação que nos foram propoStos e fí~ ximos- anos., para conSolidar o esforço que fizemos ago_ra. É neces.
zemos duas apostas.
sário-o trabalho não apenas de Governo Federal como também de
Tanto oa recusa aos dois cursos de ação proposta quanto governos estaduais nessa questão.
nas apostas, contamos com a orientação fume e decidida do então
Menciono isso porque é fundamental entender a dimensão
Ministro Fernando Henrique Cardoso e do Pre~idente Itamar Fran- dos. ºesafios que continuam colocados perante nós, se vamos conco. O meu amigo Ciro-Gõme5 sempre foi um interloêUtOf;-por- t!ãs- solidar o que já St. conseguiu no front antiinflacionário. O ex-mide todo esse processo de decisão.
nistro Rubens Ricupcio dizia, com muita pmpricdadc- porque era
Quais as duas recusas que flzemos? Uma delas é a recusa à a nossa visão desde o início-:.., que estávamos no illido dO começo
solução que nos foi proposta, há mais de um ano, d_e tentar lidar ____ do princípio. Tivemos um bom iiiício. um lx:im começo, um txm1
com o problema c1a inflação. através do recursO fáCil a um conge- princípio; temos hoje, :no Brasil. condíçC>es como jantais -tivemoS.
lamento de preço, a um conp:sc9, -a 3.1guma quebra de contrato. E._ tanto na dimensão política quanto na económica de avançar nCssc
desde o inlcio: deixamos claro que não o fariam os, apesar de todas processo, mas hã muito a fazer.
as sugestões que recebemos e por razões óbvias.
Não tenhamos ilusões, nunca nos deixamos levar por enga-
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nosas euforias momentâneas ou por sentimentos de que haviamÓs
ganho a guerra, poxque esta estará ganha no dia-a-dia e depois de·
algum tempo, até que se consolide esse esforço.
·
Faço essa referência porque, de longa data. defendo a idéia
de que há processos por trás dessa questão e uma pen:epção de
que não há alternativa para perseverança, persistência. paciência,
determinação, sentido de direção, de propósito e fliiileza; e não
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crescimento no mês de oub.lbro, certamente não significativo. Na
verdade~ ontem, dia 22 de novembro, a base teria chegado a 14.05
bilhões de reais. O conceito que acompanhamos, que é a média
ôõs saldos diários- no triiilestre, desde 1o de outubro _até 31 de d~·
zembro, ontem estava em 13.3 bilhões de reais. um crescimento
inferior a 4% desde 1o de outubro; a margem que temos na Medida
Provisória é da oidem de 13.3 -paia-o trimestre comoum-todo. A h"
ilusão sobre ganhos fáceis e vitórias imediatas. Teinós-anos e anos ontem, estávamos em menos de 4. faltando só seis dias. para o tl>r
de legados de problemas do passado e seria ilusório imaginar que mino do segundo mês do último trimestre de 1994.
os resolveríamos com alguma pirueta mágica otrcom a inlrOdução
Gostariã de chamar a atenção de V. Ex's porque entendt"
de uma nova mOPda,
mos ser esta uma infotm~ção relevante: é um~ tahda que apresen
Dito isso, à guisa de inttodução, falo agora sobre a executa as taxas de crescimento, de base monetária e meiOS- dl'
ção monetária na fase 3 do Plano Real.
pagamento - é o Quadro 3 desse conjunto. Observando aqui as
Trouxe aqui um con}into de tabelas, que peço sejam distriduas primeiras colunas, de papel-moeda emitido e PMPP. que f
buídas para os Srs. Senadores.
papel-moeda em poder do público. na linha do terceiro trimestre
Primeiro, eu gostaria de mencionar a idéia sobre a execução
sobre o segundo trimestre temos 105% de papel-moeda emitid~) ('
do primeiro trimestre do Real, vale dizer: julho, agosto e setembro
110% de papel-moeda em poder do público. Em outras palavras,
de 1994. Falarei também sobre a sua evolução, em oub.Ibro, e isso aqui diz que~ na média do trimestre, o primeiro do real. sohn~
como esl!liDOS boje.
a média do último trime~ do cruzeiro real. a quantidade_dç mo~·
Vou comunicar à imprensa, pela qual quero, mais uma vez, da em poder do público que se carrega no bol~ pouco mais d 1
registrar o meu respeito e a minha admiração pelo trabalho de in- que dobrou. Tenho dito isto quando falo em qualquer auditório L'
formar ao público a simação da base monetária, ontem, dia 22 de
nunca ninguém questionou. Estou seguro de que também aqui ne~·
novembro; ·sua taxa de crescimento e como está o deSempenho te, na média. as pess·oas hoje carregam no bolso um maior volunlt'
deste contro]e, quando faltam apenas 6 dias úteis para a conclusão de reais do que ca..n'egavam nos meses de abril, maio e junho; em
do segundo mês do último trimestre de 1994.
cruzeiros reais equivalentes. A razão disso é óbvia, porque o cm
Não vOu apresentar esse conjunto de quadroS e tabelas na · zeiro real era triOO.tado, uma tributação de quase 2% ao dia. o qut~
ordem em que se apresenta. Vou passar para o terceiro. ''Haveres não a.Coniece ináis com o real. Portanto. esse crescimento é n.atu
Financeiros, Série Ajustada", que reúne os chamados: MI, M2, ral Ele ocorre em todo e qualquer programa de estabilização cm
M3,M4.
.
que se reduz a inflação, que estava a quase 50% ao mês, para a: fai
Dos vários agregados monetários, o M4 é o lnais amplo e
xa dos 2,5% ao mês. E ele não é exponenciaL Queria chamar a
evoluiu, na Iinba mais alta, de 150 bilhões de reais, em fmai de ju- atenção para essas taxas de crescimento, aqui. nos meses d{' julho.
nho, para 161,5 bilhões de reais em fmai de ouwbro. Este cresci- agosto. setembro e outubro, de papel-moeda emitido, que crest·eu
mento é de 7,7% em 4 meses, da ordem dé 1,7% ao mês. Portanto, 63% no mês de julho sobre junho, 25% no rnê$ de agosto sohre julho, 16% no mês de setembro sobre agosto e 10% no.mês de õUtu
inferior a qualquer índice de inflação que se tenha para esse periodo acunrulado de 4 meses, o que mostra que não há nenhuma. for- bro sobre setembro, uma trajetória claramente declinante. que não
ma de descoo.trole da expansão do agregado monetário mais eXpressa outra coisa a não ser o fato de que as pessoas não vão au·
amplo; pelo contrário.
mentando exponencialmente o volume de reais que carregam no<;
A segunda Iinba, de cima para baixo, mostn a evoluÇão do bolsos. Olagarã o momento em que se chegará ao nível médio dl'·
chamado M3, que é o M4 menos títulos privados - incluída a ca- sejado de papel-moeda em poder do público, e estamos caminhem
do nessa d.ireção, de uma desaceleração da taxa de crescimento de
derneta de poupança-, que evoluiu de 101,9 para 111,6 em 4meses. Também corresponde a uma taxa de crescimento da ordem de papel-moeda em poder do píblico. A diferença entre esses dois t'
10% em 4 meses, entre 2 e 2;5% ao mês, o que não é, de forma al- só a caixa- nos bancos_ COQJ.erciais, é de 64% em julho, 26%_ em
agosto, 17% em setembro e 7% em outubro. Nas reservas bancáguma, um exagero.
O W.Z é a úlrceira li.uha, 65,6 para 69,2; uin crescimento exrias, o crescirueuio foi mais significativo: 308% 110 1mmetro tri,
tremamente reduzido, inferioi a I% ao mês oeste periodo.
mestre do real sobre o segundo trimestre do ano. Mas vejam.
E o MI, que é o papel moeda em poder do público, mais também: 134% em jufu.o, 64% em agosto, 34% em setembro t·
20% em outubro. O cresciment9 é significativo; cm larga medida.
depósitos à vista, que evoluiu de 7,7 bilhões para 17 bilhões em final de ouwbro.
derivado do fato de que nós impusemos. desde o dia 1° de julhtl,
Refii'O-me também, 00-que eõnceme ã meios de pagamento, ao requerimento -de um compulsório de I 00% na margem sohn·
depósitos à vista, que está em vigor. Isto tudo é, obrigatoriamente,
ao segundo dos gráficos apresentados, que mostra os meios de parecolliido ao Banco Central, onde ele é computado como reserva
gamento e sua evolução, em termos, de média acumulada no trimestre, que começou em ootubro. E praticamente constante em bancária. Grande parte desse crescimento é derivado de uma deei
são _de política ·monetária de impor o compulsório sobre depósito.
tomo dos ló bilhões de reais.
A linha de baixo correspoude aos depósitos à vista, entre 10 A base monetária, como um todo, cresceu 162% no trimestre <'
e menos ~ 11 bifuões de reais e aqui embaixo o papel-moeda em mais, novamente, 84% em julho, 40% em agosto, 24% em setem
poder do público, sempre abaixo e, inclusive, declinante no fmal bro e 14% em outubro, o que mostra que o processo de rcmonct•
do mês de outubro. O mês de pagamento é a soma desses dois. Em zação foi intenso, mas que está num processo de declínio; da
relação à base monetária que está aqui, o gráfico se presta a uma mesma foxma, em relação a depósitos à vista.
Não quero me estender demais nesta questão, Irias Chamar ll
certa ilusão. Nave~. este daqui de cima é a soma dos dois. A
diferença é derivada do fato de que o gráfico já coioeç&em 5 mi- atenção para o fato de que o processo está seguindo confonne prelhões de reais, mas o crescimento desta linha mais cheia é o papel- visto. Nós cumprimos o limite do primeiro trimestre do real nos
moeda emitido e, dessa linha debaixo, é relativo a resexvas termos em que nós o definimos. N6s dissemos que a média dos
bancárias. A soma dos dois dá a base monetáfiã.,-que nioscia um saldos diários do trimeStre não seria superior a 9 hilhf1cs de reais.
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E foi 8,94 no- cõnce"ito que disserDes que estaóamos utilizando. rio no real.
Para o último trimestre do real, o que flZemoS-foi aplicar- é o perM
Queria fazer um breve Comentário sobre o item 2, que é o
centtJal que aparece na Medida Provisória reeditadã- -13..3% sobre controle da díviâa mobÍliária dõS-&tados e efeitos sobre bancos.
Queria chamar a atenção de V. Ex's para o fato de que hã
o saldo de setembro. E alguém pode perguntar de onde saiu esse _
13,3%. Esse 13,3% é exatamente o percentUal da Medida ProvisóM três problemas a considerar na questão das dívidas dos Estados ç_
ria original. Falamos em 7 .S bilhões para o terceiro trimestre- do seuS re-lacionamentos com os bancos. O priil!~_fro problema é sobre
ano e 8.5 bilhões para o quarto trimestre do ano. Essa diferença a dívida mobiliárla:; qUe, na. verdade, é Uina obrigação do Estado.
percentual de 7,5 para 8,5, a mesma da origem da primeira Medida Alguns bancos- não todos--, basicamepte os de S_ão Paulo, Rio de
Provisóiia. é 13.3%, e é a mesma qUe-aplicamos ao saldo de 31 de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que representam 80%
dezembro. Esses 13,13% é que devem ser comparados com os meM disso e, em menor escala, os da Bahia e Santa Catarina, além dos
nos de 4, FOJXJUe até ontem fa!tavam seis dias para terminar o seM Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, que têm dívidas mobi·
gundo mês do real.
liárias e que são -baricos responsáveis pela -iõlagem das mesniãs.
Portanto, não concordamos com certas análises que dizem Esse não é um -problema de _todos os outros bancos estaduais. É
que houve estouro, que as coisas estão fora de controle. NãO é cor- irilportante fazer essa distinção. Temos o problema das dívidas do
reta esse tipo de avaliação, fundamentalmente porque achamos Estado e de empresas do Estado para com os seus respectivos b~'"l
que é preciso distiniiiír dois ti"Xis de pergriD.ta. -A primC-Ira, muito cos. Esse também não é um problema generalizado. Vejo com fremenos relevante do que a segunda, é a seguinte: O Banco Central qüênciã certas gerierãli7.aç00s tota.Imeõte irideVidas sobre
acertou exatamente a estimativa do saldo de base monetária em 30 problemas guc afctariam o conjunto de bancos estaduais. Isso não
de setembro de 1994? A respoSta é- não. Nenhuzll BaflOO-CC:nlral é verdade. E pequeno, pode-se contar nos dedos de uma mão o núdo mundo, por melhores que sejam seus economistas, contratados mero de bancos que têm um problema que também não é deles. O
e estoques de informação computacional, será capaz de cravar o banco normahnente tem um legado do passado de empréstimos
valor exato do saldo da base num dia, três ou seis meses adiante. E concedidos ao Estado, a empresas do Estado, algumas delas com
não somós exceção~ Dissemos desde o iníciO qúe era extremamen_:_ __ um desempenho que, digamos, deixam a desejar do ponto de vista
te difícil prever a intensidade, a velocidade de um processo de re- de pagamento corrente. Mas-"é _!!~problema também restrito a almonetização num processo- defmitivamente, não um Plano:... que guns bancos e há soluções para: isso, soluções que estamos expioestá trazendo a· inflação de 50% ao mês para 2 e pouco por cento rando há algum témpo. Tenho -a -certeza de que elas se acelerarão
ao mês. Isso era inevitável. Portanto, lá colocamos a margem de agora, com a nova safra de governadores eleitos.
20%. Ou seja, a pergunta relevante não é se o Banco Central eraEstes problemas são restritos. Não se pOde e não se deve
vou o número certo dali a seis meses. A perguniâ releVãnte é a se~ generalizá-los para o conjunto de bancos estaduais: d~vida mobiguinte: A expansão foi excesSiVa:? Ela comPromete os Objetívos do liária e credites contra o Estadq e suas empresas.
programa? E a resposta. é não, Porque ela represe"i1ta iüna expresHá um terceiro problema, que, esse sim, é generalizado. Te~
são de confxança no programa. Se não houvesse confiança no real, mos con_versado de maneira muito frnnca e objetiva com governanão tetiamos- esse crescimento de base, de meios de pagamento, dores atuais e anteriores. Não se caracteriza- col:no problema
que tivemos aqui. O qUe é mais importante para nós e que noS dei- porque não é um problema igual aos problemas para os quais os
xaria preocupãdos é se esse crescimento fosse derivado de déficits bancos se prepararam. Mas há o que se aplica a um número maior
do Tesou-ro, de operações do setor externo para compra de reser- de bancos, e desde _o fmal do ano passado estamos indo ao Banco
vas internacionais, através de emissão de moeda ou de títulos com Central para conversar com os administradores -deSses bancoS para
efeito sobre juros, ou de assistência de liquidez a instituições _fi- dizer-lhes basicamente o seguint,.e: "vamos fazer UJmt aposta flllDe,
nanceiras. E não foí is:so que aconteceu. O TesourO foi cotit:l:acio- em algum niomento de 1994, contra a inflação. Vai hayer uma
nista. nesse primeiro quadrimestre do real, as compras de resetVas queda bruta e significativa da inflação. O Seü banco vai Perder reintemacionais foram irrelevantes em relação à magnitude do pro- ceita inflacionária, o que para alguns representava de 30 a 35% da
blema e a assistência fmanceira de liquidez também foi irrisória. receita. Portanto, a fonte dos recursos de trânsito e captação dos
Os dados, essa análise detalhada, o Miriistro Ci:ro Gomes encami- - dep&;-iioS à viSta será perdida. Portanto, é preciso com.eÇarem desnhou ontem ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, de agora a se preparar, mediante a criação de reservas de liquidez,
que deve estar encaminhando hoje para as duas Casas do Congres- recuperação de créditos, adequação de números de agências e diso Nacional o demonstrativo das emissões do real no periodo de mensão do banco, para uma nova realidade.
-~-sse _processo_:-:-_ quero_de_nov_o..enfatizar_a_pala:vra .processo
julho, agosto!_-~~~~~_e -~~~~ ºe_ J ~4,_ 91;1Qe _hª -~~l_l__ ~li~~ _
diCl.IDsiallC-ià.da da emissão do real, inclusive: dos fitares respon- -está em curso aqui desde o fmal do_ano passado. Quero regislrar
sáveis pela sua emissão.
-- -o meu enorme sentimenio ~ gratidãO não é a palavra adequada Estamos agora oom processo de defl.Dir o qUe chamamos de de reconhecimento a inúmeros bancos que se _prepararam. desde o
base monetária ampliada, que será explicitada na próxima reunião fmal do ano passadO. para isso. Essa é a razão de estarem atravesdo Conselho Monetário Nacional, quarta-feira que vem~- em- que sandO essa turbulência ínidal, qUe é basicamente derivada da perlevamos em conta não apenas essa defuiição-conVénClOnal de base da da receita inflacionária, sem grandes ou malares Problemas.
- meio circulante mais reservas bancárias-, mas o que chamamos Mas é um ProcesSo que terá de ter continUidade, pois estamos dide base monetária ampliada, que incOIJX>ra outras obrigações, qua- zendo, de longa data, que o s!stema fmancei_ro brasil~iro privado,_
se moedas, do Sistema passivo, não monetário, do Banco Ceritxal. público estã.tal e j)6blico federal terá que passar por um periodo
como, por exemplo, BBC e LBC, que estão também como moeda de ajuste, não no que se refere à sua estrurura, mas rio que se refere
no passivo do Banco, mas que, devido a certas propriedades no- __à sua forma_de financiamçnto. IsSo porque o sistema com que ele
nosso siste~ são facilineiiie cOnVersíveis a cUrto prazo, sem cus- se habituou a conviver- com uiÍl.a configuração de altíssima inflato em moeda, e, portanto. devem ser incorporadas num conceito de ção e altíssima e general!zada indexação- não é o mesmo sistema
base ampliada que estará também sendo objeto de controle. Isso _para ~e _ ~nviver com um período de inflação extremamente baixa
será divulgado na próxinia semana e espero que contribua para e -uma indexação que não guarda nenhum paralelo com a: indexauma discussão mais informada de problemas de controle monetá- ção antmior. Por11n1n. c>ssc ajuste terá que ter lugar. Há dcdsões
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dificeis que terão que ser tornadas por vãrios governadores e. em
particular, pelos recentemente eleitos. Temos sido procurados por
vários- deles e a todos temos dito o seguinte: não cabe ao Banco
Central interferir em decisões que. em última análise, são decisões
. dos governadores e das forças politicas dos seus Estados. Quando
nos perguntam a nossa opinião, dizemos que se trata <le uma decisão politica, mas que,. em última análise. cabe ao governador decidir quais os recursos necessários para a_ capitalizaçio do_ seu _
banco. necessários para se manter uma rede de agências. ãs vezes
superdimensionada. Às vezes, há instituições P-o:;f<~duais que competem de maneirá. pi'edat6ri3. pelo mesmo du.·nh:, oferecendo o
mesmo tipo de serviço, na mesma rua, da mesma cidade. Isso tem
custos e são custos pagos pelo conjunto da sociedade, às vezes,
não só do Estadg. Algumas vezes são socializados - de acordo com a nossa tradição de apropriação privada de benéfido ·e 5Je socialização de prejuizos - pela sociedade como um todo. E esse
processo que temos que começar a estancar. Eu não gostaria de ter
o Banco Central envolvido em uma discussão que é irrelevante, ou
seja. sobre se o banco do Estado "x 11 pode ou não abrir Uma- agência ou um posto de serviço, por exemplo, na cidadezinha de Afogados de Paracambi, isso não é função do Banco Central e não
deveria sê-lo. Se o governador acha que deve haver 500 agências
do banco do seu Estado e se ~stá disposto a aplicar recursos do seu
orçamento - recursos escassos que talvez pudessem estar sendo
melhor utilizados para atender às carências sociais gritantes de vários desses Estados-. para investir na ca:p1talizaçãõ do seu banco,
na expansão da sua rede de agências, na contratação de serviços de
terceiros para ter ou para manter um grande banco é uma decisão
politica que cabe à sociedad~ daquele Estado. O que podemos dizer é que não contem com o Banco Central caso decisões sejam tomadas agora no sentido do valor de uma espécie de utilização do
banco estadual para extensão de credito, porque banco é criador de
moeda. Banco cria moeda para estender um crédi!o, se não são recursos derivados ou que deveriam ser do orçamento do Estado.
São recursos orçamentários utilizados talvez como repasse através
de banco estadual. Mas, utilizar crédito subsidiado do banco. não
derivado de recursos orçamentários ru não dos dí\ddendos que o
banco gerou pela sua atividade, é colocar o banco nuri:u;1, -ttajet6ria
de iliquidez e insolvência em algum momento futuro.
De modo que acredito que essa é uma área fundamental.
O que temos feitO até agora para responder a essa pergunta
Mo é uma injeção de recursos nesses bancos. O que fiZemos ape·
nas foi uma troca, uma operação de venda a tenno de letras do
Banco Central, trocando por títulos estaduai_$ para reduzir o custo
do carregamento da dívida mobiliária por alguns bancos. Não tem
nenhuma injeção de :recursos do Banco C~ntral nesses bancos.
Era o que tinha a dizer. à guisa de introdução sobre o segundo item.
Quanto ao terceiro, o Ministro Ciro Gomes já se pronunciou, não tenho nada a adicionar ao que foi dito por S. Ex•, aliãs.
numa excelente exposição.
Estamos aguardando as perguntas dos nobres Senadores
para que possamos responder-las.
Peço desculpas por ter me alongado e. mais uma vez, agradeço pela atenção dispensada.
~
O SR. PRESIDENTE (João Rocbo)- Pela ordem de inscrição. concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. ~
O SR. EDUARDO SUPU...:Y - Sr. Presidente. Senador
João Rocha; Sr. Ministro di Fazenda. Ciro Gomes;
Presidente
do Banco Central, Dr. Pedro Malan.
Ministro Ciro Gomes. lembro·me de quando V. Ex •, ainda
Governador. depôs na Comissão Mista, encarregada de examinar a
medida provisória que instituiu o Real. em 12 de julho _de 1994,
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época em V. Ex• reclamava da forma como havia sido negociada a
dívida dos Estados e Municípios. Em detenninado momento, V.
Ex• chegou a afirmar que "ficamos com ã sensação de etários do
ano". pois o Estado do Ceará já havi~ resgatado seus títulos do
mercado. O pior é que a situação se agravou depois da negociação.
De janeiro a setembro, o saldo da dívida mobiliãria estadual e municipal pulou de 17 bilhões para 22,4 bilhões de reais. Esta evolução foi endossada, ao menos em dois momentos. na sua ge~tão
ccino Ministro; na troca de útulos estaduais por -títulos do Tesouro
e na rolagem de dívidas de diversos Estados. como São Paulo. Minas Gerais, tvlato Grosso. Rio -Grande do Sul além do limite, sem
que o Governo tenha de~onstrado interesse em intetferir.
Qual o sentimento de V. Ex .. aiorã? V. Ex• recomenda--que
o Senado, eni especial os Partidos que apóiam o Governo, continue a aprovar procedimentos semelhantes?
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra ao
Ministro Ciro Gomes.
O SR. CIRO GOMES - Nobre Senador, por várias vezes já
fui presa de opiniõeS que COSfumo dar com clareza e franqueza ~
bre o que penso, e certamente essa" não serã, senão, mais uma delas. Gostaria de poder Úliiilar a V. Ex• e a seus nobres Pares que
permaneço com a Inesma opiniâo.
O tratamento dado,. no Brasil, à questão do endividamento
dos Estados e Municípios e que também foi dado aos bancos estaduais não foi justo, não foi equânime~ não tem sido justo e nem
equânime.
~
Compreendo as razões, hoje mais que ontem, quando meu
papel político de Governador era o de defender pura e tão-somente
aos interesses do Estado do Ceará. A mim me chocava profundamente que se tivesse feito aprovar uma legislação que dava aos Estados e Municípios inadimplentes tratamento favorecido e que, por
negação, não por positfVa deliberação, mas por nega-ção, se praticava uma injustiça contra os Estados que haviam tomado iniciativas. eles próprios, de se equilibrarem. E o Estado do Ceará não
estava só naquela sib.lação. Lembro-me de que Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e recentemente Minas Gerais fizeram esforços
notáveis. No caso do Estado do Cea_rá. que é um Estado miserável,
uma população f3.triinta. assolada anos a fio por secas. pOr números enxovalhantes de miséria, de mortalidade infantil, de analfabetismo, de doenças endêmicas e epidêmicas, apesar disso tudo. fez
um ajuste imerisO, de maneira, por exemplo. na questão da dívida
mobiliária, a não emitir um único título nos últimos 8 anos e a resgatar. mesmo antes do seu vencimento, por uma razão de equilíbrio. de resgate do crédito e por uma modelagem de compreensão
do Estado que é nossa, dos cearenses, tiramos todos os tíll,llos do
Estado do mercado.
Enquanto isso, outros Estados de situação s6Cü>.:ecooôinica
muito melhor, muito mais priVilegiada, à revelia, inclusive das deliberações da própria lei, mantêm-se expandindo esse endividamento mobiliário. Tenho urna opinião clara, frontal, às vezes
agressiva pela minha fomta- não quero dizer que não sep um defeito- de afumar o que penso. Acho que está absolutamente errado, como achei antes e con_tinuo achando a_gora.
V. Ex• haveria de perguntar então: como V. Ex• explica a
concessão de um precedente em que o Banco Central no seu período de gestão. e isso é verdade, acudiu com títulos federais, a um
colapso que aconteceu nos Bancos do EstadO- de Sã_o Paulo, no
Banco do Estado do Rio de Janeiro. no Banco do Estado do Rio
Grande do Sul. Explico a V. Ex a: com minha revolta, entendi que
era dever desta Nação. nessa transíção muito peculiar, não permitir
que essas instituições de crédito quebrassem. Elas quebrariam se
não fosse esse s~rro acontecer.
Elas têm um caráter sístêmico - me foí expllcri.do isso. s~
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acontecesse isso, não seriam prejudicados os mãus gestores que leR
varam essa instituição a essa sítuaÇão. irias seriam prejudicados os
correntistas, os poupadores c o sistema finãnceiro OiasiJeiro como
um todo, dado o imbricamento que essas enormes inStituições de
que estamos tratando têm com o Sistema comO u-rri tõdo.
Portanto, por princípio; cotltinuo com-a niesma opiniãO e fui
foxçado, por imposição da realidade nacional brasileira, especial·
mente da conjunttlra, a agir dessa maneira. Assim _que çonsegu1 tolerar a minha revolta em praticar um ato contra as m..i.Dhas
convicções. É que me foi dito que esse era um socorro transitórió~-
que seria feito enqUanto --se resolviã a questão p61ítici que peinii-=tisse ao Govern6 central, recém eleito, aos novos govenlã.dores, re·
cém-eleitos, um entendimento defmitiVo que, aí sím, restaurasse o
mellior principio de moralidade e de justiça. Porque penso mesmo
que essa é uma questão de mOralidade. Nesse ínterim, consegui~
mos, ainda com o apoio desta Casa, dissuadir uma emissãO de
mais 2 bilhões de reais em títulos que pretendia fazer o Estado de
São Paulo, que considero absolutamente incoerente com a situação
difícil, que recomenda muito maior piudência, muitO maior pã.rci~
mônia, muito inaior caUtela do que aquela que, infelizmente. ainda
hoje JX>Clemos testemunhar.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao
nobre Senador E~ ardo Suplicy.
·
O SR. EDUARDO SUPUCY- Vou me permitir alternaras
breves perguntas que tenho ao Presidente do_ Banco Central Pedro
Malan.
No depoimento que tanto V. Ex• quanto o Presidente do
BNDES, Dr. Pérsio -Arida, fi?..eram perante a Comissilo Mfsta que
analisou a medida provisória qUe criou o Real, em 11.07.94, am~
bos enfatizaram a importâri.da da confiança do público em regras
transparentes defmidas em lei sobre o funcionamento do sistema
monetário. Pérsio Arida, JX)r exemplo, afirmou: "procura~se um
padrão monetário corporificado em regras, Ou .deixa-se o Banco
Central e o Governo, ao qual ele se vincula, com poder discriCionário de emissão de moeda. A resposta primeira quanto às regras
do sistema monetário, inequivocãmente, é sim para as regras e não
para o poder discriciohârio dO Governo''. EsSã.s observações foram
no mesmo sentido das palavras de V. Ex• naquele dia.
Que confiança pode ter o públioo diante de regras que têm
sido alteradas conforme as ciromstáncias, as nece.ssid:ides que o
Governo coloca em seu diagnóstico, em especial as metas de exM
pansão monetária. Se isso foi anunciado como sendo o ponto central de sustentação do Plano, o ciue devemos considerar agora
como a base da confiança da estabilidade da moeda?
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao
Dr. Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN - Muito obrigado. Senador. Não
quero entrar aqui em uma discussão conceituai- que é velha como
a sede de Braga- entre essas regras e o poder discricionãrio, que_
há trezentos e tantos anos divide c atormenta economistas, em par~
ticular, responsáveis pela formação de política econômica.
Há casos polares; na verdade, alguns defendem que deveria
haver uma regra muito claramente definida, em que as chaves fossem jogadas no fundo do mar e que a econo'Pria se ajustasse àquelas regras da maneira que pudesse. Esse é tiro caso polar.
Um outro caso polar é um poder discricionário total em que
nenhuma regra é anunciada - e nós já vivemos C.c;se periodo aqui
neste País numa fase não muito distante; um poder discricionário
total, nada anunciado, que é o caso limite.
iiiCío termo mltre
uma regra fixa, imutável, a qual todos e a economia deve se ajus~
tar, porque se queimou as caravelas. O podcf discriCiOnário é total.
o mundo mostra várias nuanccs nomeio, e n6s não somos exceção
a isso.
-

·um

Quando o Pérsio este"e aqui e afirmou que tivemos alt-,TU·
mas regras, em principio, ele defende de longa data a idéia de q:ue
nesse espectro ele preferiria e~lai- mais do lado de iriais -um- conjunto de regras que reduzi.o;se o rodcr diseric-ionário. Outros não têm
argumentos tão sólídos para e~tar em uma outra _posi~·ão, em um
espectrO àe poSiÇões. qUe é u-m c-OntínUo.
- -Essa é uma questão be.m ilustrativa, a que o senhor se •· I c
nu. É ingênuo imaginar que em um país com a complexidade do
Brasil, a heterogen~idade da sua economia, a natureza do ~eu proCesso político-fustitucional seja JX"Ssível tel- uina regrã monetária,
~sco!fler -um: agn!gado tllO~etário ~ gual se subordinam todOS Os
demais, sem qualquer consideração. Em última análise. tem que
estar sempre presente por parte do responsável pela· política cc-onômica, que é a sua capacidade de julgamento e de olhar adiante. En-tão, ao invés de uma regra monetária absolutamenle imutável, à
qual tudo se subordina. e o câmbio vá para onde for, com todas as
implicações sobre o setor real, que o juros: vá para onde for, com
todas as implicações q~e,te~. P._O!'~~- a regr_a ~e_m que ser f!Utntida
a ferro e fogo, é uma decisão que pode ser tomada. Não me parece
que seja a decisão ideal em um país com uma complexidade da
brasileira.
A preferência por regras. na verdade, é~ etn grande medida,
afetada pela avaliação que alguD.s economistas fazem sobre a capacidade que temos nós. como sociedade, de caminhar em outras direções. Por exemplo, os que defendem regras imutáveis são
provavelmente aqueles que t{·m uma idéia bastante cética ou negativa dà nosSa capacidade dé orgariizar_de forma democrática a de·
sordem admiriistrativa e fmar.ceíta do nosso setOrpúblko.
Já que somos incapa1..es para resolver em prazo hábil a
questão fiscal deste País é melhor ter uma regra: rigida que tãlvez
obrigue esse ajuStamento. Quem não tem urna visão tão cética e
tão negãtiva, que acha que não só é possível como desejado, como
imprescindíVel caininhar com a rapidez fX>SSÍvel na operação da
paite fiscal, setor público. federal, estadu3.1 ou municipal c de redução do custo Brasil, não insiste tanto na necessidade de uma re-gra que force esse ajuste através de uma camisa" de força.
De modo que eu queria dizer duas Coisas: prlniefro; não é.
uma escolha mãniqueísta e polar entre o mundo das regras e o
mundo do poder discriciOriáriO; é uma enomie gama iDterinediária
que depende, Cm última análise, como tudo de releYinte na vida,
de capacidade de julgamento e avaliação.
Sobre o outro ponto de mudanças constantes nas regras, cu
queria discordar radicalmente. Primeiro, porque não considero de
fOima alguma o fato de que tenhamos colocado na medid<'l provisória. na ex:rx>sição de motivos, no decreto e na re!i:olução do ConM
selho nem nos parágrafos, explicando exatarnente que era
extremamente difícil prever a velOcidade e a intensidade do processo de remonetizaç-ão. Exatamente em virtude dessas dificulda~
des estamos colocando uma margem de segurança na ordem de
20% sobre os 7,5 _bilhões e usamos, com a maior tran{rüilidade,
sem pedir desc-ulpas -ninguém, porque estava lá dito desde o início que haveria a possibilidade dC usa-lo, usã!nos. D{sseffios em
algum momento: ''Olha não São_7,5. está sendo extremamente intenso -esse processo -de remonetização, expres:~o de confiança no
programa e portanto vamos usar a margem de luC?ro"._Ela lá ~Sta\_'a
desde o início exatarnente para ser usada, caso contrário. nãO pfe~
ciSavá estar lá.
·
Então, discordo radic-almente de ccrias anáTlses açodadas
daqueles preocupados c-oni buscar~se a conversão do día; falaram
em um estouro. em um grande problema, porque usamos uma
margem que estava lá para -;cr usada desde o início. Então, 7.5
para 9- qUe fní re.speitadÕ. _$c!1ad~. fi<:ou R.94._Portanto, do no.~o;t_)
ponto de vista, a meta r- a retr:l anunciadao; foram cstritanu·ntt• n•..;.
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peitadas, no conceito que dissemos estar usando, que era a média.
dos saldos diãrios. V. Ex• pode perguntar; E os próximos, e o OUtro trimestre'! Seis meses. R:ealmente, nós rcvísamos a meta e, de
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E dou um número a V, Ex', na direção de dizer que nio sentimos nenhum abalo de confumça.. Se nós totnamlos o acuurulado
da expansão da base monetária peJas médias do primeiro lrimestre
novo, digo com a maior franque1...a: revisamos, porque o ~esso ~ contra o segundo, DÓs teremos 162% de expansão, com uma inflafoi um pouco mais intenso do que estávamos imaginando. É um ção acumulada, no período, de 17% - números grosseiros do 1PCR
grande problema para o programa? Não, porque, como já disse an- -, ou, se tç>lllllllilOS o IP industria~ o Índice de preços no atacado
tes. o Tesouro não foi expansionista, o Gustavo Franco não foi exindustriar;- que-é um fenômeno, cresceu, no_ acumulado, de julho
pansionista e o Alkimar Moura não roi exj)"ãnsiOnístà. O Murilio até cá, 0,05% apenas. Nós temos claramente que cooseguimos
não foi expansionista, nem o Gustavo, nem o Alkimar, nesse pe- descolar, como é de ser, a questio da base monetária do processo
riodo. Portanto, o que fizemos foi levar em conta o fato de que tiinflacionário. Nós estamos ganhando essa batalha também.
nha havido o processo de monetização e o que fizemos foi aplicai
Ou séja, aconteceu toda essa expansão da base monethia e,
o mesmo percentual, aqueles 7,5 para 8,5, os 13,3, sobre o saldo em relação a isso, o Banco Central, a equipe eooo&:lica, o Fm;ide 30 de setembro, que é este que está aqui agora, que estamos ri- dente Itamar Franco continuam querendo estabelecer regras para
gorosamente cumprindo.
- - -- - -afmnar que nós continuamos dizendo que não vamos nos dar a faEu disse, há pouco, em relação a esse 13,3, que estávamos culdade de emitir moeda sem lastro, de emitir IllOCdll para fmanontem a seis dias úteis do tétmino do segundo mês do real e 4% de ciar desequilíbrio do Tesouro ou desequilíbrios no nosso arranjo
expansão; então, tcmos_mais 9. IsSo, sein utilizar a margem que lá de ftnaneiamento íntemo ou externo. Nós queremos continuar diestá também. E quando falamos em margem. nãO -si&nffica qUe sê zendo isso, mas parece que aquilo que poderia ser um riscó, eom
tem que usar o limite; se há uma margem de 20, podemos usar- e que V. Ex' se ~pa. de abalo de conf18l1Ça, já não bá mais.
vamos explicar à sociedade- 5 ou 6. Acho que o importante é ex- -- Nós temos uma confiança 100 % garantida, e essa confWlça é que
plicar. é ter transparência nessa questão e não fonnulãr a perguntâ estã gerando o processo de expansão ~da base monetária, e nio
equivocada. que é a seguinte: será que o Banco Central foi capaz. qualquer desarranjo.
de cravar exatamente o valor em 31 de dezewbro de 94? É uma
O SR. EDUARDO SUPUCY- Eu gostaria de lembrar ao
pergunta irrelevante. A pergunta relevante ê a seguinte: essa ex- Presidente Pedro Malan que, quando do di&go havido aqui em
pansão é rel.'Cssiva? Compromete o programa? E a resposta é não. 11 de julho, avaliei como positiva a maior flexibilidade que o GoNão é re~.:essiva e, ao nosso ver, não está comprómeteridO o pro-·- verno tinha em suas regras, mas quem enfatizou a imp;:ntância das
grama.
regras foram as autoridades- no caso, Pérsio Arida e V. Ex• -.
Desculpe-me por ter me estendido demais na respOsta.
mas ressaltando a importância dessa flexibilidade.
O SR. PRESIDEN!TI (João Rocha)- Concedo a palavra ao
Sr. Ministro, desde a sua instituição, lem-se notado que o
Ministro Ciro Gomes, par.1 complementar ii-eSpostaao Senador valor do real, em relação ao dólar, tem apresentado um decréscimo
Eduardo Suplicy.
da ordem de 16%. Em que pese ao aumento do nlvel geral dos preO SR. ClRO GOMES- Obrigado, Sr. Presidente.
ços. da ordem de 20% nesses quase cinco meses, as exportações
Se V. Ex a me permite, Senador, eu queria apeD.as aduzir um brasileiras ainda apresenlaialn razoável fôlego, graças, em porte,
juízo de natureza mais política sobre a explicàção absolutamente aos adiantameQ.tos de contratos de câmbio. Esses, entretanlo, têm
clara do Presidente Pedro Malan.
sido disponlveis, principalmenfe, aos Bran<Ies exportadores, com
Não há precedente e nem necessidade. em nenhum lugar do acesso às fontes de maior fmanciamento, às taxas de juros relativamundo, em se anunciar numa lei, num exPediente noimativo quá1-- mente baixas. Há que aplicar taxas de juros altas, obtendo, com
qucr, qual a base monetária de três, seis. nove IDeses na frente. No isso. lucros fmanceiros que compensam margens relativamente
Brasil, há uma situação bem pec11liai. a iO.ffaÇão ilta, a superinde- baixas ou até deficitárias ein suas vendas ao exterior. É fato que o
xação da ccononúa c todos os vícios -~e ~e acostaram a esses fegoverno procurou restringir um pouco o uso dos ACC.. Todavia,
nômenos não nos fazem um país qualquer - nesse particular, tal mecaniSI!lo ténde a criar concentração de riqueza, de renda entambém.
tre os maiores e os mais fortes. Tem havido deses1Ímlllos para méA equipe, então, o,que deSej~ fazer foi anunciar aos agen- dios e pequenos exportadores, com conseqüente queda de
tes econômi;.;.os que ela estava torpedeando a ponte atrás de si para investiinentos e desemprego em alguns setmes.
a utilização da expansão monetária comó forma de financiar deseO Brasil, ao longo de décadas, conseguiu estruturar imporquillbrio do Tcsooro ou desequilíbrio do fmanciarnento extemo ou tante parque industriaL O nobre Ministro já fez referência a. isso.
interno do País. E ousou, JXJr um processo de médias. etc., que não No entanto, como considero a questio imporumte, eu gostaria que
foi de todo arbitrário. estabelecer limites__ fisicos. que foram com- V. Ex' aprofundasse a sua análise. Se a intenção do governo é perpletamente subvertidos por um fenfm1eno ~Dl. nãeJ um fenômeno
mitir a fragilização desses selares, em troca de um fluxo de capital
ruim.
- --extremamente volúvel. que {XXie ser revertido ao sabor de fatos
0 objetivo a que se propunha esta providência- ou seja, di~ que caracterizam o mercado internacional de capitais, ele tem uma
zer ao mercado que não emitiríamos mais um único centavo de meta de déficit em contas correntes. V ale dizer que a balança coreal para financiar desequilíbrio do Tesouro ou desequilíbrio de fimercial de serviço e transferência é da ordem de 3% em relação ao
nanciamento ex temo brasileiro ou interno do País - foi 100% al- Pffi, como tem sido referido em alguns momentos, como que em
cançado, porque este era o objetivo de torpedear a ponte. decorrência de diálogos com empresários por parte de autoridades
Entretanto. houve um fenômeno de confiança maior do que se es- monetárias. Esta é a outra pergunta.
perava originalmente. porque a inflação caiu muito mais do que Se
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Miesperava originalmente. nesse processo em curSo; os êxitos foram nistro Ci:ro Gomes.
maiores do que a nossa estimativa original imaginou; e a populaO SR. CIRO GOMES - Pontuo novamente o contexto geção acredita mais no real. põe mais- dinheiro no bOlso, canega rai; em seguida, tentarei aprofundar nossa visão sobre as-questões
mais -dinheiro. deixa mais dinheiro no depósito à vista no banco e, específicas.
por uma rc.brra adicional, is~o tudo vird depósito compulsório, reUm dos fundamenlos conceituais do Plano Real, nesta área
seiva handria, c. p<ntanto, expande a base.
- e é paradigmático. -portanto. vai causar comoções até que se
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adapte-. é de que o dólar não deve ser mais um preço público. No nacionais importados. Claro que isso não pode ser passivo. Partipassado, isso obedeceu a momen_tos estratégicos do ~ªís sobre os lho com V. Ex• de uma preocupação muito sensível de que oBraquais podem se fazer sempre juizos de valor. Utilizou-se a flxação sil, por razões da conjuntura da estabilização, procisa antecipar
do clmbio como um preço público; imediatamente, isso virou 1n- algumas providências desse calendário.
dexador para todos os pteÇQS da ecooomia, com um sentido tático
Deveriamos ter obediência a uma política industrial, casada
ou estrat6gico para a 6poca de, realmente, estimular toda uma mocom a política de comércio exterior~ fonnulada com grande audelagem que exigia (Jue ó Pais fiZeSse superávits cometelaiS caVã- - diência de todos os agentes econômícos envolvidos, para que pulares, para extrair deles a propotção do que poderiam<>S trnnsferir déssemos dar segurança ao exportador, por exemplo, de que não é
ao estrangeiro como serviço da nossa dívida. São inúmeras as de- intenção predatória ou sadomasoquista do Governo criar para ele
mlncias de brasileiros, de patriotas, com relação ao carãtet destru- qualquer sorte de constrangimento. O que não é mais possível a
tivo da sociedade brasileira e da nossa economia neste passo, qualquer pretexto, é fazer com que a intlação.-que·penaliza o conmantido obstinadamente durante muitos anos. O Plano Real rompe junto da sociedade brasileira, seja o preço que se paga para manter
com essa tradição e pretende nio inovar, pretende estar restauran- competitivo - às -vezes, com baixos índices de produtividade - o
do a mellior trodição centenária da República brasileira, que é um ptód.uto brasileiro no estrangeiro.
Esse risco, a nosso ver, não es-tâ acontecendo._ É c !aro que é
Pais de destino líquido de capitais e não exportador líquido de capitais, como nos transformamos na década de 80, chamada década uma preocupação. A apreciação do câmbio aconteceu. Todas as
perdida.
nossas providências, desde o dia em que assumi a Pasta da Fazen~
Por essa zazão estrulural, quebramos a nossa modelagem de da, são na direção de sustentar o dólar frente ao real. Se cruzásseflnanciamento extemo, perdemos o crédito. A partir daf, precisa- mos os braços e deixássemos que a conjuntura presente no
rlamos desenvolver, e isso não oeotreU. Volto a lembrar. por uma mercado. a super oferta de dólar e a emissão restrita de reãls, simsuper evolução proporcional ao Pffi das nossas exportações, que plesmente balizasse espontarieamente o mercado_, esse dólar apreM
ex~vamos oito e fiação e permanecemos exportando oito e fiaciaria muito mais. Há os que especulam 60 centavos. Isso não
ção. E claro que o Pm cresceu bastante, proporcionalmente a mes- acontecerá- tr.mqiiilizem-Se todos-, porque essa imiilência que o
ma coisa. Por uma compressão bmtal nas importações, Banco Central vem mantendo será permanentemente mantida. Vabasicamente por uma política cambial hostil de sobrevalorização mos ajudar os agentes econômíOOs brasíieiros a atravessarem esse
do dólar internamente e pela imposição de restrições as mais malu- período.
cas, que estou encontnmdo agom, com a intenção fume de limpar
O lugar de fazerem essas queixas é a Comissão de Coméresses expedientes burocráticos, é que se criaram coisas assim iniM ciO Exterior:onde tem sido muito intensa a busca de interlocução e
magináveis pam restringir o acesso do consumidor brasileiro aos o próprio caminhO entregue ao traballio de conversar com indusbens produzidos no e.otrangeiro. É claro que a retórica sempie foi triaiS brasileiros, abrindoMlhes os olhos para que não esperem que
gmndiloqllente, do pais potência, do pais exportedor, 9o "exportar isso_ mude. Não vai mudar. O País não vai mudar. não há a -menor
é o que importa". Ca:no conseqiiência. disso, assistimos a várias condição; a sociedade brasileira não aceita rnai~ por quã.lquer ordistorções. entte elas a prática de preços absolutamente abusivos dem de argumento, que a inflação lhe seja imposta para salvar
intemamente por oligopólios que não tinham os seus preços con- qualquer dos objetivos t!licos relevantes, como seria o caso do setestados por nenhuma ordem de ooncon-ência internacional.
tor exportedor.
Hoje, queremos fazer com que o Brasil volte, como disse, à
Esse setor é responsável por 6% dos empregos brasileiros
melhor tradição. Digo que isso aconteceu inesperadamente. Não se que, conjunturalrnente, estão crescendo nessa área. Os níveis de
1rata de deliberarmos a apreciação do câmbio. Demos o limite de
empregos estão crescendo. Por que isto aconteceu? Os ACC, os
um por um para ganmtir a conflll!lça da população e dos agentes Contratos de Câmbios, pelo oposto, apostaram que o Governo fieconômicos no real. Pretendemos a partir dai deixar que o merca- xaria o câmbio; ficaram com medo disso e. então, anteciparam vodo de câmbio não seja mais formado por 'um preçó público, e sim lumes enormes. Isso Íhes permitiu atravessar sem problema.
pelas evoluções de mercado, pelo entrechoque da oferta de divisas
Nos países que não usam o· dólar americano. fora os Estados
e pela sua demanda.. Todos os D.ossos -gestos têm sido coerentes. Unidos, caiu 8%. Isso também dá um contra-equilíbrio para que os
Claro que não vamos nos demitir de uma função eminente que que exportam para os países de moeda que não seja o dólar _tepennit.a ao País atravessar essa transição sem sobressaltos. Surtos nham uma compensação. Quanto aos AcC, toÍnamos providências
especulativos são prontamente rebatidos por uma presença do no sentido de equilibrar a demanda por dólar. O ACC era um dos
Banco Central comprando e/ou vendendo dólares - aí como agen- caminhos mais violentos e fraudulentos de entrada de dólares no
te de men::ado -, dando um sinal de que não queremos sobressaltos Brasil, portanto, de pressão de apreciação do real. Era uma fraude
nessa área. Queremos que o mercado vá buscar, ele mesmo, pelas grosseira, ·senador. Era uma fraude grosseira.
suas injunções. e vamos ajudar descriminalizando as importações
Como hã uma difel-ença de jurOs-ailtdã transitoriamente alta.
- porque é uma necessidade estratégica do Pais, até como fator tomavam as AÇC pessoas que nunca foram exportadores de nada,
cood}lvante da estabilizaçl!o de preços. na medida em que os pre-- Dão havia exigência alguma. Qualquer um, simulando exportação,
ços oligopolizados s6 poderão ser realmente administrados, quan- chegava no Banco Central, tomava com tottcçãO "cambial mais -_p:!:do abrimos mão de ~·lamento, tabelamento, por injunção de ros internacionais, atravessava a rua e ·emprestava ao próprio Gomercado. E a contestação possível é abrir o mercado brasileiro sem verno por 18° dias com juros de 4% ao mês - quando aqueles
nenhuma irresponsabilidade à conconência intemacioóal. _
eram de 4%, fi• \ ou 8% ao ano. No centésimo septuagé,.irno nono
Há exemplos extraordinários de que essa estlatégia-estã Cof-- dia, procurav·.n ·um exportador qualquer e compravam. com o direta. O Brasil, em 92, produziu 850 mil vefculos e não importou nheiro do pll'P io Governo mais o ganho fmancei· ~l. nor algum
senão 0,5% de carros. Estamos produzindo, neste ano, 1 milhão e plus, uma p•:.'l< rnance de exportação, dep<> · vink 01\l ~· two
i· .cati :~•.
550 mil carros; cresceram o salário médio real., o nível de empre- Central pn"~f·,•: mta<;: da exporta<;.ão. Tudo >."'-'!• .~ t
go, o nível de qualidade dos nossos carros; caiu o percei:ilual de dessa:S tanta:: •:1· inda acontecem no R[.l.sil' !':•!lf!P• ,;. ••·· . 1:•
18% do preço real médio do cano brasileiro. Temos mais de 6% trabalhar.
,.,,;n.
.v do Ban('o C-."1 .. :.1
do mercado de autom6vel do Brasil ocupados por similares interCon.
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uma credencial; na questão dos grandes, talvez seja o prip::J..eiro
O SR. EDUARDO SUPLICY --Sr. Micislro, impressionoumomento que eu possa falar, fJZ um levantamento, porque gosto me no seu depoimento, do dia 12 de julho últiriiO aqUi no Senado,
de conhecer contra quem estou lutando; são 671 brasileiros, pessua determinação em tomar medidas para obter eficiência na atresoas físicas ou juridicac; tão-somente. Não flZemos o que lhe pare- cadaçiio de recursos. Em. suas palavras. em seu GovernO oo-Ceará,
ceu, reduzimo~ o prazo de 180 para 60 dias, isso para Os grandes; "foi reformulada completamente a estrumra de tributação. totalpara os médios e pequenos as ACC são de-150 dias. Isso é o opos- mente informatizada, com acompanhamento on line de desempeto. Nom1almcnte, a retórica pseudo-social é esta: a pésso~ é critinho dos dez mil maiores contribuintes do Estado.
cada pelo oposto do que faz.
-c-_ Entretanto, as notícias -do afastamento da sr Rosa DefenNos setores oligopolizados. que estavam especulando com sor, delegada responsável por uma das operações de fiscalização
preços internamente no Brasil, reduzimos o prazo da ACC para 30 numa das regiões mais impOrtantes do País, a detenninação de
dias.. o que diminuiu, drastica-mente, a pressão de super oferta de conclusãO~ que me pareceu açodada. e eu digo isso porque ouvi o
dólurcs que vinha por esse caminho també~ Mexemos em 15% depoimento de um dos membros dessa_s equipes especializadas de
das antecipações de pagamentos feitos pelos eStiãngeiros, como apUração que foram constituídas e essa-pessoa demonstrou preocuconjunto de providências, todas elas restritivas da entrada de divipação: "Mas como, se temos que t.emtinar até o dia 15 de dezemsas do Brasil com intenção clara de cq,uilibrar um pouco ou o má- bro. ou entregar tudo até o dia 31 de dezembro? E se a apuração
ximo possível a demanda e a oferta de divisas, e, ass"im, impedir a não tiver sido cumpridaT'
oferta de superapreciação do real f-:cr..~ ao dólar, querendo ajudar
Lembrei·me do exemplo do delegado Paulo Lacerda. que
tarnhém o exportador brasileiro a atravessar essa tran_sição.
há dois anos trabalh~ para concluir uma apuração da complexidade
Não tenho hoje nenhuma insc~.;urança de que nossa estraté- Oo caso do Sr. Paulo César Fari.as e que tantas vezes foi precisando
gia esteja correta. Os números da balança comercial de ourubro, de mais tempo.
roanufarurados, inclusive, dão-nos de_ novo a segurança de que
Então, essa pessoa da equipe falou: "Puxa, mas ... (fora do
realmente não aconteceu nada predatório, sob o ponto de vista ma- microfone. InaiidíveL) (Risos)
Na medida e-m que pudennos, sempre estamos dispostos a
croeconômiGO- Claro que devemos vigíir, ter ~?intonia fma. Os produtos de haixa competitividade estão sofrendo mais, porém nem o- ajudar. O Senador Esperidião Amin pode colaborar também.
consumidor bra~ilciro nem o Estãdo pOO.em mais sancioriar, por
Essa d~enninação de se concluírem as apurações até depmteção ou qualquer ordem de argumento. esse tipo de coisa~
zembro parece se contrapor àquela postura tão fume_ que V. Ex..
_
Lógico que temos toda a sensibilidade para ajudar a 3traveS~ - aqui colocou.
sar. estamos lutando por uma taxa de juros, de longo prazo, comA meta de se conseguir mãior equilíbrio fmanceiro, que é
petitiva sob o ponto de vista in!_ernacional. Estamos tomando- todas considerada chave para a estabilidade, não poderá fiCar gravemen~
as providências. Desgravamos os produtoS brasileiros paxa expor- te comprometida por essas decisões? E ainda eu gostaria também
U\\'ã<> «1m o fim do PIS/COFINS, o que deu um ganho de 3,61%
de fazer uma consideração sobre o -momento social que vive o
; •.. ~<'lllcibilidadc do setorcxportador. Mas ainda encontramos selOPaís.
r;.':·; - C'J pcssoahnente estou muito pn;.Ocupádo- que, por questões
Há poucos dias a RTC, de São Paulo, trouxe uma entrevista
macrncstrntégicas muH~i:l:~ -- que precisam, dramaticamente, de muito pouco usual. Tratava-se de um depoimento de um dos talvez
uma rrt:-onvcrsão industrial, como o uu _..:al~~do, brasileiro do Rio comandantes, ou o que seja, chefes do chamado Comando Verme(lr_a1Jde_ÚJ.~_S!.I_l,._A@_<?1~_sctor de calçados populares generalistas, de
lho, e ele fazia uma reflexão so~ o que se passava no Rio de Japnv.tução de linha inteua, está sofrendo uma concorrência chinesa -neiro.
Hoje. o Governo ali entra~~ ~-FOrçãS Ármadas parã. aju~
únH·a no mundo, os chineses estão conquistando o mercado estrangeiro_. É incompreensível, por qualttuer argumento_capitalista, por dar na resolução de um problema-que. em parte, é do banditismo,
contahilidade de custo, um par de têuís custar 1 dólar, mais apredo tráfico de drogas, mas em grande parte decorrente do problema
ciação do câmbio, mais a concorrênda interna; realmente é uma social que vem desde o Nordeste até as grandes cidades brasileíc:lfl.!<' de host)!idadc muito grave c que· exige uma providência, ras.
uma atenção. E cxatamente o que estamos fa1.endo via desgravaE esse comandante, ou um dos chefes, do Comando Verme•.JI( • trihutária. via oferta de uma linha de crédi_to competitiva ~ob o lho disse, em determinado momento, que enquanto não· se resolver
J>o.mto d.e vista internacional, via redução do custo no Bra~il. E ina- o problema da sobrevivência, do emprego. da renda das pessoas
no Brasil. ali nas favelas, e V. Ex.. conhece. poderia dar o seu dediável que o Brasil traballic uma redução de custos_de transfer~n
cia, de custos portuários, etc.
poimento do que conhece no Ceará., mas em todos os lugares, não
É para essa direção que devem ser orientados os industriais havetá solução para esse problema em termos do uso das Forças
c exportadores brasileiros, para que esqueçam os paradigmas erra- Annadas ou o que seja.
dos de que o dólar é o preço público e que amanhã ou depois uma
Eu gostaria que V. Ex .. fJZesse uma reflexão sobre isso,_le~
pressão dessas violentas, como sei que o são, acabem por mudar, v ando em coota o que o Governo pensa em fazer em termos da sua
variar a estratégia de praticar um câmbio em tomo de uma banda; politica salarial, da defmição do salário mlnimo até essa fase fmal
sem que seja oficial o Banco Central não permitirá grandes oscila- de Governo, em cp;~e fase estão os esmdos relativ_os a essa questãO
ções. o que já é u·ma segurança. Os novos negócios já 4evem ser de se assegurar o mínimo.- seja para os que estão traballiando. seja
feitos cm atenção a essa realidade. Nenhuma pressão, imagino, para todos os brasileirOs.
mudani esse itinerário.
-o SR. PRESIDENfE (João Rocha) - Com a palavra o Mi.
nistro Ciro "Gomes. ü SR. l'RESlDENrE (João ~.ocha) - Talvez o Sr. Pedro
Malan queira adiciOnar alguma coisa.
O _SR. CIRO GOMES - Sr. Senador, inna das formas de se
o~ter êxífo na arrêcadação é a impe"ssoalização, a despartidarizaü SR. PEDRO MALAN- Não tenho nada a acrescentar.
ü SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente. teria ~;is ção, a-despolitizâçãO-da máquina fiscal.
No Ceará, em depoimento que fiz nesta Casa, como Gover:.Ima."' dez !~l'f!..U~ll:t" ma" fél!'C"i apenas urna.
I) ,;;I·L l'PI:'i:C'Fi-J n; (.Jn;in Rix·ha)- Muito ohrigcido pela
nador, aflrmei que. de fato, conseguimos mudar uma equação fis"('•(l<;lllCr:1\'J.O <ll ·~ J,.mai:;; colega~ ..
cal perversa, em que o Estado gastava toda a sua receita pa~ndo
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apenas 70% da folha e estava completamente desmantelado, para pode ser considerado descasado de três questões: duas estruturais e
entregar o Governo gastando apenas 57% da receita c_om a folha _u_ma oonjuntural. A primeira está relacionada com Q _salário mínide pessoal, melhorando os salãrios. ainda que modestamente.
mo e com a Previdência SoCial. Qualquer mudança no padrão noIsso se deveu basicamente à prátiC::L deSses- Pilncípios: a su- ~J _abJal do salário mínimo que não cOnsidere o impacto disso
perprofissionalização da máquina arrecad2.dora, a_impessoalização na Previdfu!cia Social setá absolutamente deletério. Suponha-se a
da relação do Frsco com o contribuinte e a despartidarização de boa-vontade do Presidente Itamar Franco, e acho que a econónlia
. priVada brasileira_suporta perfeitamente- indústria, comércio, serqualquer influência ~essa área.
_
Essa é a questão, o mesmo princípiO que- me orientou aqui.
viços, agricultura -, sem nenhum trauma, um salário mínimo de
Devo a esta Casa, aos Srn. Senadores e a V. Ex• e~ particu- cem reais. Mas, Se chegássemos a isso, descuidando do impacto
lar, ser absolutamente franco, ainda que isso possa causar alguns dessa providência na Previdência Social, causaria um déficit, sem
fonte de fmanciamento, superior a quatro bilhões de reais. Aí sim
melindres.
.TalVez seja, já, a hora oportuna de se esclarecer o qqe acõn- teriamos uma causa letal de desequihôrio fiscal que desarranjaria
teceu.
_uma das bases medulares do Plano Real.
Há uma disputa de influência na Receita Federal absolutaQuanto a segunda questão, a estrutural, a respeito da vincumente destrutiva para o melhor nível profissional daquela entida- lação do salário mínimo a salários do setor público. Estados e Mude.
nicípios mais pobres, se tomássemos uma providência unilateral e
Em São Paulo, por exemplo, consta, pela memória que res- · isQlada de atualizar o salário mínimo nominalmçnte a cem reais
gatei, que o Delegado da Receita Federal daquele Estado seria um sem nenhuma providência que facilitasse aos ,iestores estaduais e
homem muito poderoso, influente e protegido por pessoas 'l!!e _es- municipais algum manejo- e aí está a questão da estabilidade do
tariam na sua retaguarda.. e que o ex-Secretário da _Receita Federal funcionalismo público, a desvinculação de pisos salariais indexa-teria tentado isso. Teria, porque já ouvi declarações ~blicas dele dos ao salário mínimo: tetos e pisos salariais, isonomia, indexadode que realmente quis tirá-lo, e confessa insolitam~nte, que não res, etc. - estariamos condenando ao colapso a administração
conseguiu, porque nem mesmo Fernando Hemique, dizia ele, en- pública estadual, não só dos Estados e Municipios mais pobres. Sitão Ministro, tinha conseguido tirá-lo. Isso, para mim, é de uma to- tuo o Ceará, sem nenhuma complicação, porque é o meu Estado de
nascimento.
tal impertinência! Eu ajo pelo oposto.
Cheguei ao Governo com duas determinações pessoaiS~ Que
Aqui estã o Govemador eleito Mário Covas. O Estado de
correspondiam à orientação que recebi do Presidente ltaQlai' Fran- São Paulo gastou, no mês de setembro- são as minhas últimas inco: não trazer um único aUxiliar. Não queria mudanças na equipe, fonnações- 97% da sua receita de ICMS com pessoal.
porque esse era um sinal necessário pã::ra SOciedade brasileira da
Realmente, se houver uma providência isolada, leva-se ao
impessoalidade dos conceitos que ~igiam e v_igem no Plano Real- colapso setores amplos da administração pública brasileira. Os poOcupei um lugar em uma equipe já estruturada, que tinha claros os bres, sem dúvida, e alguns mais melhores sib.Jados no status de riseus objetivos. não havendo necessidade de mudanÇas. Evidente- queza pública e estatal em nosso País..
mente que todos me entregaram carta de demissão, colocando ~s
_ _ São dua..o; a~ questões estruturais. A questão conjuntural
cargos à disposição. Pedi a todos que ficassem. Alguns colQCIU"al!l também, que não se recomenda para hoje essa providencia, é que
seus ~os à disposição mais de uma vez por pressõe::: naturai::: ~h estamos no contrafluxo de uma tentativa. ou na iminência de uma
processo, por gentileza e por cavalheirismo~ deixando-me sempre explosão de demanda. porque acreditamos que já esconjununos no
muito à vontade. Disse-lhes que não aceitava nenhuma -dlmrissão seu conteúdo explosivo, naquele que poderia provocar um colapso
naquela oportwtidade e não as aceitaria até o dia 31 de dezembro. no abastecimento. o desabastecimento do ágio e/ou um aumento
Em um desses casos está o Dr. Sálvio Medeiros, Secretário da Re- de preço. Pensamos ter vencido essa etapa e disso nos ocupamos
ceita Federal, profissional de conduta absolutamente reta, homem praticamente todo o mês de outubro, causando incompreensões,
dos quadros de carreira daquele órgão, -acatado e respeitadíssimo, - tumultos.
tanto profissional como moialmente, a quem aprendi a admirar os
O Ministro nem sempre usa a palavra mais polida para ex·
dotes de profissionalismo e lealdade. Mas, o ex -Secretário não po- presSar as suas idéías., mãs o confrontO de ootubro foi basicamente
dendo remover o chefe.- e aí vêm os informes que recebi - leria por isso.
montado uma estrutura paralela de interlocução com o subdelegaSe nessa conjuntura inflamtos a renda da poJXdação, as medo ou coisa parecida. O abJal Secretário, o que encontrei, acha que didas e as providências de contensão da velocidade de exparrsão
essa é uma forma impertinente de administrar. Pensa ele que deve de demanda para que se atinja o equilíbrio que estamos alcançanser feito um prOcesso de interlocução pelas hierarquias formais. E do - acreditamos nisso - também traria um comp:.m.ente inflacio-uma das pessoas - razões que- ele me apresentou - ficou insubmis- nário do qual já ~mos conhecimento. Temos cálculos muito bem
sa à sua diretriz. Então, ele me propôs a demissão.
elaborados que nos dão essas indicações.
Penso que devemos conftar a um auxiliar as responsabilidaPortanto, a minha ponderação ao Senhor Presidente Itamar
des. as tarefas e a confiança. Portanto, não quero neiilSã.ber quem Franco é que deixe preparado um estudo que já deixamos pronto.
é o Delegado da Receita Federal em São Paulo. Demito ou nomeio Sua Excelência já detenninou que eu apresente esses estudos às
livremente o Secretário da Receita Federal. E ele também demite e _centrais sindicais no diã. 02 de dezembrO - e o farei como o maior
nomeia quem quiser. Foi isso que disse a ele. Ele me trouxe a de- prazer- para materializar claramente a intenção coo.creta do Presimissão. Nem a li. O demiti e asSim farei coril qualqtler outro.
dente Itamar de preparar caminho para que se retome a política de
Se achar que neste processo houve quebra de confian~. e salário mínimo mais consentânea., expressando a dignidade do
povo brasileiro, o que certainente não se tem co:r;n esse_nível ri9íabuso da minha confiança para um expediente subalterno qualquer, demiti-Io-ei e direi as razões públicas da sua demissão. Hoje, culo de salário mínimo, que ainda-somos obrigados a praticar, deem mim, permanece a total confiança de que ele quer fazer as coi- vido a essas vinculações que acabei porelencar.
sas corretamenle. Estou seguro disso.
Senador, arrematando minha resposta, entre outras razões, a
Quanto a questão do salário minímo, nãO há muito que ino--- minha adJ!liração por V. Ex• vem da obstinação com que lufa e gavar na estratégia que trouxemos até aqui. O salário m:ínimo não nha gradualmente o convencimento dos setores mais esclarecidos
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da Nação, para que o País tenha a coragem de enfrentar a chaga quanto tratamos, nesta Comissão, a questão do arranjo intemaciosocial que não é mais suportável, como a política de renda mínima i:tal, ou seja. a reiriserção do Brasil no mercado internacional com
realisticamente assentada naquilo que seja possível pela realidade um objetivo perseguido, tanto no Govemo Collor quanto no de
brasileira fazer.- Estou- entre aqueles que se convenceram de que é Itamar Franco, nas duas fases do Governo. Q Ministro Marcílio
possível fazer gradualmente alguma coisa. sempre gUardando coe- Marques Moreira cumpriu um papel importante nisso como tamrência com os fluxos do Tesouro Nacional, sem o que nada seria bém os Ministros do-Governo de Itamar Franco.
-~- QUero, mais um3. vez, frisãr-c:jtie o Senador Fernando Henriconseqüente.
Em função do. meu convencimento. levei ao Presidente Ita- que Cardoso teve um papel importante quando da aprovação do
mar Franco um pedido de autoriz.áção,"_que me (oí Cõri'Cédido. Con- primeiro parecer elaborado pelo Senador Ronan Tito. quanto aos
versei também com o Presidente eleito, Fernando Henrique jurOs atraSãdris; naquela época S. Ex• não pertencia ao Governo e
Cardoso, para que criássemos um grupo de trabalho fomia1, inter- por issO credenciou-se ao passo defmitivo que fcii Cumprido há
minísterial, que nos pudesse dar um subsídio Objetivo com cOntor- mais ou menos um ano, no dia 29 de novembro, (J_uandõ~ assinanos numéricos claros de como seriam os primeiros passos de uma tura do acónlo do principal da dívida.
política de renda mínima no País. Esta Comissão' furif'õ praw de
Também em novembro do ano passado, se não me engano
30 dias para oferecer os seus resultados.
há um ano, dia 23 d_e novembro de 1993, deve ter sido dada a orEu elencaria entre aqueles poucos feitos qUe-· eventualmente dem para compiar os Títulos do- Governo americano no mercido
tenha tido o privilégio de fazer em minha rápida paSsage-m -ão Misecundário. Sem que isso seja um arranhão moral, houve um penistério da Fazenda, a esta Casa e ao Governo Central, as primei- queno arranhão com o Senado- de fato s6 sOO.bemos disSo no iníras infonnações concretas de um passo nessa direção.
c-io deste ano; esse assunto não foi totalmente esclarecido, e isso
O SR. PRESIDENTE (João Rochª)- CO}:lccdo a palavra ao quero dizer que vejo inserido no terceil:o tópico: está profundanobre Senador Espcridiã~ Amin.
mente ligado à questão cambial. Só _iremos internacionalizar os juO SR ESPERIDIAO AMIN - Quero saudar o Sr. Ministro - ros-mtemacionais quando tivermos todos os nossos dutos abertos
da Fazenda, o Sr. ~sidente do Banco Central. os nobres compa- operando com fluidez.
nheiros, desejando centrar minha participação nesta reuniãO, que é
A questão da compra dos títulos ensejoo inclusive uma sesmuito útiL pois estamos recebendo inronnaç-ões muito proveitosas, são seCreta desta Conri_ssão, onde nem todas as perguntas foram
em dois tópicos: o primeiro não chega a ser uma indagação, por- respondidas. Fui bomado ontem, pelo Presidente da Comissão. Seque o próprio Ministro e o Presidente do Banco centraljá abordanador João Rocha, com a incumbência de ser o Relator, perante
ram a questão. Porém. solicito ao Ministro da Fazenda uma esta Comissão, do processo que trata da emissão de bônus internaapreciação prospectiva a ·respeito do que podemos aguardar acerca cionais do nosso Goveino. Quero dlzer que já ençomenJei um pado desdobramento desses quatro componentes. Um deles é o salá- recer favorável porque acho que esse episódio não arremata, mas
ric', aproveitando. inclusive, essa linha de argumentação, expedida dá um passo muito importante nesse objetivo ae coloccq:" o Brasil
a respeito do salário mínimo.
no sfstema -fmanceiro intemacional plenamente, já que estamos
Temos amarrações 4ue só csttutura!mente poderão serdes- parCialmente e talvez por isso não tenhamos uma conversibilidade
feitas. Quando é que isso pode ocorrer? Não vai OCorrer nunca? plena de nossa moeda.
Gostaria de voltar a algumas preocupações até de natureza
São duas causas estruturaíS e uma cOnjunb.Jral.
formal, posto que quero repetir ao "PresidentP do Banl"'1 Central:
Na verdade, o quadro de exclusão não tem sido atenuado: o
salário, os juros, esse descompasso entre juros interno e ex temo Sou favorável à emissão de Títulos do Governo brasileiro, como
emitiu várias falcatruas. Uma delas foi abordada por V. Ex•. Mas fazem os governos da Venezuela, do México e Argentina. para ciqualquer mecanismo de internação de dinheiro estrangeiro DoBra- tar nossos vizinhos, poxque isso marcará. a reabilitação do nosso
sil significa especUlação bem sucedida. Qualquer mecanismo, até crédito; isso nos tratá uma taxa de juros de 8% ao ano, que pode
trazer na mala! Trazer dinheiro na mala, comprar Real ou i.ri.vestir ser muito alta no mercado internacional. mas que vai escaildali7M
na Bolsa de Valores- comprar t.íUilos do Governo- dá_ 4inheiro, a nossa taxa, a taxa que os empresários, os Estados e o Governo
principalmente se vierem e não conseguirem sair. Salários, juros. brasileiro estão pagando e que solapa a nossa capacidade de emesse descompasso. Não são os juros! Ape:w- de os juroslntemos preender.
Então. sou favOrável. salvo pelas seguintes dúvidas: Quais
preocuparem todos nós. E ainda está elevado para qualquer ·processo produtivo sustentado, mas o que nos preocupa é a questão da foram e quais são os critérios para: ·obter assessora.mento tanto na
sustentabilidade. o componente dólar, e a nossa inflação inrerna, compra dos Títulos americanos quanto na colocação dos nossos
seja 3%, 3,45% ou 3.12% é um número grave quando os salários bónus, ou seja. como chegamos ao nosso consultor? Foi por dispensa de licitação? Foi por aditamento a contrato anterior de naUIestão virtualmente congelados pelas amarrações estrutUrais feitas.
Então, esse não é um tripé c sim um quadripé. E de que forreza diferente? Foi respeitando a Lei n° 8.666/93? Esta é a
ma podemos aguardar o desdobramento disso? Eu resumiria a per- primeira pergunta.
gunta a uma questão: QUais são as refonnas estruturais necessárias
Segundo: Afmal, quanto nos custou a compra - nós não sapara que possamos chegar ao fmal de 1996 com menos dú_vidas do bemos ainda- dos Titulas americanos no mercado secundário, a
que temos boje? Quero reforçar a posição do meu partido, a m.inba título de comissão paga a quem intermediou? Também não-Sabeposição pessoal de 'considerar indispensáveis certas refonnas es- mos.
Terceiro: Foram selecionada.s três corretoras internacionais.
uuturais. Não sou dono da verdade nem tenho responsabilidade de
conduzi-la; quem a tem no sistema prcsidencüllista é o Presidente, O primeiro nome da-primeíraeu não sei, paréce~me que o último é
no caso o Presidente eleito; e aqueles que queremos ver superadas Sachs; as outras são Salomon Brotbers e Merril Lyncb. Ab, é
essas dificuldades estnlbJrais em princípio devemos ajudar. O meu Goldman & Sacbs. Quais os critérios de seleção simplificada, expartido e eu temos urna posiÇão sobre o assunto c eu gostaria de pressão referida numa das reuniões? Aliás, ontem compulsei o doconhecer a sua avaliação. cumento que veio, de setecentas páginas, e acho que deu para ter
A segunda é endereçada ao Presidente do Banco· Central e uma visão do conjunto. Fói":aiuito bem conduzido o trabalho. Mas
quais os critérios?
supletivamente ao Ministro da Fazen~. Não vou_~portar aqui o
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Finalmente. sem que isso seja considerado uma insinuação,
hâ alguma relação entre os escoJhidos para a compra dos Titules
americanos c os escolhidos para colocarem os nossos bônus?
Quando eu digo relação, não falo em relação de parentesco. falo
~·m

relac;;·ào de familiaridade funcional.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao
Sr. Ministro Ciro Gomes. Pode ser complementada a resposta à argüi~·ã<) do Scnad('r Espcridião pelo Presidente do Banco Central.
O SR. C!RO GOMES - O cenário prospectivo do Brasil,
soh o ponto de vista conceituai. está profundamente legitimado
pnr um debate recente a que a Nação brasileira se submeteu, ao
derredor da sucessão presidencial, a que V. Ex• emprestou grande
hrilho.
E posso rcprodu7.ir aqui os conceitos. Certamente, todos
C'lcs estarãl' condicionados ao arremate da pergunta de V._ Ex•.
Tarn bém quero dar a minha opinião sobre quais são as reformas
estruturais yuc permitiriam--- Tcalizadas a seu tempo e com a profundidade necessária, a meu juízo -, a materialização dos cenários
prospectivas que nós, que· adnúni&ramos o Plano Real, imagina~
mos seja a nossa tendência. -o-runlO para onde caminhamos.Sobre salário: pensamos que, passada essa transição do
IPC-R, do reajuste automático dos salários- que gamnte que eles
não estão <.·ongelados, mas subnússos a uma regr~_ de -~ição
pela qual se dará I 00% da perda eventualmente apurada em real
na data-base. de uma vez por todas, mas que permite. por ser uma
ve.1. a t·ada 12 meses, conforme o Congresso Na~ional, por sua
própria iniciativa. fazer com qUe não Seja i.mediataniente transportado aos preços e daí aconteça a alimentação da espiral da indexação preços/ salários, saláriosJprcços, inflação e reincJex~j_o geral
da economia -,.que terinina em julho, pelo que está escrito; ou se
nús conseguinno_s dar sustentação, confla.Ilça à queda COJ!S_istente
Ua inna\·ão antes, imagino que será possível avançar Para uma coi...a qualquer que reponha, na data em que se constatar o flm-sustenrúvcl da infla\'ão. tudo o que for apurado no passado, e, a partir
dcú, avançannos para onde precisamos ir, para a livre negociaÇão
dos salários.
Certaincni.C isso exigirá todo um_ aparato de reforma~_ CCJm
as quais não posso me conipromctCr, inas eu diria~ de lllÚlhã livre
responsabilidade - que é preciso mudar toda a forma tutelar das
relações de trabalho que o País pratica desde Getúlio Vargas. Tudo
isso tem que mudar. A unicidade sindical tem que mudar, para que
os trabalhadores possam ter. realmente, na pluralidade, a conset~üência mais forte da sua organiz.ãçãO, o ilnposto sindical; todo
('sse caráter regularizador, normativo, da Justiça do Trabalho, é incompativeJ com um país moderno; os reajustes centralizados num
país com as Cdradeósticas de div~i~e que o Brasil tem são absolutamente incompatívCis Com a realidade. Não hã como se explic.-ar que uma alta de aluguéis apurada no mercado de aluguéis de
São Paulo, mais- a quebra
safra do feijão apurada no Paraná,
mais a alta do preço da laranja produzida por uma geada na região
de Ribeirão Preto sejam apanhadas por um índice qualquer e, no
dia segUinte, ilações sobre esse índice obriguem o Rio Branco, no
Acre. a reajustar as suas tarifas de ônibus, ou a dona de casa, no
Cearã. a pagar mais can) pelo litro de leite, ou pelo feijão~·qüe lá
~xiste abundância, pOrque os Ceãrenses aCabarat:n de colher a
11aior safra da história- enqUanto aconteceu a maior qu-ébra de sa~ra de feijão no Sudeste do País. _ISso realmente não pode mais
1çontecer, e o cenário, para miril, é--que o Governo regulará de for1ta vigorosa o salário mínimo.
Depois de resolver as questcJes estruturais, a sua vinculação
t Previdência e à AdniinistraÇãO Pública, poderemos avançar acecradamente para uma politica de administração do salário mínino. c os outros salários serão entregues ao principio modemÕ-da
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livre negociação._
Sobre os juros: é evidente que é inSusteutáve1, a médio prazo - não mais a longo prazo -, essa diferença de juros entre o Brasil e o mercado estrangeiro. À medida que as nossas rela_ções
comerciais estão cada vez mais amplas. à medida que estamos
submetendo o produtor nacional a padrões de competição - sempre pensando em dar ao consumidor brasileiro o melhor produto
-ao menor preço. mas nunca nos esquecendo de proteger o produtor
nacional quanto ao emprego interno do País. porque esse é o debate do terceiro milênio -, precisamos garantir que ele tenha à _sua
disJX>sição uma estrub.Ira de financiamento competitiva sob o ponto de vista dos padrões internacionais, bem assim dar a ele uma estrutura de tributação compatível também com os encax:gos
tributários que o seu concbll'ente internacional vivencia, para que,
dadas as condições de igualdade na ambiência macroeconômica e
na relação com o flsco, possa ele competir tão-somente na dependência daquilo que ele consiga obter em ganho de produtividade,
por animação do seu quadro de servidores, por aprimoramento dos
seus recursos h~ manos, por inc0Ip011lÇãO de avanços científicos e
tecnológicos, que é para onde desejamos que o Brasil caminhe.
O Dr. Pedro Malan dará uma palavra muito forte, muito segura de que não tarda o objetivo de aiC!J;IçannOs juroS brasileiros
mais compatíveis com o pãdrão internacional. SoU. entretanto, solidário com ele na compreensão de que, nesta t.Ia.J!sição de uma
economia superinflacionária para Uma economia de inflação civilizada, n~ pcx:lemos cometer imprudênCias. É muito fácil denunciar
os juros altos do ponto de vista de quem toma fmandamentos; não
fica tão mais fácil falar em juros baixos do ponto de vista de quem

remunera a poupança.

Temos uma riqueza fmanCeira estimada em 160 bilhões de
reais. que nos distingue 00 países como ã Argentina. por exemplo,
que não precisava se preocupar tão graveinente com os juros negativos que praticou num certo momento, porque há muito se dissipara a riqueza financeira argentina, dada a hiperilúlação, a perda
de confiariçã. totaL Eles já estavam em Miami há muito teiD.JX>; o
~BraSi~ não. Temos aí 160 bilhões de reais corno !'ffilpança fman~ira, e essa é uma alava.Dca estratégica fundamental paia a sustentabilidade de uma anancada para o desenvolvimento que estamos
começando a experimentar, que~ próxima década -lenho
disto absoluta segurança. Para isso é preciso que lenhamos toda a
cautela. toda a prudência nessa transição, nunca permitindo ao
poupador brasileiro- imaginar que o seu recurso que está na poupança está su~remunerado, ou remunerado abaixo da inflação.
O Governo Itamar Franco marca um tento fundamental nessa área quando toma empréstimos a juros reais de 5% a 6% ao mês
- e hoje já chegamos a praticar jUro de 0,5% real ao mês, com oscilações que vão a 0,6%, 0,7% reais para uma taxa efetíva de
4,02%; para uma inflação de 3%, de 2,5%, estamos com algodependendo do índice- ao redor de 1,5% a 0,5% de taxa efetiva,
juro que, efetivamente - V. Ex • tem todà razão- é muito alto. Mas
é uma situação de transição, em função do olho - temos que estar
périDarientemente olliando - posto na remuneração efetiva da riqueza fmanceira brasileira, até que tenhamos suslentabilidade.
Para isso é necessário, mais uma vez, remetermos às reformas estruturais, que vou comentar no fJDl desta resposta.
Quanto ao câmbio, creio que já falei com muita clareza qual
é a tendência. É importante que ajudemos o produtor brasileiro a
vencer esse paradigma que tem na cabeça. O produtor brasileiro
que ainda alimentar ilusões desinformadas acerca do câmbio como
um preço público, e, sendo um~ público, imaginar que pode
pressiõliar-aU.tóridades do Estado, no Parlamento ou no Executivo,
para mudanças de política nesta área. estará cometendo um equívoco que pode ser dramático para. a sua empresa ou para o seu se-
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tor. Eu não vejo <:orno. com esta relaçao que o Brasil tem hoje. ferroviário, de desmantelamento da estrutura acadêmica, dos labo'om essa. ânsia de progresso, de desenvolvimento e de iriflação es- xatórios, de telecomunicações, não pode se dar ao luxo de dizer
tável, que é um consenso polític.o no País, como se vai abrir mão pretender um Estado núnimo. Não acho. Acho que o Brasil precisa
dessa etapa conqui.o:;tad.a até aqui. O câmbio-não-Será mais um pre~ ser um Estado forte, um Estado dirigista:~ Não um Estado asfuiaç-o p1íblico. Vai osdlar, provavelmente, por bandas, como faz a dor da inicfativa privada, um Estado que impeça a iniciativa privaUnião Européia- provavelmente, por bandas. Acha-se um ponto da de agir, mas como nos Estados mais modernos. um Estado
de equilíbrio, o mercado achará esse ponto de equilíbrio e, a partir dirigista, capaz de dar planejamento estratégico e de ser u;ma codai, a vigilância, a ingerência do Banco Central será apenas para fonte dt;: desenvolvimento e não uma fonte predatória do esforço
garantir uma handa estreita ou ampla, enfim. seri uma tendência, privado de desenvolvimento. Nesse sentido, a reforma patrimonial
que o futuro nos ensinarã, à manutenção eStáv-el de um câmbio, exige uma desmobilização de parte do patrimônio públiço pai"a:utimas, necessariamente, desregulado ao máximo. Vai ser assim o ce· lização na limpeza de alguns passivos estrangulados que estão aí,
nário do câmbio.
- não só agravando as condições fiscais do País, mas também sinaliQUanto à inflação. permaneço sendo um homem de muita zando de forma muito ruim para as perspectivas de furu.ro e de sussorte. Apesar das minhas imprudências, tenho tido da vida muita tentabilidade de uma econonúa com uma moeda forte, estável e
generosidade. E vamos. agora mesmo, assistir à inflação começar defuiitiva como é a aspiração gP.Ileralizada do povo brasileiro. Rea declinar do patamar de 2,5%. 3%, a que chegou, e isto, certa- fliO-me à necessidade de algumas reformas legais e institucionais
mente, dará ao novo governo, ao início do governo, uma inflação que permitam o manejo dll privatizição, dll quebra de monopólios.
não .só mais baixa do que está a atual como em tendência a decli- que, ao meu juízo, são tC?dos eles. sem exceção, petversõs ·para a
mrr. Isto se deve ao amac4Jreci.mento desse conjunto de providên- sorte desta Nação como um todo. Ainda que se preserve estatais.
cias restritivas na área do crédito, coDsolidadoi'as dó equilíbrio alguns empreendimentos, ~o vejo nenhum dos monopólioS dando
fiscal e conjuntural que alcançamos este ano, mais a disciplina contribuição boje, senão negativa, à sorte da população brasíleira.
com que o Presidente Itamar Franco tem imposto ao Governo Se outros argumentos faltassem, aí está a Nação refém .de uma únitodo, a austeridade no manejo dos gastos públicos. De maneira ca corporaçãO que ameaça desabastecer o País, inclusive de gás de
que a inflação. como sempre lembra o Dr. Pedro Malan, é como cozinha. Essa é uma situação absolutamente intolerável em uma
um processo: não há paraíso no nosso horizonte de vista. N6s pre- nação que pretenda basear-se na lei, na ordem. no Direito e na decisamos lutar tenaz e ohstinadalnente. com grande disciplina, para mocracia.
garantir c ampliar os espaçoS conquistados. Aí está a questão das
Eminente Senador E~ridião Amin, eram essas as considereformas estruturais. A âncora fundamental do Plano Real, que é o rações que,, ao meu encargo~ eu poderia ponb.lar. Rigorosamente
cquilíhno fisc-al; só é sustentável no universo estratégico ao· ano de não disponho de nenhuma informação sobre .a sewndll questão·.
1995. e já com dificuldades. Refrro-me a 1995, ponjt!e é a dllta de que V .. Ex• frumula ao Presidente do Banco Central, que_certamerivigência do l<Undo Social de Emergência, mas já com grandes difite terá resj>ostas muito claras e objetivas para que nós. t~ delas
culdades. porque saj do horizonte de financiamento do Estado bra- tomemos conhecimento.
'ilciro; o IPMF. dia 31 de dezembro. Nós Podemos, perfeitamente,O SR- PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra ao
em 1995. compensar esta lacuna com privatizaçãO e Com ganhos Sr- Pedro Malan.
O SR_ PEDRO MALAN- Senador. certamente V. Ex' me
no <:omhate à sonegação. Isto é petfeitamente possivel. Mas esse é
um período que temos para aprofundar as novas bases fiscais e tri- dispensará de comentários a4icionais. porque foi extremamente
butárias do Estado brasileiro como um todo, repactuando os encar- ampla e extensiva a exposição que f~z o MinistrO Ciro Gomes ·so·
gos entre as diversa.;; hierarquias da Federação, Municipios. bre os itens aos quais V. Ex• se referiu.
Estados. Distrito Federal e União, fazendo uma reforma do sisteAs reformas estrururais necessárias se desdobram em duas
ma tributário que simplifique a nossa modelagem tn"bJtária, que gzandes vertentes, ao 'nosso juíZo. Uma. recuperando o que di~se
desagrave a produção, que estimule a relação formal de trabalho, mos há um ano e meio no programa de aÇão imediata, é lidar coni
mas que o resultado líquido seja, a um s6 tempo, capaz de aumen- o relativo descalabro administrativo e fmanceiro do setor público a
tar a receita pública. Esta é urna opinião muito forte que eu defen- que nós todos, brasileiros, sem exceção, permitimos que ficassem
do. há muito tempo. e há um consenso entre pós de que é preciso, relegadas as contas públicas neste País. IsiO é fundamental. é ataao mesmo tempo, obter esses benefícios, esses objetivos na área da refa primeira da Administração, como seria de qualquer adminisreforma tributária fiscal. Um dos aspectos fisÇ$~. lato_ sensu, mais tração que tivesse sido eleita e ficasse responsável pela gestão da
graves, que merece um capítulo à parte, é a reforma da Previdência coisa pública a partir de janeiro de 1995,
A rutra vertente, que mencionou aqui o Ministro Ciro GoSocial. Nós precisamos remontar as bases_ atuariais de fmanciamento da Previdência Social brasileira, assim como V. &•tem remes, deve ser bem enfa1izââ.a. É muito importante que caminhepct ido - e eu tenho acompanhado a sua preocupação, que é mos para reduzir o custo relativo da produção de bens e setv!~s
ahs.olutamente pertinente-. a de.struída base atuarial da Previdên- no Brasil em relação aos nossos competidores externos. Isso se
cia ScX'ial brasileira. Isto não se projetará para o furu.ro senão desdobra em várias direçOOs: na área de _capital, por exemplo, esticorno um grande desmantelo, com reflexos deletérios no equilíbrio mular o investimento físico de longo prazo e ampliação de capacido Tesouro, que será sempre chamado a honrar os desequilíbrios dade produtiva- objetivo que estamos procurando alcançar com a
que evcntualincnte a Previdência aponte. Propostas não faltam. definição dessa taxa de juros de longo prazo para empréstimos do
mas é preciso que esse debate esteja ciri condições objetivas de ser BNDES.
vencido no exercício próximo, em 1995.
Há muita coisa a fazer na área tributária: reduzir o custo de
Há uma reforma que. a meu juízo, é de natureza patrimo- tributação que incide sobre a atividade brasileira não só de expornial. Eu que não ~o a privatização como um ftm em si mesmo, tação, de produção doméstica no Brasil, em relação à tn"butação
acho que um Estado que tem 60 milhões de pobres, 32 milhões de que incide sobre os nossos cqmpetidores externos. Há muito a fa- miseráveis, com um desequilíbrio dramâtico na distribuição espa- zer nessa área de reduzir esse diferencial enorme que existe no
cial da riquc7.a, questões: de infra-estrutura, gargalos tremendos na Brasil, um dos maiores do mundo, entre o salário real tal como
área de energia. de portos e transportes rodoviários, de transporte percebido pelo assalariado e o custo efetivo do fator trabalho para
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o empregador brasileiro. Essfi cu~to chega a ser superior a duas veAbrimos os envelopes com o cu.sto !lpena5 para essas quatro
zes ou mais, devido ao fato que fomos, ao longo dos anos, agre- e não abrimos o envelope com os rnStos das outras nove institui~
gando essa série de penduricalhos em termos de encargos na folha
ções fmanceiras.
agregada de salários_
Quanto à transpa.Jincia e lisura desse processo. temos pareHá algo a fazer nessa direção, no sentido de tirar um JX>UCO ceres tanto da Advocacia-Geral da União quanto da Procuradoriadessa rigidez. que não encontra paralelo no mundo. e desse dife- Geral da Fazenda Nacional. Nesse caso especifico, não é muito
rencial, que pode chegar a duas vezes e pouco por cento do salário grande o número de instimições financeiras no mundo capazes de
real recebido pelo trabalhador e o custo efetivo da unidade de tra- obter as condições e a experiência préviã. para fazer um programa
balho pelo empregador. Isso faz parte da redução de custo no Bra- de lançamento que pode chegar a 2 bilhões de dólares no ano. Por. tanto, esses pareceres dispensava?D o tradicional processo de licitasil também.
Há muito a fazer na área de redução dos nossos custos por- ção, que Obrigaria que o menor preço, qualquer que ele fosse tuários e de transporte em relação a esses mesmos custos em ou- poderia ser umã.-instituiçãO de quinta categOria- que se qualificasse, fosse contratado. Seriamos obrigados a contratá-la para fazer o
tros países do mundo. Há muito a fazer na área de
desregulamentação e desburocratização. Há muito a fazer em trei- lançamento, o que, a meu juízo, seria uma irresponsabilidade, porque existem certas ~xperiências e qualificições que são necessánamento profissional.
Em suma, a idéia da nxiução de custo é uma parte_ muito·· rias p<ira uma operação de tal complexidade.
importante para responder a sua pergunta. Senador, de comQ será
Essas infonnações todàs constam da documentação que foi
possível caminhar para ter um salário mais justo e digno, juiDs-i:i:Je- encaminhada ao Senado Federal nessas 700 páginas a que V_ Ex'
nores, uma taxa de câmbio que remunere --a 3.tividade exportadora se referiu. Era o que tinha a dizer sobre essa questão no mo~to.
adequadamente e uma inflação interna declinante de forma susten- Estamos abertos a novas perguntas.
tada e percebida como tal.
Sobre a compra de títulos do Tesouro norte-aJ;D.ericano que
Costumo dizer que _uma das razões pelas quais um ônus tão serVirain de garanti& aO Processo de "co-natalizaçio" do nosso
grandioso, hoje, está recaindo na política monetária e cambial é acordo da divida ex tema, voo reiterar aqui a essência do que arguexatamente porque não avançamos com a rapidez que teria sido mentei nas ocasiões em que estive aqui, em conVersas bilaterais
desejáveJ na área fiscal. de fmanças públicas, revisão constitúcio- - com váriOs Senadores.
.
. Em primeiro lugar, cumprimos à risca a resoluçãO do Senanal, equacionamento de questões de previdência. etc.
• Sobre a segunda parte da sua pergunta. em priilléiro lugar, do Federal e o acordo tal como aprovado pelo Senado, segundo o
qual as garantias do acordo seriam fornecidas sob a forma de títuqueri~ mais uma vez, aqui ag!adecer ã contribuição extremamente
construtiva dada por V. Ex• e vários dos Senadores aqui ~sentes los do Tesouro norte-americano. Nem o acordo, nem a resolução
- reconheço aqui alguns Relatores que desempenharam um papel do Senado, nem o parecer que aprov~ o acordo disseram que tefundamental no processo de equacionamento de nossa dívida ex- ria que ser-uma emissão especial de títulos do Tesouro feita eSpetema. Quero registrar aqui. em nome do Banco Central & do Go- cialmente para o Brasil ou que o Brasil teria que comparecer.
verno brasileiro, o meu reconhecimento ao anúncio préviO de _que obrigatoriamente, a um leilão primário de tltulos do Tesouro para
o parecer de V. Ex' será, em princípio, favorável à proposta que tal. Mencionava apenas que o País se comprometia. no dia da troencaminhamos a esta Casa, de emissãO de títulos do Governo, que ca. a comparecer com as garantias necessárias.
Por volta de outubro do ano passado, procurei o entãO Mitem por objetivo reduzir o custo agregado da dívida, substituindo
uma dívida ex tema que é mais barata por uma dívida interna" cara, nistrO da Fazenda para fuformá-lo de que, na nossa avaliação. estava havendo um movimento que tendia a nos ser favOiável, em
que hoje onera as contas plblicas neste País.
Sobre a questão das perguntas e dúvidas às quais V. Ex• se termos de alteração das taxas de juros _int~onais, e que, -para
referili enVolvidas nisso. Nessa emissão a que V. Ex• se refere, Se- que não ficássemos reféns de uma decisão política do Tesooro
nador, encaminhamos a esta Casa todo o prpcesso - desculpem- americano dr fazer uma emissão especial, destiliada exclusivame repetir a palavra que tão cara me é _: envolvidO na seleção. o mente ao Brasil. L~ adiante, eu recomendava, como uma tática que
que fizemos foi encaminhar, pára IS a 20 das maiores instituições atendia aos interesses nacionais. que n6s, de uma maneira extrefinanceiras do mundo, a idéia de que se haveria interesse em traba- mamente discreta. pudéssemos começar a contemplar a possibili.lbar nessa emissão com o Brasil. Treze dessas maiores instituições dade de, ao longo dos meses, comprar, no mercado secundári.O,os
rmanceiras encaminharam ao Banco Central uma resposta aos que~ ti tu los do Tesouro de 30 anos, que sOIViriam de garantia.
sitos tal como formulados pelo Banco Central, os quais estão todos
Isso nos deixava todas as possibilidades em aberto. Poderia
haver uma emissão especi&l do Tesouro americano lá adiante e,
explicitados na documentação que foi encaniinhada ~O Senado.
Queríamos saber eXitãmente o volume de operações de neste caso, podíamqs ven,der com _os títulos do mercado. Se não
cada uma delas nesse tipo de lançamento, com que paf~es "haViam houvesse, não estaríamos reféns de uma decisão política de um ou~
trabalhado, em que época haviam feito. qual o tipo de profissionais tro país. PoderiitmOs, se fosse a nossa intenção. concluir o acordo
envolvidos nessa questão, qual o nível de colocações e a que taxa com os nossos pt6prios recursos, segundo a nossa própria estratéforam executadas. ErúiiD., uma série enorme de quesitos de qualifi- gia,
Foi isso que ftiemos, Senador,-3. Partir do fmal do ano até a
cação que essas três instituições responderam, em que havia ponconclusão do acordo da dívida, que se deu em I 5 de abril deste
tos pliill tal.
Esses pontos foram avaliados por uma equipe formada por ano, quando, efetivamente, trocamos a dívida pelos bõnus e comtécnicos do Tesouro Nacional, do Banco Central e da Procurado- parecemos com as garantias. sem a emisSão esPecial do Tesooro
ria-Geral da Fazenda Nacional, que selecionoo quatro dentre essas americano, sem o acordo fonnal oo stand-by com o Fundo Monetreze, em termos de quesitos que nos interessavam, ou seja, quanto tário Internacional. Foi uma decisão nossa, soberana. O Brasil deà experiência, diversidade de experiência, lançamento de produtos cidiu que era melhor para o P&s fazer as coisas sem precisar de
em que estávamos pensando. As seguintes instituições foram ini- ajuda ou apoio político, boa vontade ou favor de. alguma instiblicialmente pré-qualificadas: Goldman & Sachs, a Nomura japone- ção nacional, ou de um governo, ou de um país, no caso o governo
norte-americano. Essa foi a razio.
sa, Solomon Brolbers e a Merril Lyncb.
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A pergunta é a seguinte: por que não foi anunciado publicamente?
Tive a oportunidade de dizer aqui, mais de_ uma_vez, porque
seria um grave equívoco fazê--lo. Este é um mercado estreito, com

poucos grandes participantes, enomfe propensão à especulação,
um mercado que vive na busca de informação privilegiada. a com-

pra do Brasil era a compra de vários bilhões de dólares, rumores
sobre intenções do Brasil teriam efeito imediato preço. Tanto é
que a pergunta mais freqüente que nos faziam, dezenas de vezes
por mês. era se o Brasil iria comprar, quando, com quem iria trabalhar, e tudo aquilo era informação de mercado que permite que vá-

rios operadores de merçado se posicion~ de fora e daqui.
E deixei claro aqui, com muita honestidade para V. Exas
que era urna coisa que seria não-recomendável do ponto de vista
de defesa de intereSse do país; estávamos anunciando o que iriamos fa1.er. Tanto que nosso discurso, durante todo esse peiiodo,
foi o seguinte: permanecemos confiantes que quando chegar o momento apropriado o Tesouro americano fará a emissão especial.
E foi o nosso discurso enquanto eStãvamos comprando,
sim; e não dissemos o que estávamos fazendo- porque se o disséssemos o mercado diria: - Bom, está vindo aqui um comprador da
magnitude do Br.isil e, portanto, vamOs çobrnr um preço altlssimo
para que este comprndor possa fazer essas compras dessa magnitude. Uma coisa que não no_~ interessava.
Em suma, uma decisão que achO que foi tomada adequadamente, que defendi, defendo e defenderei sempre. por mais adequada aos interesses do Pais.
_ _
- _
_ _ _
Sobre por que não foi feito um processO licit3tório;_Exatamente por essas razões. Fazer um processo licitatório significa tornar público que o Brasil v entrar no mercado comprando, o que
teriã um-efeito imediato sobre os preços e os custos para o País por
fa?.er tal cumpra.
Por que não anunciamos, aqui, naquela época _exatamente
quanto estávamos comprando, que dia havíamos comprado e que
volume? De novo, porque essa inforrilãção interessa aos operadores de mercado. Hoje temos uma carteira que é nossa, é do Brasil.
Se tivéssemos uma emissão especial de títulos- do_~Tesouro a~
cano. ela teria que ficar congelada por 30 anos, até ó aho 2024, e
com ela nada poderiamos fazer.
Com as compras que fxzemos no mercado, temos total autonomia desde que mantenhamos o valor da garantia de fazer trocas
e vendas no mercado de títulos que vencem. digamos, em 2023
por esses que vencem em 2022, se nos parecer adequado, sem pedir satisfação a ninguém, autorização ão Federal Reserve de Nova
York ou autorização ao Congresso americano - precisatiamos
fa7.ê.Jo se resolvêssemos alterar ou utilizar o títnlo.
Todos esses títulos, Senadores. podenl- Ser--utilizados no
Programa de PrivatizaçãO~ Na medida em que o título vem sendo
utilizado para programas de privatização não se justifica mãis a
sua manutenção como colateral e garantia. porque o título da dívida externa que ele estava garantindo foi transformado em p-articipação acionária e, portanto. podemos vender, podemos utilizar
livremente no mercado.
Se tivessem sido resulta~ d~ uma emis&:ão especial e depositados no Fedefal Reserve, teriamos qUe -j>edir autOrização do Fe-_
dcral Reserve de Nova Y ork pali faZC-10;- -algUOS- advogados
a<..'ham que seria Ilei.'Cssáii.a a -aproVa:çãCfdo COngresso ati:lericano,
porque é ele que autoriza a emissão especial.
L>e modo que, do meu ponto de vista, não há dúvida que tolaHl<lS a decisão c.ürrcta, tanto ua oiuh;;.tância, quanto nc>" seu procedmwnto O'jJCl':Kinnal.
_
Qu:.ti:.; ,,s l·ritérios que fomm utilil..ados para escolha da ins·
tituic;ão? i'.tra n·spom.kr a sua perb•unla, se havia alguma relação

ar
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entre a instituição que foi utili7.ada e es:.<l.s quatro da emissão de
bônus, a resposta é não, não há nenhuma rula(ào. Operamo-. t:om n
BIS, que era o banco onde estavatn depositadas nt'~:-;.ts !'CSCJ\.-a'> llil
época. parte da.,. quais foram utilízr'ldas par;1 r-'is:J llperaçào. c com
uma outra instituição financeira, chamada J.l'. M,)rga.n que eSC!)
lbemos na época, porque, na verdade <t c.~.:nlh<t esta~a Jt.:<;;trita a
três ou quatro grandes instituiçõe~'i que operam neste mcrr·ado. E
havia vantagens derivadas do fato Qe o BIS:. o orgão 1á tluha uma
relação e nós já tínhamos também uma expcriérwia bcm-sucedida
com o BIS na preparação do prnecsso de dnnmlt n;:l\:1" .p1c permitiria que essa operação fosse feita com a discri1;ào. l:~m1 o sigilo
e a seriedade profissional com que ela de fah) foi \.'.Unl·ebida. Ahrir
o concurso ou licitação sigrlifiraria infonn.1.r cxatarn~·nlc tiO'> operadores de mercado que estaríamos entrando para romprar ~·nm o:-,
óbvios efeitos sobre o custo. para o Br.tsil, da (lf!PJõiÇào.
Recebemos excelentes perguntas de V. ExM ml'!lmo t~ dns
Senadores Eduardo Suplicy, Ronan Tito e Gilberto Mu11nda t' res~
pondemos por escrito a todas as pergunt<ts. Nàn havlarnos dit(1 o
-nome da instituição e hoje acho que podcml'S Jiztq\l. "l\xlavia, h;l
uma informação soh_re a qual quero pedir a l'Omprceilsão Jns Sf:).
Senadores porque tCmos dificuldade cm Jivulgá-la, que C cxaU!·
mente a composição atual da carteira de título de 30 an( 1~ Jn Brasil. Essa é uma informação de mercado. Quando o mcn.:~do souber
que o Brasil tem "x" bilhões de dólares de títult\S que vem:l'm em
2023 aquilo será uma informação de mercado. pms SIJmente um
grande possuidor de úUJlos tem essa coroposi\·ão. S(l nóft satlemos:
nem a instituição que fez as compras tem um quadro lktalhadll.
pOrque fizemos váriãs operações durante esse pcti•xlo. E ur11 dire1
to nosso, a medida em que compramos no m~r<"ndP ali na~ c !a1er
swaps na medida em que nos pareça adequado a lu~: da cv\,[_uçào
das taxas intemacioJiais.
Quanto à comissão, não houve l'Ontiss5o envolvida na nperação. Na verdade, neste caso. alguma§ _institui~,_úcs. voltad:ts para
o futuro do Brasil, operam na expectativa de_ ilportunid.:t~k dt.· mvestimentos. valorizando um tipo de relacionamcnttl qm· :.c c~lll.~
lece com detetlninado tipo de país. Nàll houvl' qualquer
pagamento de comissão neste caso espedfi~o. comn há na outra
Operação a que V. Ex• se referiu, visto ser de praxe cm qualquer
emissão de títulos no mercado irnernacionall'm t.:~ualyut'l- p~U1t~ do
mundo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João_R~x:ba)- Pa.<>so a palavra ao
nobre Senador Esperidião Amin.
- O SR. ESPERIDIÃO AMIN- l~tt)'IJ -.au.-.f<}ihl. Sr. lTt'sldente.
O SR. PRESIDENTE (João R(){;ha) - iJ.!s.sn a p,ll<tVIII ao
nohre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PAT~OCÍNlü --Sr. l'rc:-,idcJJtc, ~o.'ildlla
de cumprimentar os iluslres palestrantcs pela -ol.~~\tlvtJaJt· t~ (,:lareza nas respostas. Desejo faz.e-r duas peq;untas a,> Sr. Ptctüdcme Ü<)
Banco Central, Dr. Pedro Malan.
Inicialmente, Dr. Pedro Malan, tramita, no â:mhtlo Jo Senado Federal, um projeto de lei que procura t.mnslerir a gcst<io do
Fundo Constitucional para o Desenvolvimento do Not1c- FNUdo Banco da Amazônia para o Bam·o do Bmsli. Sl'b a a!cga<,,'àn J.c
que o Banco da Amazônia não estaria t•tm•prindP 1 ·~ 1 ·~·Jt'll" ,,: tlc-:~
ses recursos que seriam repassados ao descnvolviuwnto J.a rcgiáo
~orte. Indago de V. Ex a a verdadeira sLtu~·àü do Banro da ,\ma.
zônia.
A outra pergunta diz respeito à c;riaçã() Je nnvas Ulslituii,_'\>CS
estatais fmanceiraS. No caso espccílico do Bant:o lkl li.'>tadt• J_c;: 'l ,,_
cantins, qual seria, sob a ótica do Sr. PresiJ..,:ntc u~) Hmll..\> LcnU<ll.
os ohstáculos para criação dessa inslitulçân füi~UKcira'/
O SR. P_RESIDEN11~ (Jo.In R(x·ha)- Com a paiavra d Dr.
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Pedro Malan.
O SR. PEDRO_ MA I.AN - Agradeço as amáveis palavras
de V. Ex11 e a objetividadc de ~'tias pcri;,'llntas.
Sobre a transferencia do funde de BASA para o Banco do
Brasi~ tanto quanto estou informado, trata-se de um projeto originário do Congresso Nacional c não do Executivo. Peço que me
corrija se estiver enganado. E. na medida em que é origináriO do
Congresso e não do Executiyo. não estou informado doS dctfllbes,
do que motivou esse projeto; eu teria que Consultar algunS -funcionários meus. Esse assunto não foi levado a rrúnha alçada, de mddo

que não tenho comentários específiCoS a fazer.

Em relação à criação de novas instituições fulanceiras~ bancos esta<h.Jais, especificainCnte ao Banco do Estado de Tocantins,
trata-se de uma decisão do Governador e das forças políticas ck'
Estado e da sociedade. A úniea coisa- que proclicimos chamar a
atençãO foi para o fato -d_e que a criação de uma instituição fmanceira e a -criaÇão de rede de agências envolvem a utiliz3.Ção de recursos públicos escassos. Não serão recursos de natureza do
Tesouro Nacional, exccto transferêndas, nem do Banco Central.
O Banco Central não toma medidas. decisões. que estimülem a
criação dessas instituiÇões. A- decisãO. Cm· última análise. é a decisão do governador e das forças do Estado, saber se os recursos públicos escassos - cu quero frisar que f.Scassos cm relação à
natureza das demandas que existem hoje sohre o setor público brasileiro, não só federal, como estadual. em particular, na área social.
Se a decisão das lideranças política-s-da-Sociedade de um Estado é
que o importante é ter um banco, e saber o que está deixando de
ser feito para que se tenha tini hanco, em termos de recursos necessários à sua capitalização e investimentos referidos. não cabe
ao Banco Central emitir conceitos e opiniões sobre o assunto.
Cabe a cada sociedade local. O que nós temos dito. e eu quero reiterar, é que nóS achamos errado. equivocado, a utilização de uma
instituição financeira estadual para fa:~.cr algo que deve ser feito
com recursos orçamentários. Que cada governador tenha sua~
prioridades sociaiS; digamos, desenvolvirnentistas. as expresse no
seu orçamento encaminhado à Assembléia Legislativa e aloque recursos para t.al, obviamente. faz sentido, é da natureza mesma do
processo orçamentário e de definição de prioridades. Agora. a utilização de uma instituição- fmanceira,· sem base de recursos orçamentários desta natureza, para estender crédito subsidiado alguns deles não se recuperam depois- envolve o uso de recursos
públicos que acabam batendo no orçamento Uo Estado. Essa arazão pela qual nós temos tantas situa-ções de uma imbricação entre
problemas de bancos estaduais e fmanças do Estado, que não é fácil de resolver, como falei antes, cOm freqUência-, na nossa linha de
remeter para o Erário Público mais amplo, federal, coisas que acabam batendo no Tesouro Nacional ou no Banco Central, que é o
que devíamos procurarexorciiar-da vida pública nacional. essa socialização federal de prejrtíws oconidos, às vezes, por decisf>es
equivocadas em outras instância.-; de governo. Eu não tenho opinião definitiva, porque isso envolveria uma análise das finanças do
Estado, da receita mensal, do comprometimento, como disse o Ministro, da folha de salários, em tennos da receita total, o volume de
recursos necessárioS pãra ã capitalização. O que eu quená dizer é
que não é uma decisão fácil, ou não deveria ser uma decisãO fáCil,
de um govemador simplesmente cri<ir um ban<.~o que tem implicações importantes para o setor.
.,.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao
Senader José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- As perguntas que cu tinha a fazer
e as dúvidas eventualmente ex istcntes já foram rsdarecidas e respondidas amplamente pelo ilustres convidados. ObrigadO a V. Ex•.
ao Ministro e ao Presidente do Ban<.·o Centrdl.

m
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr.
Presidente do Banco CentraL Eu me felicito pór pOder fazer as
perguntas agora, porque o Senador Esperidião Amin antecipoU algumas das perguntas que eu tinha para fazer. o que toma mais fácil o meu trabalho.
_
Em primeiro lUgar, eu quero rCconhecer aqui o sacrifício
que deve estar fazendo o Ministro Ciro -GOiiies Para estar aqui.
porque e]e tem demonStrado seu desapreÇo -para com a classe política e aqui. sem dúvida nenhuma. é um lugar freqüentado principalmente pela classe política. Reconheço este esforço dele. sei da
sua intolerância manifesta pela classe em geral. Infelizmente, ele
vai ter que conviver. São os ossos do oficio, M""mistro. Reconheço
seu sacrifício: e leve a crédito do seu rico cunículo mais este sacrificlo. talvez pelo Brasil.
A pergunta principal que eu tenho a fazer ao Presidente do
Banco Central é como anda a família -Dart.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra do Dr.
Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN --Acredito que é do conhecimento
de todos aqui que dos quase 800 credores com os· quais nós negociamos a nossa dívida externa, houve um, a família a que se referiu
o Senador Ronan Tito, que preferiu, digamos assim, hãõ- t:roea:r a
sua dívida, estava denominada no chamado mix pelos bônus que
nós emitimos no dia 15 de abril, c disputar na justiça os juros atrasados, na verdade, procurando a aceleração do principal.
Como é sabido, ao_ longo de toda a negociação, pagamos
apenas uma parte dos juros, na medida em que estavam vencendo,
e os juros atrasados que existiam em 15 de abril deSte ano, quando
fizemOs a cinissãõ; foranl COnvertidos em bônus com 12 anqs Ue
pra7.o. Isso foi feito para quase 800 credores..
'
Essa família recusou-se a ter os- juros atrasados, devidos
desde 91. até 15 de abril de 1994, convertidos em bônus de 12
arios. exigiu ·o pagamento caSh, imediato, dos juros atrasados e entrou com uma aç_ão para pedir a aceleração dos 1,38 bil:hões de qóJares que tinha contra o Brasil em forma de MYDFA.
Essa segunda dimensão, a possibilidade de _aceleração nos
preocupava, porque o acordo dizia que, rio caso de inadimplência,
o credor poderia exigir o pagamento total do principal, desde que
ele tivesse mais de 50% do principal.
Felizmente o Banco do Brasil, por razões de análise sua. -comercial e individual, tomou a decisão também de pennanecer com
cerca de 1,57 bilhões de dólares em MYDFA. de modc que passou a ser o credor majoritário e principal dos 1\fYDFA, o que impede qualquer tentativa de aceleração de pagamento do principal.
Quanto aos juros, continuamos com a nossa discussão na
justiça. Devo dizer a V. Ex•. Senador. que estamos indo bem, pois
ternos uma: exCelente defesa, apresentada não só pelo comitê de
bancos com o qual nós negociamos como também pelo governo
norte-americano. O Ministério da Justiça, o Tesouro e o Departamento de Estado também apresentarnm, nessa lide judicial, argu~
mentos sólidos em favor da posição brasileira, chamando a
atenção de que isso não era uma simples querela entre um devedor
e um credor, mas foi parfe de um processo negociado ao longo de
três anos. num arranjo internacional no qual foram partes um go'vemo- SOberano. respaldado_ por quase 800_ instituiÇOcs IDierriaciO:. ~
.··na:is e governos.
Portanto, não é um caso simples. Acho que estamos bem _
_
nesta ação, tanlo é que. confianteS. comcçarrioS a mõVei as nossas reservas internacionais aplicadas no BIS, investindo-as, o que nos
dá um rendimento muito maior do tínhamos no BIS.
Não sei se respondi à sua pergunta. A resposta é que esta-
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não voltamos ao imposto do sal ou do chá?
-
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mos indo bem.
O SR. RONAN TITO- Eu só pediria a V. S' que se aprofundasse um pouquinho nas aplicações que estavam depositadas
no BIS. V. s11. se adiantou à minha pergunta e disse que estamos
avançando na questão das aplicações.
O SR. PEDRO MALAN- Pois não.
Vamos fazer, Senador. o que fazem bancos ceotrais do_resto _

reforma tributária, porque este político que aqui está apresentoU- .a
Emenda n° 3 para a R:_evisão Constitucíonal e o Uder deste GoVer·
no que está aí disse: "Temos que cumprir um preceitó constitiicio'nal. mas eu tenho medo." Quer dizer, o Governo tem medo. OU

do mundo - não propriamente os bancos centrais, porque essa é

não foi isso que o Senador-Pedro -Simon disse ein seu disCUrso?

uma atividadc que exige 24 horas por dia de observação do mercado e a busca de oportunidades mai_s rentáveis para aplicação de ativos que tenham em carteira. A esrnagaâora maioria dos bancos
centrais do mundo trabalha com as instituições que se especi"ali7..aram nessa questão. Como? Não é contratando uma só, que integre
a totalidade das suas reservas. mas são pequenos valores na faixa
de 50, 100 milhões de dólares. que, dentro de determinadas instruções ... (falha na gravação)... devem apresentar resultados dentro de
um prazo determinado. Nesse processo. há uma mudança constante dessas instituições; retirando aquelas que mostraram um desempenho inferior e colocando outras que têm tido um desempenho
maior.
É o que se faz em qualquer outro negócio. Faz-se um acordo. através do qual se aplica. por meio de uma instituição financeira, uma parcela· das reservas: eles usam um número grande
instituições e observ_am seu comportamento mensalmente. Aquelas
que fiveram utn desempenho um pouco inferior são substituídas
por outras ou por aquelas que tiveram um desempenho melhor.
Estamos iniciando esse processo, poüf paSsamOS a ficar
mais segUros em relação a esta ação que nos move a família Dart.
O SR. RONAN TITO- Muito obrigado.
Agora 3.'i minhas perguntas são dirigidas ao Ministro.
Veja. Ministro, COIJlO é cruel a vida pública. Às vezes, além
de não tolerar os políticDs, ainda tem que se submeter às perguntas
medíocres dos políticos. Vou fazer, então, uma primeira pergunta.
a mais medíocre de todas: Ministro, o que vamos comer o ano que
vem? Porque, até agora, São Pedro conteve a chuva enquanto
pôde. Talvez em pa:n::eria com o Ministério -aa FaZenda. com o
Banco do Brasil, com a política financeira. Mas chegou a um p:>nto em que a represa estourou. E agora temos chuvas. temos áreas
aradas, gradeadas, à espera de recursos para plantar.
O número mais otimista que consegui do Banco do Brasil
foi que até agora já- aplicaram quase 25% da demanda do custeio.
Ou vamos repetir, Ministro, aquele filme bisonho que já assisti
tantas vezes nesta Casa: impera a tecnocracia, não há fmanciamenlo, porque vai irrig-ar a base monetária e, depois. importam-se os
alimentos necessários. Depois faremos uma CPI para apurar a corrupção na importação dos alimentos.
Quantas vezes os Srs. Senadores jã viram esse filme aqui'?
Emprestar dinheiro para a agricultura?-· Sempre tivemos nOtícias,
por parte do Ministério e do Banco do Brasil,. ~bre os empréstimos da agricultura. Nunca tivemos notícia de que a agricultura
sempre quitou os seus débitos.
Não temos política agrícola; aliãs. não temos política. Então, dependemos dos humores do Presidente da República ou do
Ministro da Fazenda de plantão. para saber se solta e quanto soltar
de dinheiro.
A prirneirà pergunta, sintetiZando, é: o que iremos comer no
ano que vem? E qual a origem? O arroz será -daqui Ou da Malãsia?
Feijão eu não estou vendo no mCTCado in~cional. É possível
que a supersafra da região de V. Ex_a_ nos abasteça.
Reforma tributária e fiscal: ouço muitas vezes as pessoas dizerem, inclusive autoridades do executivo, que precisamos de
uma reforma tributária e fiscal. É verdade que, de vez e_m quando,
a idéia é morta por um vaticínio de um Secretário da Receita, tam-

Sou o Presidente da CPI da Evasão Fiscal. Vejo a nossa Üft·
-prensa brasileira xingar todo mundo, com o auxilio- é venladede bcm-falantes portadores das classes. aí sim. que dirigem o PúJ;.
Não estou falando de Governo. nem de Executivo nem Legislltivo. Hoje. a direção se faz através do discurso e através da iiDJftD·
sa. Todos ficatam horrorizados quando constatamos. atn.vM do
uma CPI que já dura mais de dois anos, dados revelados sob junmento de que, para cada cruzeiro que se ~um é de eVulo. ·
Ou seja, o Brasil, no ano passado. teve uma evasão da ~m de
US$ 82 bilhões; dinheiro suficíenti para cumprir toâóS os OOD::ipfomissas da ina.dimplência deste Governo com a educaçió. saáde.
segurança e justiça. Só não é inadimplente com o discurso heróíco.

Tenho a impressão que não interessa a este Governo uma

Se o Governo tem idéia de uma reforma fiSC:Bl e_ tributiria,
mande-a. Parece-me, sinceramente, que uma reforma ftseal e tn'bu·
tária deve ser, num regime presidencialista ... temos cinco. &6 JMt
Rio Grande do Sul. temos 3, excelentes. Mas o Govemo teuJ
medo. Elas ficam dormitando na gaveta, talvez por medo. ~ bt
uma reforma tributária, e se essas indesejadas, apresentem a taf(Jfoma tributária e fiscal.
A última pergunta. e que parece óbvia, ponjlle todos 01 ~
ses do mundo sustentam a sua política baseada em um trip6: poHti~
ca tributãria e -fiscal, política monetária e política cambial Nlo
temos política cambial. não temos política tributária, temo& um cipoal fiscal.
Então ficamos com o monetarismo. Gostaria que
uma pequena e recente aberração: nUm acordo setorial, o Exec:Uti·
vo resolveu tirar o IPI.dos carros populares- a brilhante id6ia dÕ
Fusca. a concepção do Hitler em 1937. Em conseqü6ncia, o Dlllr'
cado reagiu - passou a haver o ágio. O que as autoridades f:DliDceiras e econômicas deste País f1ZCI"3ID? Retiramm o 1PI? Nlo.
Acabaram com o sonho dos menos abastados, d.imiwiDdo o prázo
de aquisição at:mvés dos consórcios e aumentando as taxu do juros. E V. Ex• afumou que reclamações CODlm taxas dojurollitoo
no mercado, por parte de quem toma dinheiro emprestado, é 111.8..
ral e normal. E os tomadores reclamam só para reclamar p(xquo.
na verdade, eles repassam o dinheiro e quem paga tudo 6 o CODJU.
midor de salário mimmo. Este é quem paga! E nós todoo ji ábomos disso há muito tempo. Todo acordo setorili 6 pago po1o
restante da população. Isso é óbvio! O trligico do óbvio 6 nlo
praticado. Então reúnem-se o Ministro da Indústria o do Com&cio;
o Ministro da Fazenda, a indústria automobillstica, 01 trabelbadores da indúsuia automobilística, e al retiramos o IPL Auim, o Tesouro não tem o IPI para pagar as escolas. para pagar 101.
professores. E ai, quem perde? Quem ganha eu sei. A FIAT de Mi·
nas Gerais ganha, o ABC ganha. São forças trab&lbocloru orpnizadas. E quem paga? Os trabalhadores do JequitiDboaha,
trabalhadores do norte de Minas não são organiZJldoo o, qullldo bi
uma anomalia do tipo desta do ágio, prometemos codeia, bt umo
porção de discursos bonitos, mais taxas de juros e acabl.mol com
o sonho dos mais pobres de poderem comprar. Como? É f6cil, ó o
monet:msmo, mais juros--em cima, diminui~se o prazo du compras. E tllllÍto simples.
De acordo com meu entendimento, para se corrigir eaa
anomalia momentânea, até que os importados cheguem. deveria
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retomar o IPI. para que esse ágio -viesse para o TesoUro Nacional,
a funde que pUdéssemos sociali7.â-lo. IssO é ÓhviO; é- um -dCCietO.
Um acordo setorial, ou essecsetor é tão forte que o restanle da pOpulação não conta?
Sr. Ministro, estou cOntribuind-o muito para aumentar o seu
desagrado- e reconheço isso. Se V. Exa quiser, pos~-o 3télilaiidir
erigiiliina riieÇalha P<llll premiar esse esforço (Jue V. Exã CSl.á fãzendo de vir a e~ta Casa do povo mais detestável, segundo as suas
palavras. Ainda sou obrigado,.por dever de oficio. a faZCY:~Ihc estas
perguntas: o que vamos comer no ano que vem e de onde? A reforma tribut~a ex.iste n~ cabeça do Governo e ele séntC a Ilicessidade_d.a_mqsrnar Es~ ali o prqjeto. E o ági9 do automóvel? _ _
, Q SR, PRESIDENTE .(João Rocha) - Com a palavra o Ministro Ciro.Gomes.
- --- -O SR. CIRO GOMES- Obrigado. Sr. Presidcn<c.
. Eminente Sc~dol:" ,Ronan Tito, desejo. preliminarmente.
a~qeç~.a V1 Ex• pe;l~ d\stiilÇ"aõ-Coiii(JUe paiticij)adCSta discus~
sã9 ,e s.ó po.r .modéstia a ,eloqüência das perguntas que--v. Ex• me
faz podem ser consideradas- medíocres.
-. O. que eu q~eró dizer é que não São medíocres as sUa<> perguntas; ·peJo contrário, têm o traço do brilhantismo e da contempoI"aD:.eid.aPtr-~.sãÇ> pertineotes às questões fuiidaffientatc; do País nCsta
hora, e a irritáf;âo nOtória com que -v~ Ex:i as faz ilãállidc Omérito
com. que as perguntas me são dirigidas. Se. V. Ex• tives~e .:::hegado
mais cedo. teria ouvido d~ m.im u,ma mariifeSi.ãção de apreço. que
em .mitn ~ l:ll\1-itO-gçnCrosa qpalldo se re"fei'C ao Parlanleiuõ lnsileiro çon;to in,stit,uição~ Certamente V. F.x• estaria dando-se conta. o
que também é um privilégio. pois eu ncf.t sabia -que V. Ex• acoin~ava os meus dizeres. do meu desapreço por pessoa·s que.-se-rido ~irupt;a~•.~.in~nWe~en~es, ou demagógicas ...
. ; O 1!R.,ll.OJ:-IA.N TITO~ Nornine ás ·pessoas, tenha dignida~
de!~ Nio fique lançando .e.m cima de toda uma classe, neste momento em que queremos construir uma democracia. uma cortina
de.. ~a; .u.IQa ç;l,asse que está· tentando desesperadamente recoqsJI!l~ .est~ .~a~s. ~pe,sar de os a,uxiliares da ditãâirra terem fabticaqq ~tç- m9DS,t1;0: aqui~ Mas nomine. tenha a àigõidade de
nominar as pessoas que V. Ex•! ...
, -0 SR. CIRO.GOMES. -Em cada uma das ocasiões em que
fui ~1JI:igf!d,0 8: fa.zê-Jç, eu ·O rlZ. Resp0~do, inclusive. por alguns
pr~d,im~I'!tçlS penajs p,or"tê-lo feito e f~-lo-ei sempre. O que quero 4ize,r,a V •. Ex .. é.qu~ o tempO-vein -demonstrando que tenho -pelo
Senado Federal. o maior apreço •. o rnaiGr respeito e o maioT acatame~t0- A ~~juízo, os poJiticos não conformam Uma classe, por~tc? . seria. w:p.a . imprudênci~ generalizar sobre um grupo de
hom,ep.s ~ m,ulqe;res que se dedicam à causa públic.a qualquer increpaç~~ fosse ela.de.natureza positiva. fosse ela de nature?..a negativa•..
. -. 'Entre 'nós- políticOs-:::. eu Sou um de.Jes, com quatorze longos
anQS. de.mi,li.Jância, ape~r de,trinta e sete anos de vida apenas-, já
pude, ~est~QlunJ?.ar ,grand!!s exemplos. de dignidade, de espírito público, Qe apreço ao País e de patriotiSMO. Portanto, não -s_efia eu.
em. mim, uma palavra de generali?..ação. Mas já vf l~uühé-m grandes
exemplos do pusilanimidade, safadeza e irresponsabilidade com as
coi~ do Estado bras_ileú:Q. CoiltinUarei fazendo uma_ diStinçao
multo clara em manifestar o apreço~-0 Tcspeito, a estima. a admiração e a exaltação do patriotiSmo de quantos fie dêem testemmiho
concreto de compromisso com as coisas do País. E direi o que
pe~o e responderei pelos meus atos contra aqueles outros, vilões,
que, estes si.r::Q.. enfeiam õ conceito que o -povo brasilei.rõ faz dC nós
outros que lutamos.e dedicadamente, à c,ausa pública.
Quando V. Ex11 me pergunta o que o País vai comer no ano
que vem, certamente o que quer é uma resposta concreta sobre
questões pertinentes ao crédito agríi:-ofa -porque. ceftamCnte, sabe-
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mos que o País vai comer aquilo que conseguir produzir e aquilo
-que Conseguir produzir na área agrícola S{'rá dín.·tanlCnte Consumido OU exportado C aqu-iJo que COnseg11ir prnduzir cm outras áreas
será transformado eventualmente em divisas com _que suportaremOS ã.s -iiOssas compras -inteinadonais. caso -ã!gtin1a qUet-rra de
abastecimento haja.
·
_- Devõ dizera-V. f~xa·que, entre as tormcmtosas Questões que
encú"ntrei ao chegar ao Ministério. há scsscn!~ e po~cos dias, estava a constiUção do funding do fmanl:-iamcnto da safra agricola
94195. E-é verdadeiro-:- talvez isso explique um poUco a indignação de V. Ex•- que não havia recursos alocados para isso- Uma
demanda itl)ensa; certamente a demanda crescentemente potencializada pelos méritos do Plano Real. c essa dcf!!anda não encontra_-Va- diaD.iede si
resposta do Governo.
Q_ P:residentç Itamar FranC'o Oet1.~mtinou que concertasse
uma sOlução. E tive que- tomar alb'llmaS iniciativa.-; úriíCas na história da composição do crédito agrícola_ hrasil_eiro._Pat__õ! compor um
fundo de 4.5 bilhões de Reais, o planejamento de safra 94/95, nós
tínhamos que reunir 250 milhões de R~~ is do Tc~ouro Nacional
para rmandar, sém qualquer TR C com juroS lixos de 4% a-a .. o:c;
microprodutores e tínhamos...
-· -OSR. RüNANTrto- Pcrmltc-mt~ uffi breve aparte?
-cYS~. CIRO-('JÜMES.:. OiH;o V. EX• com a nlãlor atenção.
O SR. RONANTITO- (Inaudível. l'nra dn microfone)_
O SR. CIRO GOMJ~- Eu não conheço esses dC-talhes que
não me Sao dados pelo Ministério da Aglicnltura.
-o SR. RONANTITO- (Inaudível. Ford do Microfone.)
O- SR. CIRO ('JÜ-rvff'~ -- Os critérios nã:o são form~Jlados
pelo Ministério da Fazenda. Sr. Senador. São formulados pelo Ministério da_A.gricultvra e, ccrt:unente. gua:rdam al_gu_~_a ~~rfuç-iª
téCJ]tca com algil-m critério que eu nã(l C(lnheço boje 'Para dizer a
V. Ex•, mas. se for do seu interesse. posso lcvanlá- los e responder
complementannente por escrito_ Falo ohjctivamcnte das minhas
tarefas.
Fui demandado por alo<'"ir 250 milh<"\í-s de reais do Tcsoufo
Nacional para fazer (re-nte a demaitda. dOs_ rnicroprOdutores ~ reuni
m3ís 4 hilliões e 250 milhões de_-r:eiús pã:ra ãS OutraS Categorias de
agricultores que-também teriam fmanciamenfô.s_ encargos difel-enciados: 50% da TR maiS •ix" por Ci'Oio, 4%. 6% de juros para os
médios prcxiutores até a TR plena. com juros de li% para o~ grandes produtores.
Dou cOnta a V. Ex• e aos seus nobres
-dn que pude fazer_ Para os 250 milh&s d.C Reai~c; dt• demanda do mkroprodutor.
nós extrãpolamos e conseguimos aJm:ar 500 milhões de reais, que
é o maior volume que o Tesouro Nadonal já c-olocou com esse
destino -na histó:rl~ conterrlf>Orânea do crédifó agiÍcola no País.
_Para o f_inanciirile-nt~ dos outro:c; volumcs 2 ~ós tivçmos que
inventar, inovar algumas providênc-ias, todtls elas "[X'.Culiares desta
quadra e todas elas conquistadas rom muito sac-rifício. Mobilizamos 1 bilhão e 600 milhões de reais de fundos de estatais br~ilei
ra.S aplicadas no Banro Central naquilo qnc_ s«: convencio~ou
chaffiar de extiamercado. transferindo pam o Banc·o do Brasil, a
fim de que ele pudesse aplicar parte destes rcn1rsos extramercado
no crédito agrico1a, que, c-orrio SabC V. Ex•, é rerrliulerado d:e forma- diferenciã.da; ás encargos s-ão -diTCrC-nciado~. cOm relaçãO- aOS
encargos de remuneração desseS fundos.
Para isso, propus. e o Presidente Itamar Frunr.o acatou, urna
Medida Provisória que detet-mina ao Tesotiro Na<'ionaf- está_ em
tramitação no Congresso Nacional-. ~qual17__.ar os difcrcndaiS de
taxas.
IDesma forma, ainda faltando recursos. nós bUscamos o
FAT. CõflSegtiimos qUe o FAT- Fundo Jl! Amparo ao Trabalhã- dor- o que é inédito. nunca acontf'.ceu:lví filé 11m3 <'C11a revolta do-
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trabalhador urbano brasileiro representado no CODEFAT- dada
a iminência, a necessidade grave de alocar recursos para o crédito
agrícola, deslocamos já 500 milhões de reais e há possibilidade de
mais SOO milhões de reais do F A T que originalmerite estava no
BNDES, para o Banco do Brasil a fim de compor esse funding
destinado ao fmanciamento da agricultura.
Enflin, é IIiUÍtO mod_e_s_tcfÓ quê- f IZeiDOS, frente às demandas
que executamos, mas denota um esforço muito concieto de Somar
quase 5 bilhões de dólares para um ftrianciameD.fo da agricultura,
quando os bancos privados, por exemplo, nem sequer alocaram as
exigibilidades para esse _setor. Aí, sim, mereceria uma ira mais
santa de.todos nós, para constrangê.Jos ao cumprimento da exigibilidade do crédito agrícola, que nãO- puseram nem um tostão al.é
agora, e eu permaneço lutando junto com o Banco Central, para
que um bilhão de reais, que eles p:xieriam e dev:criam ter alocado,
cheguem ainda a tempo para fmanciar essa nossa safra.
Quanto à questão da reforma tributária fiscal, devo dizer a
V. Ex• que tenho quase total identidade com a indignação que V.
Ex" explicitai na J>efgunta que, volto a dizer, s6 por modéstia, se
considera medíocre. Essa talvez seja_ a_mais_ grave questão que o
PaíS1em para resolver, E o locus de solução desse problema são as
Casas Legislativas do País: a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal. Certamente ·não se desmerecerá jamais a influência, a li~_
derança·que o Poder Executivo, no regime presidencialista, há de
exercer. mas, naturalmente, através das suas lideranças. Tribute-se,
certamente, à nab.lreza peculiar do Governo Itamar Franco a nãocolocação objetiva numa agenda imediata do C.r0veroo _a questão
de um projeto redondo, com começo, meio e fim, de ~forma tributária- fiscal. Mas este Governo que recebeu o_ País em estado deplorável, sem recursos sequer para pagar follta de__ pagamento.
termfuará em 31 dezembro sem uma única inadimplência. Claro
que as despesas públicas não estão no nível da necessidade do
País, mas nãO há uina úD..icá ínadimp\ência. nem na -área da sàúde,
que era trágica e cõmica, ·.se não fosse dramaticamente trágica a situação da saúde. Pusemos todas as contas rigorosamente em dia.
Assim teilil.Íilai'á o ano fiscal deste exerclcio.- Certamente, conseg.Jimos isso mediante uma compressão de despesas. que é dramática.. O País precisa ter outro patamar de despesas e, portanto,
precisa equacionar essa questão. Queria apenas de"fender. por um
dever de justiÇa, que o Governo Itamar Franco não é fuadimplente;
ao contrário, encerrou uma perversa conta de inadimplência e entrega, pela primeira vez, em trinta anos, o País com equilibrio fiscal.
Quanto à questão do ágio do carro, se V. Ex" duvidasse, eis
aí uma identidade perfeita entre a s·ua -opiniãO e a minha. Sou
membro de um governo e submisso aos ditames coletivos e mediados pela autoridade suprema do Presidente Itamar Franco, que tomou a iniciativa histórica, quando por razões estratégicas de
animação do desenvolvimento econômico Jiurila área que tem
grande poder de repercussão, fez uma acordo setorial que produziu
virtudes exlraordinárias ao seu tempo. Saímos de 850 mil unidades
para I milhão e 550 mil unidades. Nenhum país do mundo conseguiu este avanço, graças a uma política audaz sempre levada aqui
e ali no deboche ou na caricatura por uns e outros, mas, por determinação do Presidente, foi feítO isso,-e é só-úniexemp1o. Corijunturalmente, porque depois que isso aconteceu, o poder aquisitivo
da população, expressivamente, melhorou em função dos ganhos
de renda impostos pelo Plano Real, no enfrentamento do imposto
inflacionáriO, deu-se, então, essa distorção do ágio.
Concordo com V. Ex• plenamente e propus isso, mas fui
voto vencido. E, transitoriamente, sem desmerecer as imensas viltudes dessa íniciativa-que o Presidente Itamar Franco colotou. e
que só por caricatura tentou ser resumida a uma paixão- peJo fusca.
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e de fato não é, foi um audaz instrumento de animação da ativid.ade e_conômica brasileira e símbolo do fun da recessão ec:onômica
que estagnou este País durante dez anos e nas mãos do Presidente
Itamar Franco retomóu um patamar de crescimento superior a 4%,
neste ano de 94. dando ao País, em condições políticas hostilíssimas. inclusive de falta de base parlamentar coerente nas Casas diversas que
reparte o Parlamento brasileiro. E isso, portanto.
deve ser preservado como iniciativa audaz e histórica. A conjuntura que foi dada pelo aumento do poder de compra. pelo aquecimento expressivo da demanda, recomenda ao Governo _que
combata certamente essa perversão. E uma das fonnas mais objctiva c rápida é essa que V. Ex a brilhantemente deu-nos aqui à consid.eração, embora tenha sido voto vencido meu. já há dois meses.
quando flz a mesma proposta ao GovernO. Transitoriamente voltá·
vamos ao lPI. e tomávamos como tributo aquilo que o__especulador
cobra como ágio.
_
No mais. Sr. Senador. apenas reitero que não tenho nenhuma posição idiossincrática quanto à dita classe política que seque-r
classe para mim é. São homens c mulheres de diversas classes, espero cada vez mais de diversas classes. que se dedicam à causa pú
blica. Uns com grande disciplina e patriotismo; ouuos. com
grande safadeza e descompostura. Estes oonsjd_e_ro desprezíveis em
todas as áreas.
O SR. RONÁN TITO - Sr. Presidente, agora, quanto à re>posta do Ministro, quando diz que o Governo Itamar Franco ac..aha
sem nenhum inadimplência, obriga-me a fazer uma outra pef!:,>unla.
Os COAs. por exemplo, como é que vão ficar?
O SR. CIRO GO:MES - Todos os vencidos eslão pagos.
Inadimplência significa débito vencido. É evidente que temos
FCVS. que são ?1 hilhi""'f':<;. cie dólares; temos a dívida externa. que
são 80 bilhões de dólares; a dívida interna, que são 50 bilhões ôe
dólares.
Senador Amir Lando, todos o.·;;_ títulos venci''')S dt.• qualt.JU(':l'
natureza, inclusive TOA. estão sendo honrados nos seus prazos. O
qüe o Governo Itamar não vai f&Zer, porque não C dele exigido, é
chamar as dívidas que não vencidas para pagar.
O sR. PRESIDE~ .!TE (João Rocha)-llá álgum outro parlamentar inscrito?
O SR. AMlR LANDO- Creio que essa infom1açào não é
verdadeira. Evidentemente, esse é um pequeno detalhe na imensa
dívida dos Estados brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - V- Ex' pediu a palavra ...
O SR. AMIR LANDO - Sr. Presidente, fiz apenas uma obSCIVação em relação a esse ponto.
O SR. PRESl[)ENTE (João Rocha)- V. Ex' está com a palavra como um dos inseri tos.
O SR. AMIR LANDO - Perfeito, vou aproveitar a oportunidade para expor minha opinião.
Sr. Presidente, gostaria de ouvir do Sr. Ministro esclarecimentos sobre um assunto que para mim é importante. Quando se
fala numa solução mágica para_ o problema de caixa. fala-se cm
privatização. EstUdei a venda das prinieiras vinte e quatro empresas numa CPL Não quero reabrir esta discussão agora porque não
é o momento oportuno. No entanto. gostaria de saber quais os nú·
meros que- o Ministério da Fazenda tem projetado para arrecadar
neste setor. Na privatização das primeiras vinte e quatro empresas,
um terço dos recursos arrecadados - que nãc chegaram a US$ 8
bilhões -foram fuianci•oos pelo próprio Poder Público. E o resto,
lima boa parte. são títulos que vencerão depois do ano 2000, em
2003, em 2005, quando a lei exigia títulos vencidos.
A dívida é exigível, como V. Ex& acaba de situar agora.l!->so
tudo aconteceu e eu gostaria de saber co_m que números trabalha o
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Ministério da Fazenda neste setor para buscar dinheiro na privati:.

zação.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Coma palavra o Sr.
Ministro Ciro Gomes.
-O SR. CIRO GOMES - Eminente Senador Amit.Lando,
agradeço a V. Exa por esta pergunta. Temos uma intenupçao· de
natureza ética em qualquer projeção mais específica, pOis estamos
num Governo que tenninafá no dia 31 de dezembro, quando tam·
bém fmdar.l minha tarefa.
Entretanto, digo a V. Ex• que estamos informando a equipe
de transição sobre a necessidade de compor fontes alternativas de
fmancia-mento para um déficit nominal estimado boje em R$95

bilhões pan _o exercício de 1995. Pan

s_a,l~

esse débito, a nosso

juízo, e dadas as diretrizes políticas de não incrementar iinposioS,

de não tentar reSsusCitar o IPMF, etc., disposição do_atual e do futuro Governo, haverá a necessidade, por motivos conjunturais, de
buscar esse financiamento em dUas f011tes alternativas ou concorrentes. A primeira providêncía será a expansão da ativídade econõm.ica e a capacidade de a Receita Federal recolher tributos e
combater a sonegação poderá nos dar uma boa arrecadação. Esta
já foi iniciada, como podemos observar, nos meses de agosto, setembro~ e oub.Jbro em que foram batidos_r_ecorde_s hist_óricOs de arrecadação. Para o mês de novembro também há uma estimativa de
recorde histórico, o que significa Uma tendência que se repetiu em
outros paises que estabilizaram com êxito a sua economia: tiina
expansão notável da receita pública, observada em todos em todas
hierarquias, inclusive nos Estados e Municípios.
A segunda, e na proporçil.o do êxito desta, será por realismo
a privatização. A necessidade dependerá do êxito de um ou de outro, da visão estratégica ou ainda do consenso que se estabelecer
no Parlamento Nacional, expressão da nossa sociedade, do que deverá ser privatizado ou não, sendo que a privatização não tem a finalidade só de fmanciar transitoriamente Uma crise. de caixa, ela
tem um fim estrurural em si mesma de reforma patrimonial, de desoneração de recursos públicos para outras políticas públicas stricto sensu, por exemplo. a equalização do crédito agricola e/ou
educação, satde e outros.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao
Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO- Apenas gostaria de fazer uma obsetVação final sobre esse tema.
Realmente, Sr. Ministro, este é um problema que me parece
deva ser repensado em termos de interesse geral da Nação. Acredito que a privatização é necessária. Acho essa premissa verdadeira;
oo entanto, a maneira como esse processo vem sendo conduzido
não tem trazido nenhum beneficio para a sociedade. A privatização realizada até agora cortou sangrias de despesas que _não poderiam ter acontecido se houvesse um Governo mais ético. Além
disso, penso que responsabilidades deveriam ser apuradas. Esse é
um ponto fundamental.
Então, esse programa deve ser repensado, principalmente
sobre como deve ser conduzido, para que o patrimônio investido
pela S<X:iedade brasileira seja devolvido ao Tesouro~ senão haverá
mais uma vez dano e mentira em termos de anecadação.
Até agora, o que foi a.rri:cadado em termos de moeda não dá
para construir um posto de saúde - ao menos não foi construído
um posto de saúde, algo muito singelo.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao
Sr. Ministro Ciro Gomes.
O SR. CIRO GOMES- Eminente Senador, concordo com
todas as questões filos6ficas que V. Ex• expende em relação ao
tema e creio que estão absolutamente contempladas na prática do

m
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r.ovemo Itamar Franco.
Clru:o que assistimos a um processO predatório, meio peniulárió~ em certos momentos insustentável, sob _o_ ponto de vista moral. no Govemo anterior, de alienação do patrimônio público,
embQra tant~m tenha havido acertos. O setor sid.etúrgico avançou
de forma muito positiva, penso eu, salvo melhor juízo. E as coisas
não acontecem só com a arrecadação de dinheiro, acontecem tamw
bém com a eliminação de encargos na dívida sobre os cofres públicos e isso libera recursos para novas aplicações.
V. Ex• está coberto de razãO. Acredito apenas que seria de
boa justiça recordar o padriio ético imposto pelo Presidente Itamar
Franco suspendendo diversos leilões pela inquinação de qualquer
ordem de _suspeição. Essa é uma demonstração clara de um novo
patania.r moral no trato dessa questão, e certamente será abS<JJuta- mente presetvado pelo novo_ Governo.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra ao
j;enador RonanTilo. . __ _
..
_
O SR. RONAN TifO - Acudindo ao que o Ministro acaba
de dizer, em homenag_e~ à verdade, informo que ho1,1y_e_1,!.ma resistência muito grande no meu Estado para a privatização da USIMINAS. Eu fui o úiric"o Parlamentar que defendeu a privatização" da
USIMINAS, empresa que apresenloo um lucro liquido de US$
257 milhões e recolheu 53% dessa importância aos cofres públiCOS.

Quando se fazem os cálculos das privatizações é importante
que se veja o que se deixa de arrecadar. Fizemos um cálculo - ainda que não muito cieniífico, mas com o auxílio de pessoas que estiverãin na direção das aciarias·em Minas Gerais- e chegamos à
conclusão de que, durante os últimos 15 anos, Minas Gerais perdeu na arrecadação de impostos a bagatela de US$ 2 bilhões pelo
fato de todas as aciarlas de aço plano serem estatais. Entrava um
Miriistro e dizia: - Vamos conter os preços, tem que diminuir a inflação. Tabelavam o aço. O aço formatado é vendido por São Paulo. esse nunca foi limitado. Uma coincidência.: todos os ministros
do passado foram oriundos de São Paulo. Denunciei isso da tribuna ao tempo em que tínhamos como ministro um paulista.
E mais uma cOisa que eu gõstaria de dizer ao Senador Amir
Lando: a Companhia Sidetúxgica Nacional, privatizada, está entrando no leilão da maior aciaria da Itália para tentar comptar um
lote de ações e com essa providência colocarmos o nosso pezinho
na Europa. Temos uma vocação extraordinária para essa questão
de aço. dada a grande reserva de ferro, manganês de que dispomos, além da tecnologia que possuímos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência da
Mesa agradece a presença do Dr. Ciio Gomes, Ministro da Fazenda; do Dr. Pedro Malan, Presidente do Banco Central do Brasil, na
certeza de que, mais uma vez, este encontro foi de fundamental
importância para a diScussão doS problemas sérios do País.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 13h50min.)
19A Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, rea·
lizada em 29 de novembro de 1994, às dez horas e vinte e cin·
co minutos.
Às d,ez horas e vinte e cinco minutos do dia. vinte e nove de
novembro de mil novecentos e novenla e quatrç, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência
do Senador JOÃO ROCHA e com a presença dos Senadores Jonas
Pinheiro, Airton Oliveira, Jarbas Passarinho, Reginaldo Duiute,
V almir Campelo, Fliviano Melo, Coutinho Jorge, Rona!do Aragão, Eduardo Sup1icy, Eperidião Amin, Moisés Abrlio, João Calmon, José Ricba, Mansuelo de Lavor, Jutahy Magalhães e César
Dias, reúne-se a Comissão de Assuntos Econõm.icos. O Senhor
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Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da no fulal oo no inicio do próximo séCulo à sensibilidade mundial e
ata da reunião anterior, -que é dada como aprovada e, a seguir, conacional em relaçio à Amazônia.
munica qUe a reunião destbia-se às exposições do Sr. Ministro_ da
Sabemos que há uma sensibilidade muito aguda em relação
Aeronáutica, T enenll: Brigadeiro do Ar Lélio VUUlll Lobo, bem à Ama.zônia, fundamentada em conceitos corretos e incorretos,
como do Sr. Ministro Cbefe da Secretaria de Assuntos Estralégimas existe essa sensibilidade e esse projeto dará ao Brasil condiçõcos da Presidência da República, Ahniranll: Mário César Flores, es de exercer um bom controle sobre o que se passa na Amazônia.
Isto é importante pois à medida em que provemos e somos
sobre os Sisll:mas de Proteção e de Vigilância da Amazônia, Sipam E Sivam, respectivamente. Sua Excelência convida os exposi- capazes de controlá-la reduzem as ll:ntações ... O sistema de segutores a comporem a Mesa dos trabalhos passando, em seguida. a rança da Amazônia é parte de um sistema mais amplo de proteção
palavra ao Senhor Ministro da Aeronáutica, Tenenll: Brigadeiro do da Amazônia. É um instrumento t&::nico-opCtacioiial de apoio à
Ar Lélio Viana Lobo, para que faça sua explanaçio a respeito do proleçio da Amazônia e V.Ex's. vemo que ele dará condições para
assunto. Encerrada a fala do Senhor Ministro, o Senhor Presidente estender o controle sobre a área. Tomarão conhecimento de todo o
confere a palavra ao Sr. Ministro Cbefe da Seeretaria de Assuntos processo~-desde o seu nascimento até as decisões ora submetidas
Estratégicos da Presidência da República, Ahniranll: Mário César ao- Senado e os detalhes desse processo, -da configuração e da COO·
Flores, para que teça suas considerações sobre o tema.. Tenninada cepção do projeto, serão apresentados pelo Ministro Lélio Viana
a exJX)sição do Senhor Ministro, o Sr. Presidente passa a ler as Ulbo e pelo encarregado diretamenll: do projeto.
Muito obrigado.
perguntas que lhe foram encaminhadas por escrito pelo relator da
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Passo a palavra ao
maléiia, Senadcr Gilberto Miranda - que, por motivo de força
maiOr não pôde comparecer à reunião-= para que fossem resp:>ndi- Brigadeiro dO Ar Léüo Viana Lobo, eminente Ministro da Aerodas pelos Senhores expositores. Com a palavra, o Sr- Ministro Al- náutica.
mirante Mário C~.sar Flores passa a responder às questões. Ao
O SR. MINISTRO LÉLIO VIANA LÔBO -Sr. Presidente
fmal da explanaçio do Sr. Ministro, o Sr. Presidenll: confere a pada ComiSsão, Srs. Senadores, prosseguindo na apresentação sobre
lavra ao Brigadeiro do Ar Maroos Antonio de Oliveira, Presidente o SIVAM, me perntitiria fazer um esboço histórico para que
da Comissão Coordenadora de Implantaçio do Sisll:ma de Vigi- V .Ex"s. entendam colno chegamos a ele.
O Ministério da Aeronáutica, ao ser criado em 1941, assulância da Amazônia (SIV AM), para que discorra a respeito dos
miu a responsabilidade pelo controle do tráfego aéreo, pelo controdois projetos: origens. principais objetivos. operacionalidade, recursos, condições de pagamento. etc. Encerrada a exp:>sição, a le do espaço aéreo brasileiro. Desde então, ap:Ss mais de cinquenta
Presidência franqueia -a -pã.Iavra ao-s Senhores Sena.dores que quei- anos, vem promovendo um .t.IabaTh.o integrado na atividade civil e
ram interpelar os expositores. Participam ·aOs-debates os Senadores na atividade militar relativas ao espaço aéreo.-- ·
Ao longo do tempo, as necessidades relacionadas com o
Jarbas Passarinho, Coutinho Jorge, Ronaldo Aragão, Eduardo Suplicy. Mansueto de Lavor e César Dias. Não havendo mais quem atendimento à viação civil e à aviação militar foram crescendo em
complexidade e sentimos, por volta dos anos 60, que aquilo que o
queira discutir, o SenhorPresidenll: agmdece a presença do Ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Léli6 Viana Lobo, Brasil dispunha de equipamentos e sistemas de controle de tráfego
aéreo e defesa aérea era absolutamente incipiente. Era necessãrio
do Ministro Cbefe da Secretaria de Assuntos Estraltgicos da Presidência da República, Ahniranll: Mário César Flores, e do Brigaque partíssemos para alguma coisa que pudesse atender às exigêndeiro do Ar Ma.Icos Antonio de Oliveira e, nada mais havendo a cias da aviação, principalmente da aviação comercial, já começantratar. declara encerrada a reunião às lreze horas e quinze minutos, do Com jatos de alta velocidade, volume de passageiros bastante
lavrando eu, Dirceu V10ira Macbado Filbo, a presente Ata que, grande e principalmente tendo em vista os aspectos econômicos
que merecem um tratamento muito especial no que se refere ao
lida e aprovada, seri. publicada em conjunto com suas notas taquicontrole de tráfego aéreográficas.
Por outro lado. havia também a necessidade de implemenSenadcr João Rocha, Presidente da Comissão
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Havendo número le- tannos o cootrole do espaço aéreo, uma vez que este se faz basicagal. está aberta a reunião.
·
-mente mediante dois elementos fundamentais: o sistema de
detecção. de acompanhamento e controle de tráfego e as aeronaIniciamos então a reunião da Comissão de AssuntOs Econôves de combate.
micos do Senado Federal que ll:m por fmalidade a Exposiçio de
Estávamos, ao fmal do_s anos 60, como disse, com o sistema
Motivos do Ministro da Aeronáutica, Tenen~Bnglideiro-de>-Ar
Lélio Viana Ulbo e do Ministro-Cbefe da Seeretaria de Assuntos de controle de tráfego aéreo muito incipiente, equipamentos já deEstratégicos da Presidência da República, Ahniranll: Mário César satualizados e já não mais compatíveis com as aeronaves que Cada
Flores, sobre o Sistema de Vigilância da Amazônia. As autorida- vez mais demandavam o território braSileiro. Erúrentávamos tamdes já SO encontram aqui presenll:s e fazem, )leSle fustanll:, paM da bém jã algumas reclamações dos transportadores iraemacionaís
pela qualidade do controle de tráfego aéreo que éramos capazes de
mesa.
prover.
Dando início aos nossos trabalhos passamos a palavm ao
Foi então que o Ministério da Aeronãutica destacou um gruMinistro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estraltgicos da Presipo para analisar o problema com profundidade. incluindo visitas
dência da República, Ahniranll: Mário César Flores.
O SR. ALMIRANTE MÁRIO CÉSAR FLORES- Sr. Pre- técnicaS e operacionais aos países Inais adiantados do mundo no
sidenre da Comissãti; Srs. Senadores, Senhoras e Senhores, o que sistema, por exemplo, Estados Unidos, França, Inglarerra princivai ser apresentado nesta Comissão é a concepção de um· JIOjeto palmente. Daí surgiu uma concepção do que hoje temos a certeza
de que foi o primeiro sistema integrado de controle de tráfego aéde controle da Amazônia.
V .Ex"s. tomarlio conhecimento da gênese desse projeto, de reo e de defesa aérea no mundo. Isto porque tcxlos os outros países
dispullham e ainda boje praticamente dispõem de dois sistemas secomo ele foi iniciado, concebido. Quero lhes apresentar também
todo o trabalho de configuração, as razões pelas quais está assim parados. Um eminentemente militar e um eminentemente civil; até
configurado e V. Ex.•s. terão oportunidade de ver que é um projeto pelas próprias competências existentes em cada país em relação a
pensado, realista e cuidadoso e que é um projeto que responderá cada área. O Brasil, em face exatamente dessa uillão das duas
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áreas dentro do Ministério da_ Aeronáutica, partiu para uma concepção consentânea com o atendimento aos aspectos CiVil e militar
e fundamentalmente ao aspecto econôrnlco. V~Ex ..s. podem imaginar que a existência de dois sistemas, óbvio. incompàiii:Vehnente
tem custos mais altos e gera dificUldades de controle muito maiores_
Então, fizemos a concepção desse Sistema integiadO, fíiemos também uma seleção internacional e houve o_ desenvolvimento desse _sistema integrado de controle de tráfego_ aéreo e defesa
aérea. Esse desenvolvimento foi feito por uma empresa francesaa consul CSF- com a participação ainda muito incipiente da área
brasileira, que não tinha ainda- a não ser dentro do Min.isWrio da
Aeronáutica- conhe-cimento suficiente para participar desse trabalho.
Fizemos naquela época - e é importante que se diga issofinal dos anos 60 e iníCiO -da déc.ada de 70, uma concepção para o
sistema visando ao Brasil inteirO. Obviamente, por razões econômica.S e por difículdades técnicas e também pela própria exigência
do tráfego aéreo, iSse siStema foi planejado para execução por ~ases.
Partimos naquela éJX>Ca para a concepção geral e iniciamosa implementação-da fase-primeira ·a-que ·cbãmamos de OACTAl. cuja área ã.brarige o que foi considerado como o coração da economia brasileira. o coração do trá[ego aéreo representava à época-entre 70 e 80% do tráfego aéreo e~ por outro lado, era a área que
concenr.rava as instalações que mereciam, sob o ponto de defesa
aérea, a nossa atenção prinCipal.
Partimos então para o chamado DACfA-1. que abrange
uma área 1 milhão e 500 mil quilómetros quadrados. Houve essa
implementação. Levamos entre 6 e 8 anos -para o projeto e eX:CcU.ção do Sistema, o -qual vem funcionando muito bem e deu uma agilidade bastante grande a nossa atividade de controle de tráfego
aéreo.
Dentro do nosso planejamento, anos depois iii..itiambs a se:gunda fase, DACfA-2, também baseada no princípio -de atendimento à segunda área em importância no controle de tráfego aéreo
e também na parte de defesa aérea. Partimos, enlão, para a extensão do controle de tráfego ·e defesa aérea até a fronteira sUL Implementamos essa parte e simultaneamente iniciamos O trabalho da
terceira área. o DACfA-3, que abrange o Nordeste, sempre dentro
do mesmo princípio: o atendimento àquela área que, sob o ponto
de vista de tráfego aéreo e- OCtii:tômico, tinha ma:iot Significado.
Nessa área não consCguimõS fazer efelivamente a implantação completa até o momento. Temos aqueles radares que estão em
amarelo e já estão implantados; o de Fernando de Noronha e o de
Fortaleza estão em fase de implantação e os outros trêS optamOs
por não instalá~ los de imediato, uma_vez que o controle de tráfego
aéreo pode ser feitài:ranql.iilamente com os radares implantados e
direcionamoS eSses três radares para a Amazônia. porque chegamos à conclusão de que a prioridade era maior em alguns locais
para atendimentos principalmente a tráfego aéreo e estabelicimento de uma área de controle ainda em apenas algumas localidades
na Amazônia.
O nosso planejamento. portanto. foi sendo implementado e
caminhamos para a Amazônia já iiiiplantando um radar em Belém.
pois já estava deD.tro do nosso planejamento. e nos radares que diversionamos-~ temos um radar em Manaus, outro para Boa Vista,
outro para São Gabriel da Cachoeira e mais uln pára Tabatin~-·
Pontos que consideramos essenciais para -dar partida ao processo.
O planejamento, efetivamente, foi feitó parã·o País inteiro.
A quarta etapa seria, portanto, o que andamos chamando durante
muito tempo o DACfA-4 ou DACfA Amazôriia. partictila.riDeiite
por serem os custos muito elevados e o sistema bastante comple-
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xo, já tínhamos imaginado que na Alttazônia a implantação se faria também par etapas, com a localização de radares em pontos de
movimento de tráfego de significado mais importante, mas também iniciariamos um processo com menor grau de sofisticação do
que aquele que estava implantado e na implantação dos DACrA
1. 2 e 3. Estávamos pteOC'l:lpados com o atendimento fundamental- mente ao ·controle de tráfego aéreo e verificamos -que a- diferen-ça
_de Cl)sto é muito el~va_da _entre o sistema que atende cspccificimente ao tráfego aéreo e aquele que tem a atívidade do plano tr.ffeg'o aéreo _e controle de espaço aéreo sob Q ponto de vista de
defesa aérea.
Foi -dentro c_!_esse quadro q~e ~inhamos evoluindo, atingindo, como V. Ex"s vêem ali, a parte que já está trabalhada na regíão Sul. Sudeste, _Centro-Oeste (uma parte), o Nordeste, temos
qualquer -coisa como quarenta por cento do território nacional
abrangido, o que corresponde à Europa, tirando a Rússia. Põr aí ·
V.Ex-s. têm uma idéia do volume do trabalho e da complexidade.
E a parte que temos ainda a fazer corresponde a trinta e sete países
da Europa. De maneira que é realmente um desafio bas_tante gran- d:e~ Mas temos a CC!DSCiência de que é absolutamente essencial,
- porque cada vez mais o Ministério da Aeronáutica é cobmdo arespeito da qualidade de controle de tráfego aéreo na Amazônia.
Lembraria apenas um episódio. que teve inclusive grande
repcicussão no Congresso, que foí do acidente do avião da VARIG que se perdeu por falta de controle do tráfego aéreo. a despeito de ter havido alguns_ problemas da equipagem. mas
efetivamente foi porque Dão dispúnhamos de um sistema de cootrole de tráfego aéreo adequado. Houve, já àquela época. uma
pressão bastante grande da sociedade brasileira para que houvesse
uma atitude ihais agressiva do Ministério da Aeronáutica. responsáve1 que é pelo controle de tráfego aéreo.
Esse o quadro que enfrentamos até o momento em que começamos a pensar mais efetivamente na área da Aniazônia. Daqui
pata ã frente~ deixarei para que o Brigadeiro Olivif:iafaça as apresentações porque ele vai prosseguir exatamente com o raciocínio
_que ·nos levou até à data de hoje.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Antes de passar a palavra ao Brigadeiro Marco Antônio de Oliveira, a pedido do"Relator do projeto, que não se encdiltra presente nesta Comissão,
formulamos aos Ministros aqui presentes as seguintes pergUntas,
feitas pelo Relator dO Projeto SIV AM:
1.. - Ele solicita cópias dos contratos comerciais assinados
Com oS fornecedores;
Ele pede que seja descrita a concepção global do Sislema de Vigilância da Amazônia- .S.NAM- bem como dos bens e
sim'iços previstos para essa etapa. indicando as respectivas origens
de cada fomecimeilto, bem assiin os locais de sua instalação;
3° - Encaminhar descrição da concepção do Sistema de
Proteção à Amazônia - SIPAM - e indicar quais as etapas su bseqüentes do projeto ora em exame. bem como o valor estimado de
cada uma delas e os prazos previstos para a sua execução;
_ 4°- Informar qual a participação de empresas nacionais nO
SN AM. discriminando-as por setor de atividade, compreendendo:
engenharia, fornecimento de bens. participação eril serviço· de
montagein. manutenção, operaçãO e outrils.
5°- Informar se haverá, já nessa etapa,. transferência de tecnÕlogia para-órgãos -púOlicos ou privados envolvidos no projeto.
Passo à consideração do Sr. Ministro os pedidos de informaçãO fórriillladOs pelo Relator do Projeto SIV AM. Senadpr Gilberto Miranda.
O SR. MÁRIO CÉSAR FLORES -Infelizmente o Senador
- GilbertO Miranda não está presente porque, no correr da apresentaçãO que se seguirá, essas perguntas estariam devidamente respon-
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didas~ Ma.·c;; vou tentar uma resposta sucinta a elas.

Nào temos ainda contratos comerciais. Haverá um contrato
comercial imediato. tão Jogo tenhamos a aprovação do Senado
com o consórcio vencedor da concorrincia. Outros contratos ocorrcrão na medida da exigência da implêmentação, cori:J.q obras c~vis
c coisas similares. Então. a primeira pergunta- é esta. O- grande
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O SR. MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - Exm0 Sr.
Presidente desta Comissão, Senador João Rocha. Srs. Senadores,
distirita audiência, o Ministro novo fez um preâmbulo dessa nossa
apresentação ao dizer do programa do Ministério da AeronáutiCa
em relação ao controle do espaço aéreo neste País.
Ao fazer esta preleção S. Ex• mosttou rião s6 a cori.tinuidade
da administração deste projeto, mas sobretudo também já deu os
indícios de por que o MiniStério da Aeronáutica foi escolhido para
implementar o projeto SNAM

çontrato, o contrato principal. está praticamente alinhavado e concorrerá a curto prazo após a aprovação do Senado Federal.
A concepção geral do Sistema e a- sua-õnplementação ao
longo de etapas: as respostas dois e três elas se confundem. ConAs razões são duas: uma, porque ele detinha a tecnologia da
cepc;.ão. configuração do Sistema em· suas etapas de cori"cretiiação especialização, da especialidade que iria se tratar, e a outra. a capaestão defínidas em docUmentos relativamente volumosos que ser- - Cidade de gerendamento de grandes projetes, ·de projetes integraviram de base para a concorrência inteinadoiial; dOCUmentes qi.le dos,- otf seja, em -projetos que reúnem mais -de um usu-ário parã,
foram entregues- e o Brigadeiro Oliveira referiU:.se a isso --a em~
utilizando meios e funções diversas, produzir um efeito multidiscibaixadas de JS países industrializados que apresentarani ploposta.
pllnar.
Esses documentos contém, evidentemente eles não são -integralNós estávamos, então, em 1989, quando esrudávamos esse
mente sigilos:os, detalhes sigilosos. porque o sistema de vigilância desdobramento do controle do espaço aéreo_ para a Amazônia e,
ao se propor também. embora não apenas, a se contrapor a ilícitos
naquela época, todos_ os senhores são testeD)Unbas dos problemas
era preciso resguardar a operacionalidade desse sistema a frm de
que vivia o Brasil em nível nacional e em nível internacional, em
que não houvesse conhecimento generalizadc da capacidade do
relação à Amazôriia brasileira, conseqüência quase que evidente
sistema e. portanto. a possibilidade de se contrapor ao sistema.
do processo, do modelo de desenvolvimento que o Governo brasiTemos cópias desses documentos que foram entregues às
leiro escolheu para aplicar na Amazônia brasileira.
embaixadas c estamos Prontos a mostní-los ao Senador Gilberto
Nós sentimos, pela primeira Vez, o resultado, oo- melhor,
Miranda. pedindo que resguarde o competente sigilo. Existem em nós sentimos a democratização das informações colhidas pelo saBrasí lia cópias e providenciarei para que o Senador seja procurado
télite ao longo dos anos 70. Pela primeira vez, o Brasil era coloca<..'om esses documentos.
do numa situação' de constrangimento pela quantidade de
Participação- dC empresas nacionais. Além da empresa inteextravagâncias, por assim dizer, que cometiamos ao implementar
gradora. que é elo fundamental no processo, é necessariamente naesse modelo de desenvolvimento.
cional para que a inteligência do sistema seja resguardada no
os- grandes incentivoS sem a- percepção da import.Ancia de
Brasil. Além da empresa integradora, que é de SãO Paulo, E.SKA,
termos, antecipando determinadas inici8tivas, O ruidado, o zelo
temos várias outras que compõem o consórcio venCedor da conpor questões ecológicas e mesmo com a questão indígena.
corrêncía. Essas várias empresas entram no negócio através da
Então, dizíamos, nós estávamos em 1989 quando, pela pri·
contratada principãl veilet!dora da concorrência. Citarei algumas
meira vez, o Governo Federal. pressionado não s6 pela sociedade
4uc me v&m à çabeça, pela sua importância, mas no correr da brasileira, mas também. fortemente, pela comunidade intemacioapresentação do Brigadeiro Oliveira isto será detalhado.
naJ. teve que dar um trato especial à questão indígena, sobreb.ldo à
A EMHRAER fornecerá aviõCs, a TECNASÁ, a ENFRA- questão ianomãmi. E a questão parecia relativamente simples. num
NAVE e duas empresas que produzem no Brasil e que são multi- primeiro Olhar. e ao ser feita a análise preliminar concluiu-se que
11acionais a IBM e a ERICSSON, que fornecerãO equípamentos se os garimpeiros iain para o garimpõ usando uin único instrunlen· ·
feitos no Brasil. Para V .Ex-s. terem uma idéia isto será lido com to, que era o avião, que é o instrumento por excelência de trabalho
detalhes e do total do fmanciainento e dos gastos previsíveis terena Amazônia, bastaria. então, que se proibissem os vôos dessas
mos cerca de 38 ou 39% de gastos, no Bxasil, entre fornecimento
aeronaves paxa o garimpe:,- e nós teríamos resolvido o problema.
de equipamentos e se1viços.
--Era só retirar dos garimpos os garinipeiros que lá estavam, proibir
Há. portanto. duas categoria's de empresas nacional envolos vôos e não reabaStecer as aeronaves.
Parece que a coisa era relativamente simples e a missão, em
vidas no processo: A grande integradora , que é parceira da fomecedora principal e que desenvolverá e deterá o conhecimento - da razão de
o ínstrumento avião, fo_i atribuída ao Ministério da
inteligência do sistema. mantendo-o portanto no Brasil; e as emAeronáutica. E o Ministério da Aeronáutica iniciou todas as provipresas que fazem fomecifficnto de equipamentos. É lógico que
dências necessárias a efetivar essa determinação governamental.
além dessas, mas ainda não sabemos muito bem, ocorrerão empreNum primeiro momento impedimos os vôos,. junto com a
sas que proverão serviços de construção, fundamentahnente consPE1ROBRÁS restringimos o uso do combus_tív_el e eo:meçamos a
tmção dvil, mas essas não sabemos quais SãO.- -perceber que, primeiro, o combustível aparecia de outras formas;
Finalmentt~. a questão da transferência de tecnologia. Há de
segundo, que não era tão fácil impedir o vôo dentro das regras que
imediato uma forte_ transferência de tecnologia, principalmente no
nós dispúnhamos naquele momento.
processo de integraç-ão do sistema. Os Senhores ao conhecer os
Por quê? Uma sini:Ples ação judicial impediu toda a operaproj<-tos verão que há uma variedade imensa de equipamentos e de ção.
O Ministro da Aeronáutica foi acusado de violar o Direito
finalidades que são integradas e parn que se faça essa integração é
ConstibJcional de ir e vir, e n6s tiverilos que interromper imediatapreciso que exista uma 'forte transferência de tecnologia daquilo
que _está sendo fornecido para que seja tudo integrado em um únimente a operação que nós denominámos "Operação lanomami".
Sentimos, naquele momento. que o assunto era um pouco
co sistema. Isto ocorrerá durante toda a implementação, mas começará imediatamente.
mais complexo que aquela primeira visão que n& tínhamos tido
O SR- PREsmENTE (João Rocha)- Complementando as no primeiro mOmento, e levamos o assunto ao Excelentíssimos Senhor Presidente, e, aqui, nós mostramos uma transparência que faz
explanações dos Ministros da Aeronáutica e de Assuntos Estratéum pouco do cenário da região ianomami, para mostrar, também,
gicos. pãSsamos a palavra ão Brigadeiro Marco Antônio de Olivei~
ra, Presidente da Comissão para Coordenação do Projeto SNAM
as motivações e porque os garimpeiros iam e vão para a região ia-

ser
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nomami.
O garimpo é uma compulsão. Se tem. pedra, se tem ouro,
certamente terá garimpeirO. Onde brilhar no horizonte o gariiilpeiro estará.
Levamos, então, ao Excelentíssimo Senhor Presidente as
nossas preocupações com relação ao problema, com relação à missão que nos tinha sido detenninada. E convém ao Ministério da
Aeronáutica não ter tido, eu diria, a possibilidade de executar a
missão que lhe fora atribuída. imediatamente o Governo passou a
missão para o ExércitO brasileiro, que também não conseguiu retirar os garimpeiros. E os senhores estão lembrados de que o Governador de Roraima dizia: Tudo bem, os senhores podem tirar os
cinqüenta mil garimpeiros,=mas eu gOStaria de saber onde os senhores vão colocá-los. Que não seja em Boa Vista. porque será

um caos.
Muito bem. ao levar essas preocupações, todas elas preâmbulo dessa exposição de motivos. ao Presidente da República, pedíamos três autorizações. A primeira delas é que fosse
detenninada à Secretaria de Assuntos Estratégicos-a Cóiicepção de
um Sistema Nacional de Coordenação - porque não era possível
que um único órgão pudesse enfrentar um problema de tal complexidade. Era preciso uma ação coordenada de todos os órgãos do
Governo. Não adianta retirar o garimpeiro -se Dão cuidar da saúde
do índio. NãO adianta retirar o garimpeiro se não resolver o problema daquelas pessoas que saíram como garimpeiros e viravam pãrias nas suas cidades. A segunda autorização que pedimos era que
fosse autorizado ao Ministro da Aeronáutico implementar o sistema de vigilância da Amazônia. E naquela época nós tíilhamos uma
idé~ uma concepção simples do que era o sistema de vigilância
da Amazônia. Porque, nos parecia que em sendo o avião o instrumento ideal, tanto para as atividades regulares como as irregulares,
se nós controlássemos os espaço aéreo, estaríamos dando llii! grande passo· em que diz respeito a vigilância da Amazônia. E uma
verdade, mas não é uma verdade completa. E integrado a esse sistema nós colocamos aqui o Sistema Nacional de Cootdenação. que
hoje é o Sistema de Proteção da Amazônia, mas na realidade ele ti·
nha que estar como aqui está, com letras minúsculas. p:>rque nós
não sabíamos que sistema seria esse. Ele não tinha identificação.
não tinha uma personalidade, e que fosse formalizado pela Secretaria de Assuntos Estiatégicos. E pedíamos, também, que o Minis·
tério da Justiça fosse detenninado a fazer uma articulação
integrada com a SAE e todos os ocgãos envolvidos no programa,
porque n6s tínhamos que ter, inclusive, uma estrublra juridica que
nos petmitisse a execuÇão dessa missão na Amazônia.
Dou exemplo, aqui no caso. de vigilância da Amazônia por
radares. Nós deslocamos uma radar, por um detenninado periodo,
para Boa Vista e em um mês detectamos oitocentos vôos irregula~
res. Clamamos vôos não identificados. Desses oitocentos vôos,
bondosamente classificamos que seiscentos seriam de garimpeiros.
Os oo.tros duzentos não poderiam ser classificados como aviões de
garimpeiros porque tinham caracteristicas de vôo que não têm camcterlstica de avião de garimpeim -Avião ae g:i:fun}5elrõ nãó VOa
em altitudes estratosféricas e não em velocidades acima de 200.

300Km/h.
Então, se nós imaginarmos: se interceptáSseniõs lüiliVião e
ele fosse dem!bado. Quem ê que iria dar autorização para derrubaresse avião? Qual é a legislação que protegeria uma operaÇão dessa
natureza? Então, era preciso que o Ministério da Justiça estivesse
conoscoy era preciso que n6s articulássemos um conjunto de medidas que desse suporte a esta vontade política do Governo de intervir- usando o tenn.o não como é usado normalmente na política a intervenção na Amazônia seria pãrn tirá~ la da posição de problema e tomá~ la uma solução.
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Como conieçamos a trabalhar no assunto? O Presidente autorizou tudo isto e nós começamos a trabalhar. E nós tínhamos na
Ama.zônia.-·na i'ealidade, apenas uma pintura impressionista. Tínhamos as cores fortes. Tinhamos o sentimento do que estava errado, ou que estava correto, mas nós não tínhamos o dctalhamento.
Nós não tínhamos informações. como continuamos não tenâo. Temos pouquíssimos conhecimentos sobre a Amazônia bra.'iileiril: T;nós não temos uma Amazônia,temos várias amazônias. E começamos a perceber que na ãrea dos ilícitos que tínhamos um conjuga
do de narcotráfico em várias regiões na AmaZônia com a que~tãc•
do garimpo e ainda com uma interveriiência de !:,'llerrilheiro. O
guerrilheiro fazia um negócio fantástico cm Traíra: ele dava protc·
ção ao garimpeiro; ele cobrava dízimo do garimpeiro, usava o
ouro para comprar droga. usava a droga para trocar por anna c
esse negócio ia se potencializando. Muitos deixaram de ser guerrilheiros e foram ser empresários, porque o negócio é excepcionalmente bom. Nós começamos a perceber que também temos 'que
fazer a nossa meia-culpa e não podemos. simplesmente, ficar naquela posição· em que ficamos na década de 80, de Norte e Sul.
quando o Norte publicava todo tipo de meias-verdades sobre o
Brasil e dizia que nós éramos bárbaros do século XX e que estávamos queimando a Amazônia.
Na realidade. nós sabemos que o mod_elo de modernidade
que se usa rio ri:mndo é que está polUindo o planeta Terra. Se nós.
efCtiVainente, eStãmos queUnanao a -Amazônia, também Poderia
mos dizer que eles, no Hemisfério Norte- Os desenvolvidos- cs
tavam queimando o mundo.
Mas não era uma atitude sábia. Tampouco era sábia a atitu·
de que eles tomaram com relação ao Brasil e que nós vamos ver
um pouquinho mais ã frente.- Mas não podemos negar que nós cometemos extravagâncias extraordinárias qUando abrimos a 364 e
não tivemos a cautela, nem a perCepç-ão, à época:. de fazer-um estu
do ecológico e econômico prua Oaproveitamento das terras ao lon·
gO desta BR. E do que nós produzimos aqui. nós temos exemplo.
como o garimpo de Ariquemes, que é usado internacionalmente
para moslrar como o Brasil trata a Amazônia brasileirn.
Nós, então, começamos a perceber que o problema era mui·
tíssimo mais complicado ainda do que havíamos pensado em uma
segunda instância, e fomos buscar. aí mais aprofu-ndadamente, nas
Iaízes do que chamamos de ciclos de desenvolvimento da Ama7.Ô ·
nia, o porquê, quais foram as cõnseqüêncías desses grandes ciclos
_para a região. e·chegªtilos à conclusão_de que todos eles se carar:terizam por um desenvolvimento desordenado. Chegamos., mais
ainda, à conclusão de que nunca o Governo bra~ilciro rcalmentj•
planejou o desenvolvimento da Amazônia como um desenvolví
mento sustentável. que é a palavra de ordem. hoje. no mundo.
Digo sempre, em todas as audiências, que aCorreram e usa·
ramo dinheiro dos incentivos fisCais tanto as-grandes montadora:;
de automóveis, para fazerem grandes fazendas ao sul do Pará,
como os desmontadores de bois. que eram os grandes frigorific..·os.
que também se instalaram ao sul do Pará e provocaram os dcsma
tamentos, com "uiila -vantagerri-extiaordinária, -pôi-que· já -havia a
niotosserra, Que no passado não existia. A motosserra. realmente, é
um instrumento que tem que ser usado com as cautela.;: que hoje já
-tOmimiOs eni relação a: ela.
E descobrimos, tambéni; que nenhum grande ciclo de de·
senvolvimento da Amazônia foi J>lanejado no Hrasil - todos cle~
foram planejados fora, o priineirO e o segundo ciclos da borracha.
nada foi estimulado aqui dentro. Nós apenas acompanhamos isso
e, como resultado. tivemos a ocupação dos espaços de forma i na·
dequada, porque não tínhamos um zoneamento. não tínhamos uma
ordenação do território~ havia açt">Cs predatória-;: de todo tipo. hou
ve redução da biodiversidade-- algo que n.aqt!eln étõ'W:'\ n0.;; PC"I\'
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sabíamos o que era e do que não se falava; ainda hoje pruca gente do problema no Brasil não tinham um palanque para subir e coosabe o qLic C biodiversidade -. ocorreram ilícitos de toda ordem. tar, dizer, falar sobre esses problemas e, quando falavam, não eram
não faltavam na Amazônia e continuam não faltando aventureiros. ouvidos. Então eles iam para os palanques internacionais que lhes
degradação ambiental, concentração populacional pela frustração eram oferecidos gratuitamente. Organizações brasileiras também
ou êxodo dos grandes projetes - cada projeto com incentivos da cuidaram de criar essa imagem nociva do Governo brasileiro.
SUDAM que não ia para frente, induzia as populações a irem para Pressões intemacionais,-G-7, e das organizações não governamencidades como Manaus, Belém e outras de menor tamanho e di- taiJ;., Conseguimos empréstimos com o nosso Ministério do Meio
mensão, mas o que acontecia era a deterioração dos serviços nos Ambiente e outros ministérios trabalhando naquele empréstimo do
centros urbanos, não havia prefeito que agüenlasse e que tivesse Banco Mundial para a proteç.ão das norestas tropicais, mas vejam
competência e recursos pari fa:zer face a esse ácúmUlo de pessoas quantos dispositivos de controle são exigidos para que esses dina cidade -.degradação dos serviços de saÍide, e todo esse proces- nbeiros nos sejam emprestados. Rech.Jção do fluxo de recursos.
so de degradação do serviço de saúde e todo esse processo de de- Isso para nós foi mortal. Se não houver investimentos n~ Amazôgradação costumamos dizer que nada melhor para o homem perder nia. não vamos conseguir integrá-la ao restante do País. E necessáa dignidade do que a promiscuidade. É o que vemos hoje nas gran- rio a aplicação de recursos, e certamente o Brasil não os tem na
des favelas juntamente com o agravamento dos aspectos sócio- quantidade necessária. Então. esses dois efeitos - a fragilidade do
econômicos em toda a sua extensão.
poder público e a falta de recursos- começaram a JX>lencializar toAlém. entretanto, da consciência de que cometemos esses dos os outros efeitos adversos.
pequenos deslizes, também analisamos o que estava acontecendo
No diagnóstico causal de tudo, estamos falando rapidamenem nível nacional e internacional. Em nível _nacional, a ~prensa te o que foi feito em quatro anos. Estamos trabalhando nesse proevidencia interesses conflitantes. Ainda bem que isso ocorre, por- jeto desde o fmal de 1989 e entramos pelo ano de 1990.
que, se ela estivesse de acordo com detetmina_do ~nfoque, seria
- Atuação ineficaz das instituições públicas e a incipiente a
pior. Há grJpos ecológícos buscando espaços e soluções. Hoje teinfra-estruttlra.
mos,_ só na área de meio ambiente, seguramente 40 organizações
A Amazônia é hostil por natureza. Existe dificuldade de
não -govemãmentaiS,_ triuitas com as matrizes DO Brasil, mas suas_ captação de dados e elaboração de conhecimentos confiâv_eis, e·xa~
filiais no exterior ou a maioria inversamente, Com a--i:natiiZ no éxw· tarllente pela extensão cta: Amazônia e a falta de_infTa-estrutura na
terior e a filial no Brasil. Há abordagens unilaterais e algumas ve- região. Não conhecemos a Amazônia.
zes consideradas ex tremadas. Vimos que tiravam os garimpeiros
...;. Complexidade das questões s6cio-econôm.icas, eêológicas
na força, na pressão, dinamitávamos pistas, e não se reSolvia à e culturais da região.
problema. Enfrentamos_ várias ações judiciais inclusive determiNão temos que pensar só no índio. mas também no caboclo.
nando que os nossos pilotos da força aérea se apresentassem à Jus- Quantos índios existem no Brasil atualmente? Talvez, na Ama7.ôtiça, porque teriam participado de_ ações de força contra o nia, 130 mil indios. Quantos Outros brasileiros nós temos na Amagarimpeiro, e diga-se de passagem, na região em que o garimpeiro zônia?
era muito mais querido e unido. N6s, no Sul e a grande parte da
-Dificuldade de atuação contra explorações predatórias de
sociedade, talvez tivéssemos a consciência diferentê, mas no local recursos naturais, agressões ao ecossistema.
o garimpeiro era considerado o bandeirante do Século XX. Quanto
Tudo isso ocorre exatamente por falta de vigilância e da
aos planejamentos estanques e ações emergenciaiS, o Governo· ia presença conlinuada e sistematizada, inexistência de uma sistema
de vez em quando com bastante energia em detenninado momento
cOntinuado que propicie o Controle. a fiscalização. a monitoriZaç-ão
e daqui a pouco voltava. Fazíamos urna missão de saúde pam ateb- e a vigilância da região, alcance limitado das ações unilaterais emder a uma determinada comunidade indígena e só enquanto durava preendidas pelos órgãos setoriais e falta de abordagem multidiscia comoção internacional ou as gritas das organizações nossas bra- plinar e integrada.
Talvez. aq_ui_~_ comçteQiOs uni pecado bastante grave. Se anasileiras e depois voltávamos. Tudo isso identificava_ a fragilidade _
do Poder Público na região, não pela falta de agências do Gover- lisarmos o Orçamento da União, vamos verificar Várias rubricas,
no, os ministérios mantêm, têm os se_tl_s_ escritórios, têm suas orga· vários dinheiros deStinados à aplicaçãõ em projetOs na Amazônia.
nizações lá. apenas falta enefgia. Não havia meios, com~ é que Mas por que não existe uma integração de esforços? Esses dinheipoderiamos cobrar de uma agente da FUNAI, que estava em um ros não resultam efetivoS. Não temos resultados que poderiamos
posto indígena daquele, providências várias para a proteção daque- _efetivamente esperar.
Feito esse diagnóstico causal, chegamos ao diagnóstico sínla comunidade se ele mal tinha condições de sobrevida_? O que
queremos dizer quando nós falamos de fragilidade do Poder Públi· tese. Toda a problemática da Amazônia está na presença ativa c
co não é que o Poder Público não estivesse lá; ele estava lá, porém enérgica do Estado, não apenas a presença tisica.
sem a energia necessária.
Registramos no -documento que distribuí mos aos Srs. SenaE em nível internacional, o que pudemos levantar? Primei- dores uma obServ-ação que julgamos importante para reflexão, não
ro, a contestação da política de desenvolvimento regional. Tive- só dos senhores que são representantes do povo brasileiro, mas de
mos sérios problemas durante este periodo com a política de ~ __lodo o povo brasileiro, que a soberania de um Estado sobre um deincentivos fiscais para a Amazônia, todos os senhores sabem dis- terminado território não se faz nos mapas. Não adianta desenhar
so. Tivemos sérios problemas com a atxmura_ de e~_na A_ma- _U!ll espaço e dizer que pertence ao Brasil. A soberania se faz pela
zônia. Exemplificando, a BR-364 continua parada. Não temos os presença, pela integração das pessoas, da gente que ali está, do
financiamentos. Há 'a criação da imagem nociva do País lá no ex te- processo econômico de toda a nação, de todo o país. Então, este é
rior e muitas vezes até apoiada por organizações oficiais no ex te- o nosso ~cado maior. a presença do Estado na Amazônia.
Fiz essa análise apenas para mostrar a dimensão do problerior era feita pOr organizações não governamentais, porque é mais
fácil para o Governo, ou seja, fica complicado para o Governo ad- ma que nós tínhamos na mão, usando essas figuras. A Amazônia
mitir que ele está dando puxão de orelhas oficialmente. Isso era brasileira possui 5,2 milhões de quilómetros quadrados. São 55%
feito através de organizações não governamentais. E o pior, o piOr do território do Estados Unidos, 50% da superfície da Europa Ocide tudo é que as nossas organizações que estavam conscientizadas dental, 6()%. do território brasileiro e abriga apenas 12% da nossa
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população. Possui 3,2 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é a se não resolvermos todos, vamos pelo menos eliminar 95% ou
perversidade da estatística. não é verdade. O grosso dessa ente __ 90% dos problemas que temos na Região. E tudo isso respeitando
está localizada em alguns pontos, em alguns pólos. Isso aqui é um a competência institucional de cada organização. Não é necessário
grande vazio.
ninguém -avançar nas atribuições dos oulros; é preciso apenas que
Eu me lembro de um Ministro da Aeronáutica que viajoo tenhamos um fórum para conversar. trocar idéias, experiências,
com um Ministro do Meio Ambiente - não me reêordo quem era juntarmos nossos esforços para produzir um efeito mais rico. Enna época. Eu di?.ia: Ministro. vamos à Amazônia. Vamos voar tão, essa era a concepção do sistema de proteção da Amazônia. E o
duas horas a 800 quilômetros por hora. Se o senhor vir uma fuma- que queriamOs com isso? Se os senhores observarem, estamos faça. avise-me que eu abro a porta e desço deste avião, para apagar zeodo uma apresentação que mostra que isso se contrapõe aquelas
esse fogo. O senhor não vai achar nenhuma queimada em duas ho- causas que identificamos. Potencializar os esforços dos diversos
ras.
órgãos setoriais através de ação cooperativa e solidária. respeitanA Amazônia é imensa. Temos problemas localizados, pro- do a competência institucional de cada um. Maximizar a utilização
blemas criticos em determinadas áreas. Nós há na Amazônia um dos conhecimentos sobre a Amazônia não é também trancar esses
problema generalizado. Eu vivo tentando mf" policiar para não faconhecimentos dentro do Governo. as nossas universidades precilar que a Amazônia é problema, mas sim que a Amazônia é uma sam desse conhecimento. As organizações cívis~ todas as nossas
solução. E aqui está um terço das florestas lropicaís do planeta. nos organizações devem ter esse conhecimento. porque, se tivermos a
pertence, JX)is o resto já destruíram ou estã_9 e~ via de ~tru_ição. solidariedade de toda a sociedade brasileira, certamente a Amazh- ·
E aqui está também a maiOr Bacia de água doce do planeta. Gosta- nia será. brasileira; facilitar o planejamento e a coordenação de
ria que todos os brasileiros tivessem -consciênciá do que representa ações: viabilizar as direlrizes políticas estabelecidas para a proteiSso. Mas, se os números não são suficientemente eiCXJÜentes, va- ção da Amazônia. Não adianta ficarmos aqui escrevendo, estabelecendo políticas, se elas não Se completam, não se executam. não
mos fazer uma imagem Pictórica. Essa é a Amazônia brasileíra 5.2 milhões de Km2. Na nossa Amazônia cabem trinta e dois paí- são realidades. Evitar os ·desperdícios e a sobreposições -de tarefas;
ses da Europa.
otimizar a aplicação dos recursos orçamentários, que são pc:ucos.
Então, é fácil fazer controle de tráfico aéreo. V amos falar O Brasil é carente de recursos. Não gostaria jaii!liis de estar no lusobre a França porque é a que mais nos vendeu radares. Acho que gar de quem trabalha na distribuição de dinheiro de orçamento,
temos sessenta, oitenta radares franceses_ Fazer controle de tráfico porque sei que os usuários são muitos, todo mundo quer. e a fatia é
aéreo na França é uma beleza comparado com o Brasil, ou com pequena. Reduzir o tempo despendido entre a ocorrência do fato, o
qualquer país da Europa. ou até sobre esses trinta e dois países da seu coohecimento, a elaboração da decisão e a execução das ações
Europa porque só correspondem a área da Amazônia. Não estamos recomendadas; agilizar o processo decisório; tomar, fmalmente.
falando sobre o restante do País. Somos um País pujante e, mais efetiva a ação- do Governo parã cOmbater aquelê efeito petVerso
do que isso,_ queríamos trazer também aos senhores esta figura. A que vimos antes.-Quem são as organizações que concebemos e deveriam traAmazônia. hoje, é o último grande espaço vazio no mundo. S~be
mos que na época da Grécia antiga- os gregos foram para a Asia balhar numa primeira lista? Isso não está limitado. É uma primein.
Menor para o Sul e para a Itália por exaustão absoluta de suas ter- tomada de p:>sição: Bem social, por causa da defesa civil que estâ
ras_ E.les migraram porque precisaram de terras novas. E aqui está aqui dentro. Aonde for a defesa civil, temos que tê-la no conjunto
a figura. Em quatro milhões de anos cientificamente pesquisado, o de organizações. Meio ambiente por motivos óbvios. Quanto ao-mundo atingiu um bilhão de habitantes. Depois para atirigir o se- Ministério das Relações Exteriores, também temos problemas segundo bilhão. levamos praticamente cem anos. E, agora, de trinta e riíssimos com a demareação. com ·o adensamento dos macros de
quatro a trinta e quatro anos somamos mais um billião a e_ssa po- nossas fronteiras. Quanto ao Minist6rio de Ciência e Tecnologia.
pulação. Vamos imaginar por hipótese que toda essa população do que tem que haver participação. O IMPE é o maior parce-iro nesse
mundo resolvesse ter o mesmo padrão de qualidade de vida que eiilpll!endimento todo. Ministério da Fazenda. porque os recursos
tem os países do Henusfério Norte, este Planeta já teria 8cabado vêm do Ministério da Fazenda- ·secretaria de Assuntos Estratégicertamente. Esta é a dimensão do problema que estávamos vendo cos, muitas vezes com batida, mas a única Organização neste Gopara a Amazônia. isto é, õ q-..J.e a envvlve, o aspecto da geopolítica, ':;erno que tem condições de liato de problemas mn.ltidisciplinares.
os problemas associados, e não--56 a parte critica que temos de li- E a única organização que está ligada a Presidência e é capaz de
dar no dia-a-dia. mas a visão da Amazônia no mundo_. E o que fazer reunir todos os membros de Governo. todas as organiza.ções
concebemos para apresentar ao Sr. Presidente é exatamente o que para produzir um determinado efeito, também por uma razão exestamos vendo como solu\'ão para os prÔblemas. Precisamos prin- tremamente singela. Talvez possamos classificar a Amazônia
cipalmente conhecer a Amazônia, precisamos de informações, co- como o problema mais estratégico que temos no País, hoje. Secrenhecimento científico. conhecimento de toda ordem. Precisamos tária de Planejamento, também por motivos óbvios. Governos dos
de conhecimento para a aplicação de medidas policiais. mas tam- Estados e as municipalidades, porque não pretendemos produzir
bém de conhecimento que nos penriita desenvolver a engenharia uma inleiVinção dentro de suas áreas, temos que respeitar, e resgenética, usar essa biodiversidade que temos na Amazônia; toda peitar muito; sobreb.Jdo, a nossa municipalidade, porque eles saessa riqueza. Então, o que se quer para o sistema de ptoteÇão da bem o que querem, o que precisam. Ministério da Saúde, que tem
Amazônia: é obter a integração e a avaliação de informações entre uma atividade intensa na Amazônia, através da Fundação Nacional
as organizações governamentais-na: Região. É preciso que tõdo de Saúde. Minas e Energia, também por motivos óbvios. Temos na
mundo tenha consciência que (em de trabalhar junto. A integração Amazônia as maiores piovíncias m.inerárias do mundo. Ministério
é hoje a palavra de ordem no mundo. Integração e globalização. da Agricultura, também. Ministério da Aeronáutica, já explicamos.
Não há como exigirmos desempenho excelente de nenhum órgão Ministério da MariiJha, que é responsável pela vigilância Iluvial.
de Governo se não estiver integrado aos demais. 'Se pudermos proMinistério da Justiça. PorqUe temos -que ter um conjunto de medimover a integração e a avaliação de informãÇões entre as organiza- das que nos permita a ação. Ministério da Integi:ação Regional,
ções c depois fazermos um plilllejamento e uma coordenação porque é um projeto de natureza regional. Naturalmente a vigilânadequada das ações também entre essas organizações. certamente cia das fronteiras, a Vigilância territorial é de responsabilidade do

i

9938 Sexta-feira 30

- ~-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1n

Dezembro de 1994

ExércitO brasileiro.
essa capacidade.
A concepção intelectual pode ser plena de valores. bonita,
O processamento dessas lnformações é algo absolutamente
coerente. ter todos os atributos, mas, se não tiver algo que encrgize complexo e desconhecido ab.lalmente no País. e vamos poder fazêessa concepção, ela paSsa a ser apenas uma especulação intelectual lo. Será possível realizar a vigilância completa da Amazônia por
Se não houver algo que dê vida a essa organização, virará simples meio desses aviões, no que diz respeito ao mapeamento.
organograma e não vai funcíonar. Então, quem vai dar Vida ao sisMas vamos passar para um outro lado: sensoriamente por
tema de proteção da Amazônia? O sistema de vigilância da Amasatélite. Muitos cosb.lmam dizer que vamos entregar a Amazônia,
zônia é apenas unilnstrumen.to que fará a a(JUi".SiÇãõ~ae-dados e irá pernútihdo que os estrangeiros entrem e instalem esses equipatratá-los, usará inlellSivamentc a iníCligência artificial e outros re- mentos e. assim, conheçam as nossas rique7as. As nossas riquezas
cursos da informática pãra transformar a informação em conheci- eles jã conhecem. Sem detalhes eles jã conbecem. porque com demento, associará conlieCimcntos para produzir um terceiro talhes. só conheço aqui, ou então no campo, indo ao local para fa·
conhecimento e permitirá que tcxla a sociedad~ brasileira acesse Z.et:· E isso seiemos nós que faremos. e não eles. Não haverá
um grande banco de dados. Não há como fa1.er tudo isso e.morrer nenhum estra.Õgeiro oPerando nenhum equipamento do sistema.
E cj_uem Instalará. õs.eqUiparrifmíoS1 Outra per!:tunta que nos
no lugar onde foi feito. Temos que colocar-a infonnaçâo no lugar
certo e na hora adequada. Existem informações que são perecíveis foi feita: Toda a instalação será feita por empresa nacionaJ. E toda
--por exemplo. a maioria das ínforri1aÇões da Polícia Federal. Se a inteligência do sistema será desenvolvida por uma empresa na·
não chegarem no ex ato momento e se não for tomada uma atitude cional. Nós voltaremos a falar no tema.
imediata. as informações se tOmam iriúteiS.- Algumas operações do
Sobre a parte de meteorologia. O Brasil vai poder petfeitaIBAMA. como fogo e desmatamento, têm que ter açãO imediata. mente - e talvez seja o' país- que esteja mais bem equipado para
Então. a comunicação é 'imp6rtanlísSimã.-- ---'- -- ·
isso.:.... atender à convenção do clima que fOI aS-sitiada na EC0-92.
Já tivemos ~oportimidade de falar sobre os monitores amCarecemos _de uma estrutura de telecomunicações na Amazônia. Por issó. temos três grandes subsistemas no_ SIV AM pri~ bientais. Vamos produzir infonnações de qualidade, inclusive da
melro. a cõleta .de informações; segUndo. o seu processamento e. camada de ozônio, coisa que não é feita aqui na Ainérica Latina.
terceiro. a entrega ao usuãrio.
' -Temos quatro ou cinco estações que medirão de duas a três vezes
Vamos mostrar esquematicamente como funciona eSSa inte~ por dia a qualidade da camada de ozônio sobre a Amazônia.
Detenção e monitor:izaçãó de comunicações. Eu dizia que
gração. Escolhemos apenas algumas platafonnas e alguns conhecimentos. Tomemos o-scnsoriantento por Satélite. Aqui está na cor não temos-estrutura de comunicação na Amazônia. Na área de ilí·
azul, como monitora-ção ambientaL Vamos usar a infonnação sen- cites também eles não podem ficar sem comunicações. Então, vasoriamente por satélite e: a informação das platafonnas de coleta mos ouvir todas as comunicações que forem feitas ná Arfiazônla.A infonnação--do usuário~ ê importantíssimo este aspecto.
de dados. Cada plataforma dessas coleta 17 parâmetros - a qualidade do ar. qualidade da água, presença de mercúrio ria água. O tistiátiO é que -alimenta esse grande banco de dados, então ele esumidade do ar. enftm. todas as carãcterfsticas necessárias à me- tará permanentemente ligado conosco. E aqui um dispoSitivo ínte·
teorologia e ao meio ambiente. Serão mais d_e ~00 platafonrias em iessante: vamos· ter, a qualquer momento, a localização de
toda a Amazônia e teremos cOndições de evoluir mais. Essas plata- qualquer equipe. Fizemos isso com a equipe do INPA, lá de Ma·
formas vão mandar automaticamente, via satélite. a informação naus, que estava fazendo o RIMA de uma hidrelétrica. C001 esse
para os nossos centros. Vamos ter um serviÇo ineteOrológico na equipamento. identificamos um homem, na selva amazônica, pelas
Amazônia que causará inveja as nossas oi:"ganij.ã.Ções-do_ SuL Cada suaS coorderiadas geográficas. E temos a experiência que ganhaestação não provê informações apenas para o consumo daquele ór- mos com essa equipe. Colocamos em uma tela, lá em Recife, a pogão responsá.vel pela meteorologia no Brasil. V amos ter, por sição do homem lá no igarapé "tal", onde ele estava trabalhando.
exemplo, meteorologia para controle de tráfego aéreo, meteorolo- Então vamos poder monitorar qualquer equipe que esteja na Amazônia, qualquer grupo de cientistas, de militares, quem quer que
gia para vigilância, para uso do solo, que é importantíssimo.
Listamos algumas platafonnas e como esses dados vão se seja.
As infortnações getais nonnalmente são prOOuzidas pelos
integrar. porque isolados J;lão fazêm sentido, mas, somados, começam a ter um valor inestiffiá.vel. E--quais são os·-oonhecimentos? próprios usuários. Não JX.XIemos prescindir da cooperação e da soPara que vamos usá-los? Tudo isso tem um único objetivo: a pro- lidariedade de cada usuãrio do sistema.
E aqui. lamentavelmente. avião e radar têm channe, porque
teção da Amazônia e o seu desenvolvimento sustentado. Vamos
mostrar pictoriame.nte.
toda vez que a imprensa fala sobre o SIVAM. fala sobre os radaHouve uma pergunta que gostaríamos até de responder ao res. que são importantíssimos para produzirmos a vigilância na
Senador Gilberto Miranda com relação à transferência de tecnolo- Amazônia. mas são apenas um segmento de todo o sistema. E nem
formam o segmento mais caro;-cbegam a ser um décimo de todo o
gia.
Para vigilância e sensoriamente :aéreo, Vamos ter equ~pa.--- sistema.
mentos que, talvez. apenas seis países no mundo detêm. Os radaE. fmalmente, a vigilância aérea, porque desta nós precisares de abertura sintética -desses aviões de sensoriamente vão nos mos para-identificação de bJdo o que for critico na Amazônia.
Listamos algumas das potencialidades do sistema. Na parte
permitir absolutamente conhecer a Amazônia. Vamos mapeá-la
em termos de recursos naturais, em termos de qualidade de sua de saúde, identificação de focos endêmicos, análise de tendência e
floresta. como ,também vamos saber. por meio desses aviões. de propagação de epidemias, integração de transporte e facilidade de
toda e qualquer ação do homem na Amazônia. Vamos poder, pela comunicações.
primeira vez, elaOOrar mapas que vão fazer as fotografias do RANa parte de vigilância, monitorização das comunicações
DAM parecerem coisa de primatas. Os levantamentos feitos pelo clandestinas, conflitos em terras indígenas. Hoje, é proibido o soRADAM é o que temos de mais útil hoje na Amazônia e-os usa- . brevôo em tertas indígenas. Mas como é que eu posso proibir se
mos muito. Depois que começarmos a trabalhar com esses aviões, não posso exercer a ação de coibir a transgressão, o sobrevôo_ soas infonnações do RADAM simplesmente poderiio ser todas joga- bre as terras indígenas? Então, temos que ter realmente InstrUmendas fora ou colocadas em um museu. Teremos três aviões com tos que nos permitam fazer isso.
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publicidade, para poder ter competitividade. ela tem uma série de

Rotas de narcotráfico. Não sei se em toda a extensão a Polícia Federal poderia dizer isso. mas. pelo menos no que concerne às

princípios estabelecidos, todos. eles absolutamente justificáveis.

mas a habilitação para pegar todos os documentos que constituem
o edital é uma habilitação extremamente faciliüt.dora. O que iria
acontecer se nós fizéssemOS- U!nã liCitação normal? IríamOSj:teriiil~
tir que grandes empresas. empresas absolutamente legais. porém
lavanderias d~ dinheiro, de narçotráfico, âe _contrabando. exalaexterior levando drogas. Não sabíamoc;: cli. '"' taJTipouCO a Polícia
Federal.
mente aquilo que a gente quer combater, elas pegassem todas as
Plantio de substância:; entorpcçentes. Com aquela aeronave.
informações do edital. pegassem esses àocuni€mt0s que o Minis-tro
•.:om aquele sensmiamento, vamos identificar - pelo satélite jã Flores falou que é a concepção e a configuração do sistema e ali
conseguimos- se é epadu. se é coca. se~ maconha: vamos poder eles saberiam tudo. o modus operandi que nós iríamos trãb:llhar.
identificar qualquer tipo-de plantaçãO.
--o-Foi com essa razão e não para fugir de uma licitação' e fazer
urna ~sColha privilegiada de--alguma empresa que nós solidiainOs
Extração irregular de recursos naturais. Não vamos n~ faaõ Senhor PreSidente que fosse reunido o Conselho de D.::fesa e
zer-comentários sobre isso~
Localização das pistas dandestinas. Se- for aberta uma cla- que autorizasse fazer a escolha dos fornecedores dos equipamentos
reira hoje. já teremos a informação da sua abertura e já poderemos sem a licitaçãO fotmal e o Presidente autorizou e colocamos en1
tomar providências antf:s qui Sejã COnCri!ti:iada. realmente. a exe- vermelho: promoverão consultas para obter os menores preços e as
rução da pistá.
--- ~
"melhores condições técnicas e _de fmanciariierito.
- Tínhamos -que -ter u-m eâftal para- poder dai putilicidadc. É
Facilidade de comunicação de rádio. localização e garimpOs
irregulares. Nessa área nós temos a parte mais nobre. que seria o _ através do edital que se dá publicidade. Precisávamos divulgar as
infonnações de que nós- o Governo-brasileiro-; iriamos iiriplanuso do solo e meio ambicinte, planejarnento territorial. planejamento agricola. rcflorcslamei_!to. áreas de§matadas. províncias minerais tar esse sistem Como foi feito ISso? TOdos os docurnentOs-forãm
____ -~=---~
--ger.iidos, o documento de concepção, o documento de configurae ãreas de garimpo.Todo o tràbalho do zonCamCnto ecológico, que estamos fa- ção, as instruções para participação. o escopO para a participaçãO
7.endo em escala de um por um milhão, um macro7..oneamento. o da integradora brasileira, porque tínhamos que privilegiar a empreregronal de 250 míl e o crítici)um por cem mil. um por cinqüenta. saque ia dominar o software desse sistema, tínhamos que manter
quem faz o zonerum!nto de área de um por cem mil no Brasil? Não -no país o domínio dessa inteligência: caso contrário. ~úíamós- cOintemos infomlaÇõCS-DeSSa escala. Então, vamos cooperar grande- prar uma caixa-preta. Os esclarecimentos gerais. que também Tomente com o zoneamento ecológico. que trata, vamos diier;- do__ ram aiT9lados pelo edital. eram as perguntas. porque, na medida
uso intensivo do solo.
em que as empresas receheram as infonnações. pediram uma série
Meio ainhiente. mapeamento das bacias hidrográficas. elas- de informações que foram considemdas também constitUintes dessilinl\·ão. Por exemplo, o sistema vai pemiitii'"(Jue. -nessa vazão te edital.
Como fizemos a divulgação? Através das embaixadas, que
dos rios principais. e entramos em confato conú:> DNAEE, e este é
que vai dizer. Não somos nós que estamos conéebendo o sistema:-- (oram seJecionadas pelá Secretaria de Assuntos E.StratégfOOS. junvamos escalar o SolimõeS, porque é o mais bonito; o Tapajós... tamente com o MiniStério das Relações Exteriores. EvidentemenQuem vai dizer é a organfzéiÇão- quC é responsável por aquilo. En- te, os países com potencialidades para fornecer esses
tão, o DNAEE vai nos informar quais são os rios -que ele qUer sa- equipamentos tinham tecnologias para fOrnecer esses eqUipamentOS e com talvez urna esperteza, por quê? Quando distribuíram os
ber a vazão.
Nós- Vil mos também poder informar, evftar catast:rOfe de documentos para as embaixadas, e responsabilizamos a embaixada
uma enchente que está se pronunciando e que nós temos que avi- pela publicidade de _seus países, também exigimos dela um docusar as populações ribeirinhas.
mento solidário de manutenção de confidencialidades das informaA classificação da flora: a avaliação da saúde da vegetação: ções. Então, as embaixadas dos países. quando entregavam a uma
<.'aracteristicas atmosfériCas; polui(!ão Uos tios e tensão térmica da detenninada empresa o documento de configuração. exigia o dóvegetação, que é impottantíssima; queimadas e desflorestamentos.
cumento de confidencialidade e passaram a ser nossos cúmplices
A parte de controle de tráfego aéreo- o Minístro áté já ilus- na manutenção do sigilo das informações.
trou <:om uma infoimação iiuportante. O Brasil certamente jamais
Como foram credenciadas as empresas brasileiras é a outra
assistirá cenas daquele COmandante Garccz. Não haverá aviões pergunta do Senador Gilberto Miranda. Publicamos nos jornais de
maior circulaç-ão do PaíS e no Diário Oficial o COmunicaâô de que
perdidos na Amazônia.
- ---Isso é apenas para mostrar a eslrutura de comunicações. estávamos credenciando empresas para fornecimentO para o ·sisteporque as pcssClaS têm a ttmdéncia de entender que vamos apenas ma. E credenciamos da ordem de 130 empresas brasileirãs com
Ji~ar m g1 cm•les centros. Não! Temos aqui São Gabriel da Ca·
condições de forneCer rilateriais diversos para o siStema. Nós nos
l"hoelra <·omo exCmplo, que tem uma capilaridade incrível na parte consideramos bem sucedidos no atendimento do princípio da pude tclcconmnicações. São mais-de 200 estações de V-Sat, de co- blicidade c da competitividade. Tivemos quatro grandes grupos limunicaçócs por satélite para ligar c_omunidades indígenas ao~ nos- _ciG.!:J!i_o _o si~tema _e 62 emfniSas.- Ntinca· houve, neste Paí'!i,
sos centros.
nenhuma licitação pública fmmal, nenhuma complexidade em que
Sim. nós con<:cbemos o sistema. Em preciso empreender o tivesse ocorrido tantas empresas para licitar. Eram dois grupos
sistema c colocàr em marcha. instalar o sistema. E foi nessa oca· americanos e dois europeus.
- Como selecionamos aquela empresa brasileira que dissemos
sião que percebemos o seguinte: ele tem de tal ordem infotmações
que são estrategicamente importantes p<ira o C'JOvemo, de estraté- que seria integradora do sistema. que seria líder do consórcio que
gica importância na parte de segurança do Estado, de segurança seria formalizado? Através da Secretaria de Assuntos Estratégicos
desse l•aís., que nós çhcgamos à conclusão que não pcxieriamos fa.
foi oficiado ao Sindicato doS COnsultores e- ao Sindicato de InforZei· uma li<.'itação no'> moldes que são estabelecidos na Lei n° mática. Contamos a eles o que era 6 sistema, solidtamos -a eles
R.6Ml. Por quê-'.1 !'~ daw que lei tem os seus prindpios, tem que dar
que nos respondessem quais eram. dos seus filiados, aqueles que
rotas aérea') do narrotráfico, as organi7..ações estrangeiras sabem
muito mais do que nós. Então precisamos de um briefing para saber. por exemplo. que a cidade de Eirunepé era Usada pal'a reahastecimento dos aviões que saiam em vôos de longo curso para o
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·1tmam condi(àO du pmticipar desse trahalho, e esses dois sindicaentrega das Propostas de fmanciamento, porque o Brasil, na oca~
tos nos info1manun úessns empmsas. Escolhemos a Eska por uma
sião, princípio de ano. estava negociando a dívida externa. Todos
série de razões 4uc estão nos tlrx.:pmcntos que enviaram aqui ao os agentes econõmicos estava-m espetando e nos pediram que atraScnad(). Escolhemos essa empresa justamente porque ela já tinha
sássemos. Nós os atendemos, e todos chegaram com as propostas
uma série de conllc<:imcntos anteriores, inclusive_ conhecimentos de ftnanciamento. Estas foram analisadas, e quem nos deu uma
que foram _classifi<:tld,)s. CtlillO :-;cgn:dt) de Estãdo e que teri~m-de mão extraord_inária na ava,liação dessas p"Çüpostas foi-O BMlco Censcr inlcgrad~'s. rw'>tt· novo ~..·entro. Então, a Eska. por vários atrihutrai. Os critérios tinham que atender aos pré-requisitos do edital.
tos. foi escolhida a c.mtpn~s.a integradora.
Quanto à abrangência, deveria ser um fmanciamento inteirai. não
llá nutra fa:-;e import;.mtc no proces~o licil<i.tório: o julgapoderia ser patte: deveria ser para todo o projeto e não para uma
mento_da~ propostas. Cmno julg~m1os as propostas que nos foram
pãrte.
Depois vem a qualidade natural de uma proposta de finanoferecidas? PcdinlQS trt~s prnpost.1.s: a técnica. a: comercial e a de
financiaiPcnto.Todo pmgrarna tinha que ser fmanciado, não podeciamento: a -::arência.Tínhamos pedido 8 anos de carência e mais
ríamos contar r:om dinheiro brasileiro de orçamento. E aí fizemos
20 anos para pagar. Não conseguimos os 20, mas conseguimos 18
quase que um dcsafli) i.! cpntu!üdadc interoaciqn~J~ _gu_~ cQ_lo_C,1· __ an0~ no total. Quanto aos juros, conseiu-imos os maiS-baiXo~""do
ramo Brasil no hanco dos réus durante muito tempo por caWia da
mercado. Não existe no mercado os juioS que nos foram dados, e
questãc do mt~io ambiente, Ja qucstãn indígena e por causa de ou~
também a~ runortizaçõcs.
'
tras questões da Anw.z(mia, cstávam,J:o. [azerid() UtiJ cb~a~ento
Feito esse processo. também obedecendo ao que determina·
de coopcra,·ão para romec:imcnto de dinheiro para um programa
a fei- isso deve sed)Cm frisado-. em monlento algu!ll deixamOs
de extensão, um programa coerente para a Ama7.ônia. A proposta de atender ao que determina a Lei n° 8.666. Classificamos e prétécnica tinha como finalidade explicitar que não foi um processo
classificamos dois grupos. Se tivéssemos classificado um único
fechado, uma escolha fcc.~hada com alb>uns técnicos, alguns burogrupo, perderiamos condições de negociação fmal. Foi o giUpO
cratas. Tivemos. uma <:omissão, [X'lrquc a lei determina que haja americano e o europeu. csle_ encabeçado pela Thompson CSF. Es:.
uma comissão, constituída pela Comissão de Implantação do Sisses Jois grupos foram solicitados a melhorar suas propostas ep1
tema dt• ControiC do Espa\·o Aéreo. que ê do_ Ministério da Aemtudo: tecnicamente, comercialmente e quanto aos _fmanciámentõs.
náutica:_ a_ comissão yue fni designada para este fim - de
A solução escolhida teria que responder pela mellior solução téçri.limplanta~·ão do Sistema d1.• Vigilância da Am~q.ônia: profissionais
ca, o menor preço- jã qw:rtífihamos agora a melhor técnica; poda empresa intC.!;,'Tadora. que já havia sido escolhida, e repredíamos exigir o menor preço ...:.-;-e o menorrisc_o para a execu~O do
sentantcs do Ministério da Justiça. Marinha c Aeronáutica, -parti cuprojeto. Não pcx.leriamos de nenhuma maneira tocar .um projeto
larmcnte todos nn,'{,~os_ sócios no empreendimento. Ess~_comissão
dessa magnitude e. de repente, faltar recursos para continuar. Títrabalhou com 69 técnicos profissionais para escolher ifnelhOr
nhamos qUe escolher a alteinativa de menor risco para a execUção
composição técni<.:a do projt'to.
do projeto, e essa alternativa d~ menor risço Pasjcamente ~staVa
E quais t"ram ns eriti'rio... ? O~ <:ritérios que manda a lei. A
centrada na proposta de financiamento.
confomlidaUl· çt)lll o cúital. a atl_cquação _ao objeto «?- o nível_ de
A solução esçolbiQa foi o grupo ~ericano, que ganhoo Cin
participação nas CI!Iprcsas brasileiras. Na docuthentação que insiodas. 1'ivemos muitos comentários na imprensa sobre o .fato de ter
truiu o edital. exigimos a patticipação de empresas brasileiras, que
havido lobhy. Não houve. O grupo americano está com os- docüprivilegiariamos aqudas propostas que melhor dessem condições mentos todos disponíveis para os membros da Comissão. Esse
às empresas bmsilciras.
inJpo apresentou a melhor técnica. comercialmente foi a- proposta
A ouu-a proposta era a comercial. Como avaliar essa promais barata, c com preço irrcajustãvel, além de ter apresentado a
posta? Aqui na Comiss.ão. c.widentcmente, temos menos pessoas. _melhor prop::>sta de financiamento, como veremos a seguir.
São duas comissões t: a empresa integradora. Quando se fala em
Gostaria de fazer uma obsetVação: -quando não pré-classifiquantidade menor de pc-:soas, não quer di7..er que a qualidade não
camos os outros grupos, deixamos aberta a oportunidade e a chantenha sidn boa, [Xlrquc ~través da empresa integradora., identificáce de pegann.?s o que existia de excelente naqueles grupos e
vamos no mercado qual o melhor-profissional para a análise cosomarmos a essa proposta técnica. Temos duas empresas que 'não
mercial de dete1111inadn Cmprccndimento de__ vulto - cidadão pertenciam originalmente a esse_ grupo, mas as propostas deles
eram boas. Então, nós as incluímos no conjunto do grupo vence~
fulano de taL Então. decidia-se cQI1t.ratar_o fulano para que ele trabalbasse conos<."O durante esse pcriodo.
dor.
Quamo às propostas comerciais, ficamos ·com a a:n{erican11
Quais foram os c1itérios uSados? A _lei determina que os crique somou US$1,17R hillião, irreajustável, pois a proposta francetêrios sejam puhlic:ados. c nós dcnll)S conhecimento deles às emsa era de US$1.225 bilhão, reajustável.
__
presas que estavam parti<:ipando: não o menor preço- essa foi a
Com relação ao financiamento. vamos analisar primeiro á
grande exccção qul~ !in·mos -. queria mos o melhor preço, não o
proposta fran<·csa de US$1.400 hilhão. 62,1% era dinheiro da COmenor. E para ohtcnnos o melhor Jli'Cf..:'O, cqualizamos as propostas
FACE, dinheiro garantido pelo Governo. com juro5 extremamente
técnic~ Pegam< IS ú. >Úos os alrihuto" dcs.sas propostas que já tínhamos analisado e c..·onK•çamos a somar: isso é bom n~ssa proposta.
favoráveis de 6,92% US$370 milhões, ou_ seja. 26% do tOtal, te~
riam que st.--r produzidas pelo Governo brasileiro através de lança~.
isso- é bom nessa prop<,->ta. Somamos c fiZemos uma proposta
mcntos de útulos d<) (Jovem() Brasileiro no mercado internacional;
ideal. que t.."ompunha o fomC'cimcnto de vátióS daqueles grupos
com juros de I Oo/c para _compra de equipamentos e 10.5% para
que licitar:uu.
Para nossa SOJ1t.'- que: podmia não ter acontecido- o preço obras civis. Ou seja, ela já não atendeu ao req1,1isito básico do edifoi o menor. Se csçolhemos a melhor técnica e_ coim:idiu com o
tal. isto é, produ7ir o fínani..·iamento integrai. Essa outra parte seria
rcsponsahilida.de do Govcrilo brasileiro. Mesmo que eles se dispumenor preço. tivcmn:; <~ mclh<•r· preço, cfetivamente, e as melhore<>
Sessem a comprar ~)S títulos, ainda assim era responsabilidade .do
conJiCj'ÔCS de pag~H'ICJ~to.l'in,tlnwntc, tudo n que fit..cmos não teria
Govcmo brasileiro.
sentido ncnhunt :-.<' 11,t,) 111 o.:s.:-.t' l'hcgado o dinheiro do frilancia_mento. Simplcsmcnk não tc!r.unos o dhthciro para financiar-o projeto.
O Eximbank americano financiou para a propoSta fnlllcesa
Essa pmposla c..1·n llll'i"iv•._. nn,·ll!0 imrorUUlte. Tanto que atrasamos a
US$50 nlillülcs. (ISS<) e que é democracia bonita! Elcs_ainda financ

•

DeÚ!pbro de 1994

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção

tianm uma parte da proposta do fornecimento francês, com juros

m ..

Sexta-feira 30. 9941

desafiando os Estados Unidos.
de6,92%).
.
Lembro-me bem de uma expressão do meu saudoso comanAgora, vamos ver a proposta americana de US$1,385 bidante de Escola do Estado Maior e ex-Presidente da República.
lblo. O &imbank financiava 73% da totalidade do projeto, contra General Castello Branco. quando dizia que não podemos viver snh
oo 62% da proposta francesa. Então, em dinheiro garantido pelo a estratégia do medo. Nós já somos grandes, estamos c-rescidm e
. Bximbonk, tfnhamos 73% do projeto, e o que ele não conseguiU fi. não podemos ficar preocupados apenas com problemas de ocupaIIIIICi.or, oa totalidade, o próprio grupo Ration financiou. Então, ção, como outrora se pensava. Mas hoje a questão é grave. Mais
US$239 milbões a 17,3% do total, com de 9%. Se os senhores obdo_ que a sua parte inicial. que foi aqui exposta pelo BrigaL.::im
Oliveira, acho que isso deve s_er ohjeto de grande prcocupaçã0 nt)
ICIV&Iml os juros dos títulos seriam de 10 a 10,5%. Os fomecedoSenado. Creio que a solução sobre o SIVAM será dada ainda a
RIS c:p1e compõem o consÓI'cio também entraram com uma parte de
tempo, antes que meu mandato se encerre. Terei muito prazer em
linllnciamento deles, uma parte pequena, US$48 milhões, 3,5%
participar com meu Líder de Bancada. Senador Espcridião Amín.
canjuros de 9%. Finalmente, o governo sueco que entra com par"
V. Exa, Brigadeiro Oliveira-; mostra O prOblema do crescite doa equipamentos e também fmanciã 6.1% de todo processo
mento da população mundial naquele quadro admirável; hoje esta"""'jJros de 8,37%.
Apenas para ilustrar tenho a d~ o seguinte: se fôssemos moS com mais de 5.6 bilhões de criaruras humanas. Talvez o único
vazio tenitorial que temos. Shandrez Acá (?), que era Ministro da
ao IDCiaLdo hoje tomar algum empréstimo. iríamos verificar que o
liJX) de em.pr6stimo mais favOreCido que existe é o de governo, Saúde na Índia, referiu-se ao egoismo dos países que tem espaços
empr&timos do Eximbank, das agências de governo. Esses juros, vaziós e não cedem esses espaços à ocupação do excesso populabojo, no men:ado,já estio em 8,75%, apenas os juros.
··· ··
·· - _Ciónal do mundo. Na época. citou a União Soviética. o Canadá. o
. . Por essa razio, foi escolhida a proposta de fmanciameD.to Alask.a e a Argentfua com a Patagónia.
DepOis que-o Secretáriõ de Estado norte-americano declara.
americano, que ganhou na parte técnica, na comercial e também
aliás. repetindo uma expressão do Presidente Mitterrand, ele foi
Dà proposta de fwanciamento.
Quanto às participações das empresas nacionais - foi uma -mais longe. deClarou que -as nações que detêm florestas equatoriais.-perpota colocada- as empresas estrangeiras representam 61,2%., úrriídas- expressão do Mitterrand --não podem pensar em ter soICIIldo que 31,8% do frnanciamento está destinado às empresas na- berania absoluta. mas sim soberania relativa. Em matéria de direicionais, o que significa US$547 milhões. Esta foi a fatia reservada tos humanos degradados e de área ambiental ofendida não há
pua as empresas nacionais, significa 547 milhões de dólares. En- soberania absoluta: Depois que a ONU passou a ser um codinorne
IIQ, ossa foi a fatia reservada pam as empresas nacionais.-- dos Estados Unidos da América, eu acho que essa colocação que
O Ministro falou das maiores como Embraer, que também V. Ex• fez, sob os auspícios dos dois Ministros que procederam V.
Exa na explicação. ela deve ser objeto de uma preocupação muito
ICliDOI os volumes maiores de dinheiro; Tecnasa. que fornece rádioa e equipamentos de comunicações; porém temos 130 outras séria de nossa parte, não de alarme, de alarmista. mas no sentido
eJIIIII"'U de menor porte, que fornecerão· para o sistema. Não faz de levar em conta o- que realmente pode ser a potencialidade da
:1a0tido que compremos grupos geradores. sistema de climatiza- Ani:azônia.
çlo, nc:. Estados Unidos. Vamos comprar tudo isso no Brasil, enHaveria algo mais a falar sobre o assunto que é muito cst i·
mulante do ponto de vista da inteligência -da sua exposição. Por
tio, esse dinheiro está alocado para as empresas brasileiras.
Sr. P'Msidente. petdoe-me não ter sido breve. mas gostaría- exemplo, a questão da presença do Estado me parece fundamental.
Fui Relator de uma CPI sobro desmalamento da Amazônia, em
11101 de ter dado melbores explicações.
.. . . O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Foi importante a ex: -1989, ou um.JX>UCO antes, e chegamos à conclusão de que de fato
deste Pedro Alvares Cabral até agora o que nós tínhamos era 7éfr·
plaaçio de v. s•.
do desmatamento da Amazônia, inclusive com relação às áreas liu... . ··Á palavra agora é concedida aos Srs. Senadores. Por ordem
manizadas, cidades, rios, etc. Mas 7% da Amazônia corresponde a
de~; passo a palavra ao Senador Jarbas Passarinho.
.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, Srs. Mi- quatro Europas. Daí o escândalo. daí a necessidade de se fazer
Disttos, Si:s. Senadores, Brigadeiro Oliveira. Rejubilo-me ter ouvi- esse trabalho a respeito de chamar a atenção de forma mais exage"
rada do que deveria ser para esse assunto.
dg uma aula p:Jlítica., dada de maneira extremamente efiCiCnte.
Mas sobre a questão lanornami. que particularmente me
•
Como- homem da Amazônia, nascido lá nas barrancas do
Rio Xapui Com o Rio Acre, depois, tendo feito toda a vida escolar afeta, quando V. Ex a se referiu à presença do Estado, eu pergunto
inicial no Belém do Pará, tenho me dedicado à lei antipoços sobre . por que o Brasil não faz isso através do Governo. O Senado não
pode fazer um projeto de lei em que ele tem que chamar para ser
a Amazônia.
A parte inicial da sua exposição foi muitOpiDVOc3.dora no ouvido o Conselho de Defesa, presidido pelo Presidente da RepúcalDpo da inlelig6ncia. Creio que tudo o que mais tarde foi deblica. Por que não se faz. desde Jogo, um projeto de utilização das
IDOILitrado vem exatamcnte responder a essa preocupação atual so- terras, de maneira que possa ser resolvido o problema que V. Ex•
bre a Amazônia. Tive audácia de. no passado, não achar"tanto que salientou, ou seja, que o Governador de Roraima está preocupado
tivesse havido a chamada cobiça internacional. Quem cobiçou fo- _pori:}ue não pode botar quarenta mil pessoas em Boa Vista. Eu fa11101 nós. A Ilha de Tordesilhas passada por Belém e Laguna, na
lei com o Ministro- Ricupero sobre o assunto e ele me disse que
esse projeto estava em curso. Mas ele foi para o Ministério da Fatem. do m<ll amigo Esperidião Amin.
O Acxe, onde nasci, segundo os políticos brasileiros, podezenda e eu não fiquei sabendo se esse projeto relacionado com a
damos usar uma outra expressão imperialista, uma amãlgama, mas Amazônia teve seguimento ou não. Parece-me da maior impOrtânuma amálgama territoriaL O problema da ocupação, como por cia" aquelas terras que V. Ex• mostrou, com toda aquela fantástica
exemplo, no caso da Fordiândia, me pareceu extremamente insufiriqu,eza mineral, elas nãO podem ficar lá futocadas apenas porque o
ciente pua justificar um medo, um terror a respeito da Amazônia tenitório foi demarcado. Elas são utilizáveiS. Esse é apenas um decano o Ohimo Projeto Jari, quando ouvi pessoas, que chamo natalhe, no rrúnimo, do conjunto.
- De minha parte, Srs. Ministro, Brigadeiro Oliveira. sinto- cionalistas epidérmicos, dizerem que seria um enclave norte-americano~ quando estava ali Cuba, a 90 milhas de distância
me altamente rejubilado pelo que ouvi e Lenho a esperança de: que
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ainda passa contribuir para a aprovação desse projeto.
o instrumento importantf': que era o zoneamento ecológico-econôO SR. PRESIDENTE ( João Rocha) - Tem a palavra o Sr. mic:o.
Ministro. Já foram feitas as perguntas? Foram feitas s6 as considelloje, estamos desenvolvendo através da SAE um grande
rações.
projeto. Eu, como Ministro dn Meio Ambiente, há.uin anO, particiO Ministro Flores está pedindo para usar a palavra.
pei de tcx:los esses debates, de lodas essas decisões. É fundamen~l,
O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu fiz uma pergunta wm portanto, o zoneamento ecológi(:o-econômico para ·dar uma visão
realmente clara, técnica e cíeiltífica à futervenção:
relação à utili:l.ação da terra.
_______ _
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem a palavra o MIMas precisamos. na verdade. de um cOnhecimento tnais amnistro Flores.
plo, que envolva o pmhlcma ambiental, que envolva o problema
O SR. MÁRIO CÉSAR Pl,ORES- Em relaçli<> a essa parte econômico, que envolva. enfim. a preservaÇão aliada ao desenvolR
das considerações do Senador Jarbas Passarinho, no que diz res- - virnento, que é a grande tese da Rio-92.
peito à faixa de fronteira, são ISO quilómetros de largura a partir
Na verdade, a Ama7.ônía tem· sido condenada em vários fóda fronteira; portanto, a terra dos Ianomamis é ahrangida. llá uma runs mundiais. Lemhm-me. como Ministro, que fui a debates em
projeto de lei de iniciativa do Executivo e qoe=se sobrepõe a um
várias regiflCs do mundo: nos Estados Uilídos. no Canadá, na Inprojeto de lei de iniciativa de um Deputado sob~ a utilização da glaterra. em grande ..;; países do mundo. em que a Amazônia é quesfaiXa de fronteira. Esse projeto de lei prevê que mesmo para a detionada. Mas percebi também que as ONGs não conhecem a
marcação de terras indígenas terão que ser ouvidos vários órgãos. Amazônia. Elas ouvem falar da nossa Amazônia fascinante. Nós,
inclusive o colcgiado de dcfc..o;a nacional. Com relação ao restante ama7.ónidas. também não a conha.·emos. Conhecemos partes dessa
do território. que eu satba não existe nenhuma inínativa, ou seja, Amazônia. Eu. que conheço bem o Pará. posso falar sobre o Pará. mas
uma lei. por exemplo, que viesse a regular o art. 231 da Constitui- desconheço muita-; realidades de outros territórios amã7.õnioos.
ção, que trata da questão indígena. que viria realmente a melhorar
Assim os estrangeiros também; têm um lobby muito grana classificação daquilo que na Constituiçlo está_esçrlto da maneira de monlado a nível mundial a respeito da prcst:rvação, mas há
como deve ser na Con.stituição. Peço ao Sr. Senador para usar tudo equívocos sérios. Por exemj)lo. a Río-92 mOStrou."elltre outras coipara imagínaf um projeto de lei dessa natureza
sas. que a Amazônia não estava devastada como diziam- Que seja
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Por ordem de inscricinco. Se.te.-Ol.f dez por cento da Amazônia. quem a conhece, fica
ção, com a ·palavra o Senador Coutinho Jorge.
surpreendido. quem and.a três horas de avião não vê Uma fumaça,
O SR. COUTINHO JORGE - Sr. Presidente, Srs. Minisnão vê urna clareira, fica jmpressi<mado.
Ora. o que realmente precisamos é conhecer profundamente
tros, Sr. Brigadeiro:
Eu. corno amazônida, c como alguém que pretende conhe- a realidade ama?.ônica para. sobre ela. intervir em favor do hocer um pouco dessa região, como membro da universidade da mem, em favor do desenvolvimento sustentado. Não tenho dúvida
área, heje Senador, posso dizer que, na verdade. o brasileiro não
ncnhurria de- que estamos precisanôo disto: conhecê-la. para evitar
équív0cos na política de incentivo fiscal, como os que temos no
conhece a Amazônia. Não conhecemos a nOssa grande e fasdnante Amazônia, que foi mUitO bem ap:rCseritaüa pelo Brigadetrn. Pará. onde o Rio Tapajós é considerado um dos rios mais belos do
Urna região fantástica. de recursos naturaiS" imensos e ainda não mundo. absolutamente poluído exatamente pela ação mineral. Tetotalmente c.onhecidos. E que para qualquer intervenção racional c mos problemas seriíssimos. por exemplo, em Rondônia na explológica sobre a Amazônia, ou seja, para totn3:nbõS ôecisl>es coeren- ração do rio Madeira e em outros rios. Temos problemas sérios,
tes e lógicas. com vistas ao desenvolvimento sustentável, só coportanto. de poluição dos rios; temos a devastação e queimada de
nossa floresta em certas áreas.
nhecendo-a, técnica e profundamente, para que as ·decisões sejam
Como Ministro, tentei montar um· programa sério ·pára evicoerentes.
Aquilo que o Brigadeiro apre.o;enrou é muito sintomáticO:
tar as queimada-;. indo nos locai.-;, discutindo com as comunidades.
até a década de 60, a Amazônia era praticamente inexplorada. não mas faltava-nos um instrumento tecnológico de infomiilçã.o fii111e
havia uma JX>litica racional sobre ela_ A partir de 1970, tivemos a para saber onde a queimada estaria acontecendo, conforme foi
apontado pelo Brigadeiro. Como poder intervir de forma racional
primeira grande política de desenvolvimento. ..da Am.a_zônia. em
·
sobre a Amazônia?
que o incentivo fiscal," referido hã pouco. foi um instrumento" financeiro de alocação de investimento. Foi uma tentativa. muitas
É muito fácil de fora falar e criticar, mas quem vai à Amavezes. equivocada.
zônia fica realmente surpreendido com a sua grandeza. com o seu
Quando o Brigadeiro se referiu ao sul do Pará, quem dizer o
desconhecimento, cmn seus pn;hlemas locali:ra.dos, que precisam
seguinte: naquela altura, julgava-se que explorar a Amazônia seria de uma intcrvcn<;ão na<:ional. E fácil dizer que o g~peiro não
abrir as estradas. derrubar as matas e pennliii a introdução da peR deva explorar o minério, mas acredito que devemos ter uma forma
cuária. por exemplo. Insisto: não que a pecuária esteja errada. não racional de exploração. Temos pmje1os coerentes com o Carajás,
que a alx:rtura de rodovias seja equivocada,_ mas a forma como foi
que tem uma exploraç.ão conseqüente: tivemos -urna exploração
feita, por falta de conhecimento. é que permitiu os equívoco sé·
ahsurda em Serra Pelada. que se transfonnou em um grande lago.
rios_ O sul do Pará, já referido, é uma região que conheço muito É absolutamente constrangedor para amat..ônida.<> como nós.
bem, é uma região com mogno abundante e que foi litenlmcnte
Então. não devemos proibir o garimpeiro de explorar e coi-·
derrubada para ser transformada numa região de pecuária. Portanbir a extração da madeira, mas sim raciona1it.ar essas atividades.
to, tirar uma áJvore nobre. como o mogno. pata colocar a pata dn Para se fa1.er isso. é nect>ssário conhecer para poder intervir sobre
essa realidade_
boi, que é importante, mas não naquela região.
SignifiCiva falta de conhecimento da S!JDAM, do órgão de
Meus caros Ministros, nós não temos plano de desenvolviplanejamcnto a respeito do uso racional do grande espaço amazômento da Amazônia. pót falta de infonnação. O último foi na dénico. Precisávamos daquilo que se chama, hoje, zoneamento Cl'Ocada de. 70. quando surgiram a Trãnsamazônica e os grandes
lógico-cc<môrnico. Ou seja, como usar ·6 espaÇO" s&io~econômiço projetos da Ama7ônia como ALBRÁS-ALUNORTE, o Projeto
da Amazônia em favor do desenvolvimento sustentável, preser- Jari etc. o único projeto viável naquela altura, confonne referiu-se
vando o meio ambiente. Não tlnhamos-inforinações_ Não tinha mos o Rrigad.ciro. foi o Projeto RadHr, que é uma radiografia prclimi-
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. ma Piloto de Florestas Tropicais. Este programa está em andamen~
nia. que vai reahnente ser mudado, será enriquecido por uma visão to, já oS -váriOS COnvêniOs foram assinados.. não comigo. mas já
nova.
C9ffi <! atual Ministro, que dizem respeito ao envolvimento da tecO que <JUero dizer ê o Seguinte: coino amazônida, como al- nologia - as duas grandes unidades de__ ciênda c tecnologia da
Amazõni3. ··a·-Instituto-Nàcionãl de Pesquisas da Amazônia* c o
guém que conhece um pouco aquela região e coroo SeM®r. não
me iludo de que temos que continuar a ser livres, vamos m~ulter a Museu Enu1io Goeldi. já assinara'm um convênio ·oo --teCiiõl(>gia
Amazônia- sem tocá-la, sem intervenção. A Unica fórinula para po- voltadã. ao desenvOlvimento sustentado. Há ainda recursOs volta·
der intetvir de forma coerente em favór do homem. do desenvolvi- dos às ONGs que aluam naquela região c outros recursos impormento sustentável, para evitar poluiçãO dos _rios. a devastação tantes na correção dos equívocos_da poluição, da destruição de
incoerente da floresta, para permitíi à racionalidade da vivência do rios, que estão embutidos nesse projeto de US$ 250 milhões: c,
índio_ na Amazônia, para proteger as fronteiras conlra a invasão, já -- qUero" dizer,- o rilaíbr projeto do mundo. porque grande parte dele
que ninguém controla esses 150 km de fronteiras. A-Amazônia é é a funao perdido.
maior do que 37 países da grande Europa e é absoiUiamente imEu diria: o zone<Ullento ecológíco·econômico, como base. o
possível, quem conhece a_Amazõnià sabe, tecer algumas conside- _programa piloto como corretiVo dos equívocos@_ passadu. a fun·
rações oU fazer criticis êin ro1açãó- àS decisões lá tomadas. sem do perdido, e, coroando tudo isso, o projeto SN AM como grande
levar em consideraçãO o desconhecimento da mesma.
projeto que vai dar grande respaldo às decisões técnicas. --coerentes
Portanto, acredito que para o Brasil se assenhorear, apren- e racionais que--à Governo, que o Estado e que a atividade póvada
der a intervir de forma racional na Amazônia, em favor do desen- terão a partir da implementação desse projeto.
volvimento sustentável, que é a grande tese da Rio-92. só tem um
E um projetO importante. fundamental para que o Brasil cocaminho: conhecer tecnicamente a Amazônia, usándo as tecnolo-- mande de fato a Amu.ônia, em favor do seu povo c em favor de
gias modernas e não o lirismo do passado com diagnósticOs ultrã~ seu desenvolvlmento.
passados e que não têm mais sentido_
Eu louvo o projeto, JXIrque o _conheço profundamente, c
Por isso, o Governo - e participei de algumas fases deste acho que as exposições- foram a1tamente satisfatórias, significatÍ·
de_ba_te- tem um pensamento ecológico e econômico. que é fundavas parã o Senado.
mental, e estamos na fase fmal de viabilização e de detalhamento
Acho que o Brasil está de parabéns se conseguir irrtplemcn,
pelos Estados e MunicípioS, zonear a Amazônia para ocupá-la ra- tar esse grande projeto.
cionalmente. Mas é preciso um Coiiliecinlentõ mais amplo, usando
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A palavra está com o
toda a tecnologia que é o Projeto que envolve realmente o conhecimento global do espaço aéreo, o conhecimento global de todas Senador Ronaldo Aragão.
as variáveis que influenciam o meio ambiente, permitindo detec__ _O SR. RONALDQ ARAGÃO- Sr. Presidente, Srs. Mims
tar uma queimada, a poluição de um rio, equívocos ilícitos que Jros. os nobre Colegas que me antecederam fizeram exposÍ\'Ôl'S
têm ocorrido em toda a história da Amazônia.
com conhecimento sobre a região amazônica, especialmente ns
Então.~ creio qiie _eSse projetO é da mais alta relevância para
Senadores Jarbas Passarinho e Coutinho Jorge, ex-Ministro Uo
o Brasil, porque. usando tecnologia a mais fWançada possível é a Meio AmbieQte. tiveram_ contatp__direto com a grande problemátli·a
·
única forma de podermos intervir com racionalidade sobre a Ama- do meio ambiente nacional.
zônia, em favor de seu povo e em favor da exploração racional de
Ouvi, também, quando o Senador Jarbas Passarinho se rcf<:>
seus recursos, em favor do desenvolvimento brasileiro. Então, é a_ riu ao Presidente François Mitterrand sobre os espaços vazios. qu('
única saída.
são poucos boje.
Portanto, meus companheiros, meus Senadores, eu creio
Foi citado aqrii também um programa sobre a Amazônia.
que todos estão conscientes de que esta é a única saída, o único ca- S:rs. Senadores, chamado "Integrar para não entregar", a partir J, 1
minho para um desenvolvimento sustentado da_ Amazônia. para qual teve início a Perimetral Norte, a BR-364 fOi ãsfaltada, etc.
que essa palavra não fique s6 na teoria, mas sim algo viável e práFizemos aqui uma CPI a respeito da Amazônia quando P
tico.
Mundo ficou -escandalizado com_ a devastação da Amazônia cm
Esse projeto é complexo, eu já o conhecia quando fui Mi~ 7_%y mas nã:o_ se falavam nos 9_?% que estavam ainda preserVado!-Õ.
nistro e participei das disposições junto ao Presiden~ Itamar, sei Fez~se um escândalo a título de quê?
__
_
que o Presidente tem o maior interesse nesse programa e sei que o
A minha pergunta, para Ser suCinto. é a seguinte:- agiliZaçà<'
Mundo receber.\ com muito respeito a implementação desse proje· do Projeto SIVAM, que considero da maior importância para o d<'·
to pelo Brasil. O que mostra que o nosso País tem respeito ã gran- senvolvimento da Amazônia, para a fixaÇão do homem na Ama7.ô
de Amazônia. quer realmente cumprir as cony_ençães da nia. Porque nós sabemos que os grandes problemas sociais do Sul
biodiversidade, as convenções das mudanças climáticas. quer poderão ser resolvidos na Amazônia, com a ftxação do homem na
cumprir os cinco d.ocumentos que o Brasil assinou no maior en~ Amazônia. A agilização desse projeto não é ou é em conseqUênr..·1:1
contro mundial, que foi o Rio 92.
deste Vazio para podermOS ocupá-lo racíonalmente, já que estamO!->
S6 tem um caniinho para isso: conhecer, com tecnologia vendo nos fóruns inlernacionals que a ficar esse vazio na Amazô
avançada, a Amazônia. preservá-la no que for possível e desenvol- nia correrá perigo de ser ocupado pela população mundial, a su
vê-la em favor do homem. respeitando os aspectos da nossa fronperpopulação. Então, não é ou não eStá sendo - e é até louvável
teira, respeitando os aspectos indigenas e, sobretudo, preservando essa _ocupação - e essa agilização do projeto em conseqüênC'ia dcs
a potencialidade excepcional de nossos recursos naturais, que posas atitudes tomadas a nível internacional? Essa é a pergunta.
dem ser explorados racionalmente, mas usando tecnologia que
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - As resposta,; ficam "
pennita a sustentabilidade dessa fascinante região, que é a última critério de quaisquer dos ~rs. Ministros.
grande região de florestas tropicais.
OER. MARIO CESAR FLORES- Olha. Seuador, induhi
Quero dizer, também, _aos nossos Ministros. eles sabem tavehnente a preocupação com aquilo que chamei no início lk
disso, que, como Ministro do Meio Anibiente, deixei pronto- e o serisibilidade m~ndial pela Amazônia, ela está influenciando o im
Senado aprovoo, o maior programa ambiental do mundo: Progra~ pulso que se deseja dar a implantação do ProjeJo :sJYAM. Mw.
nar das potencialidades económicas, ecológicas da grande Amazõ..
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como mostrou o Ministro da Aeronáutica, a idéia de ae fazer ai- VOI' txuido, oed 6timo porque a de~ vdual6~'liliiis
gum controle lá, inicialmente a concepção era de encontrar espaço oxpreaiVL
·
·
· ··
· "
aéreo, é bastante antiga.
__
Mas pono lhe dizer, Senador, que IIOit· doU ou ttls.~iAgora, realmente, sou obrigado a concordar que nós reco- ros &DOI, o implcto IObre o 'Orçamen1o 6 pnla<imo a ...rt;, 1'1a vornhecemos, e os brasileiros consciente reconhecem, que hll uma dado, o Olçamen1o da Sccrollria·de 'AnuniOI ~pll\'t
preocupação com relação a Amazônia, em parte nniilo mal funda- alguns m;unos, pouCÓII, para o SiJlema de Prtt~ ~·
· mentada pelo desconhecimento, mas o que não impede que exista O Sislellla de Vi&iJlncia 6 coberto pelo. f~toij\1<1,..- lflt
a preocupação. E é bom que se tenha esae controle para, aquilo e meio primeiros anos 6 nulo o tetomo, o pqaiDI!IIIo. Depdil61&
que disse no irúcio, evitar que outros pretendam controll.f]Xlrijue·-- priiiieiml ds anos e meio, começa a bavor alâuní·P.P~ M
nós não sabemos controlar. Desejamos saber cont:tolar e vamos pm1c rmanciada diretamentc.- Dlo pelos t.ncolr. .
,
controlar, exorcizando os fantasiDJLS, que não é assim um fantasma
. Mu 6 anioco oboervar que nesoel siimeiioo·treo ""ipoalaO
tão forte, mas que não é também absolutamente ausente.
. &DOI é p.óximo a za-o o, áepois, ev~e, bi 11111 '*'<>doÉ bom que a gente o exorcize, capacitanClo~D.Os pa.nl usar Os-- st'iinbolJo e Om6xiino ·v6 oocJrrer DO viF•imo pàmeiro -..-_..
nossos direitos de soberania sobte a área.
·Nolla époea entJo; Senador, o popmeDIO de IQIIOdizaçlo
O SR. PRESIDEN'IE (João Rocha)- Satisfeito,S_enador'l _ cipal 00m os--~· no ano, c:orreagmdori 110-que,Jiojr; aipi0 SR. RONALDO ARAGÃO -Satisfeito. Obrigado.
- fica IS <!ias DO. Minist6rio da_ Slllldi:.;Eall. 6 W~~a:~ 'do
O SR. PRESIDEN'IE (João Rocha) - Concedo a palavra ao ordem de arandeza: proximo de """'nos JlÇaimoo aiiÍll •· ni> miSenador Eduardo Suplicy.
ximo, DO vishimo primeli'o ~ am:a dÓ 300,.dllllà 4a 1160 SR. EDUARDO 'SUJ'UCY- Sr. _Presiden~. Senador ]çes, ou ooja, 50% do Minist6rio da s.ilde .- 01 IS.'diof ..do.
João rocha, Srs. Ministros Lélio Viana Lobo e Mmo CésarFI<n~, MiDilltério da Solido. S6que DOcuo do SlVAM6D~IIIIIIIIodi>
primeiro -goStaria de·agm.aecer as liovas-m:rormaçõe!iQ_ue v&n sen~ àiiO."
,. · . .
.
.,_ --.• ~~ ., .
do prestadas. E já havia, há alguns meses, tido a oportunidade de
Qlm telaçlo a rotomoa, realmallle, V. &• --~ 9
ouvir exposição semelliante, hoje ainda foi mais detalhada, e gos- Projot!> nlo 6 OC<lll6mico. Ele 6 um.ProjiiiO ~nli<x)no .-Ido.
taria acrescer afuda algumas perguntas j>aia nosso melhor conheci- invono para, sobr«udo, impedir CJIO h'lia moi ~ei~IO ..,.._.
mente e esclareciniento.
n6mico da ,\moz&lia_.e faciJilar o. bomlpi!)Yci~tooConllmic:p.
Em primeiro lugar, se poderia ser apresentado um cronogra- Mu ele, dirolamenle, nlo 6 um ProjeiOec:oon&llico. '
·.
'
_. ma de pagamento do custo do setViço da divida que vai""""""
telaçio aoa p1to11 fXÍm!Diel• nlb ie""1' .... ~.. -lio-.
diante do fmanciamentO global do projeto e se poderlamos ter uma vantamento preciso e. JX\110 lhe ......,.....,. que l4ri ID!Iik,) líülo,
idéia do impacto no orçamento da União desse serviço da divida porque cxxteaponde l operaçlo do aiJlema· em 1~ nlo à,:*lo! tl<Jiil.
nos próximos anos?
ttuçlo como vi111011, mas, •.lUa opcQSIO 6 .!fo· baixo çuiiÓ. ........
Uma outra questão, que não é propriamente o serviço da di- meiUimenla Dlo .aabelliCJI ainda ex~Die.o .I*IIO.I!u iljriot. '~"~~'•
vida, mas, certamente, o projeto uma vez implantado elo vai tepre· em telaçio ao ProjeiQ, nlo c:hop a.S'-', SID u,iiMg..,..doa Yi·
sentar algum custeio, havenl despesas de custeio da rico u~.do PrQ,iolo.com 1> $lVA.I\,C IÍI!).,C··bl~je ;,..
implementação do projeto. Então, se foi feita UIJ!B estimlliva da fO!IIIilicaeinlcfaé:O,.de-.níct9"" :, .,, : ' .:-.•. .,,,,., ..
qual o custeio da operacionalidade ao longo do penado, uma vez
Mu V •.Bx• Jlô.de oboervlll' Qlle Q1,6o:Jp.AjU~
~e
implantado o projeto, digamos, por alguns anos que seja, para "" que aedo belleficiaclojl P!l" ouu Í1Jielfaces j6 exiJI!~-1*:
ter uma idéia também do impacto no orçamento?
aoo:. 18~, FUNAJ, Policia FÇ!Ioral, "'·tudo ,iJl.;l jl, · . e ji 6
Se poderíamos ter uma estimativa ru se há algum estudo pago. Certamente, IICI'Io.ampliadoa ÇOil)O ~
., . .
em deconência da implantação do projeto, se isso podelt conlri- neira, Úldel"'ndaJI,io.da ex~<ll ""'d!iSIV'-...e.;j!rovavetbuir para a geração de empreendimentos que venham conln'bpir menle, Ullll. ampliaçlo meoor porque ,o.~---~ ·lJ ·
com maiores recursos para viabilizar o pagamento das respectivas cot;lbeciu:ledO.e as ~ ao coahecimep;10~, ·.. . ... ; .. , "' . 1 • .
despesas incorridas no Projeto. Ou seja; o Projeto SIVAM nlo
Sim)>lificuido, Sonodor, .hl U1JIA, ~ ~ P!Jào
tem. propriamente, uma caracteristica, vamos supór, para 10 gUiar · chegar Q ouu mloo facilmeate ~-'!I~ ri)fi.wll«>
quase I bilhão e 400 milhões de dólaies - o que signiflCll um gran- fmançjamon1o. Esti na. IIHIIIIAIJI'~? EsJI<! 110-~ cjllo_ . . . .
de empreendimento. obviamente ~porta:Iite pani a SegõlanÇa, para áO Senado PlD aprpvaçlo, e ~ t.~ ai UfiD RI)IDII1Io._padadye .•
o conhecimento da Amazônia, para se sabei' tudo o· que aoonleco partir do,quariO ano at6 o vig61imo ~ e-~. v~.; Cair.
ali, mas não é, propriamente, úm Projeto que, de pmnlo, se visuali- vig61imo priiooiro, é isto que lbe (oiOi, ~ .<~p:~ iDillãu ·•
ze e que vá gerar recurWS facilmente mensumveis,
dólares .llO ano, Nio 6 um projeto de DOiorDO ~-~·..),..
Em que medida, relacionada a este Projeto SIVAM, hi ini- dará a que ..juilo que "" faça 16, em ' - d'c __...,., .jâJeilo
ciativas de órgãos competentes para definição de diietrizes de oro~ e<m mçioaalidade. _ ·
- .
. · _ , ." ·. , . ~.r
pação e de aproveitamento· da rocumos naturais da tegilo
O SR. PRESIDENTE (1olo Rooba).- VUDOI dOI' •·~~
Amazônica?Sãoessa_sasperguntasquetenho.
ao Ministro.
~
·
- :
_., .... · ·.. · ,' ·,
O SR. PRESIDEN'IE (João Rocha)- Corn a palavra o Sr.
O.SR. LEUO VIANA-LOBO -.sr,~. OllCO\DFIIU
Ministro.
•
• _
_
- -ria, principalmonr.. em"'~ ao tllljmo iii;DJ. ni>. 'l'!" • ~ ÍOI
O SR. MARIO CESAR FLORES - A qliestão da projeçio rotamos, fazendo um certo paralelismo c:iJB> o IIÍOWIIIII f!,
11m
dos encargos futuros - eu pedirei ao Brigadeiro Oliveira para que na parte de CODil'Oie de tmfogo aéteo- ji·_tomoo -~
exponha os dados s~os tiver trazido.
bastamo aran<fte, a esta altura, com mais.do.20 . . . . .0..~
O SR. PRESIDEN'IE {João Rocha)- Convidaria o Briga- sio de lllOiliUÍaçio JWito dillcil, pol"'"e.eloa DÍc).~indinio
deiro Oliveira para fazei parte da mesa exatamente e aasim facili- mente. No cuo do nano sisr..,ma ~ COdll>le .de .-tdt'oP,>.-..;.
tara comunicaç~o entre ~ Ministro e V. s•. _ _ __
chepmos ~ fUer ~JUIIII. aniü~ !1:'- prito eminen~tll ~'
O SR. MARIO CESAR FLORES - Nós temos- não ooi se levantando a roduçio do lmlpo CS. v& da ~vpnu.-s cfi.
o Brigadeiro trouxe- mas temos uma figUra qUe mOStm exatameil· versas ~' dec:oupntea ex.atame.D.te da qili~ C. -da~te essa projeção ao longo dos 19 anos do fmancíã.morito. Se ele ti- çio do v& que foi posolvel em l'tl!lçlo doo -~ipoono- ·
- •·'
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..instalados.
_sistemas. Lembro-me, por exemplo, de que o sistema televisão cm
E é realmente surpreendente. porque são milhões de dólares cores dos Estados Unidos usa um sisterria e a França usa outro. ln·
Que anualmente seriam ecOnomizados em termos de combustível, dago, então; se não haveria problema de adaptação, se não haven;~
.eni termos de manutenção, em temi:os de amortização das próprias dificuldade para integração dos dois sistemas. Essa ·é a prim~'·i•··:
~eionaves. Isto decorre, às vezes, de 3, 4 minutos que são reduzipergunta.
dos numa aproximação entre Rio e· São Paulo; 5 minutos entre - - -A ·segUnda, Sr. Brigadeiro exJX>sitor. é relativa acr n.o;:~--··t<J
àiasília e Rio de Janeiro na redução do tempo de espera.
financeiro. Os custos do projeto. que esperamos aprovar, -;i'io ,.l'i:!
. Nós fizemos essa ã.Vãliação - eu tenho alguns números mas tivailienie elevados. A exposição do Brigadeiro Oliveira foi r,·.d
não estão na cabeça' hoje- e a economiã, na·realidacle, eStá. para as mente didátiCa. clara esclareceu-nos sobre diversos pontos. m.t:.
emwesas, toda esta melhoria de condições de tráfego, no que se há uma questão que retiramos da nossa experiência. Jlá vf1.1ios p.n.
·~reh: a parte aeronápÜca, reflete-~ nQ atendimento as populaçõ- jetos da maior iriljxirlãncia para o país - integração. fcmwiâ."-. já
es, ~e.ssa mel,hçt:ia das etppresas, na maior segurança. Eu mesmo, não falo nem nas usinas atômicitS - que estão paralisadt~s por falta
às ,veZes. m~ exPresso 4izendo q1:1e seguraitçã não tem-preço mas- da contmpartida. Pela exposição, confonne aquele gráfico que f~)i
tem· cu-sto. Enião 'muit9s doS-retornos- são iiltingívels;·masSao abmostrado. cerca de 37%. se não estou eriganado. ~::! • .::ClJr'ins Jo
~olü~ente essenciàiS
:a existência' de .um siste'ma que funcio- projeto SIVAM e SIPAM são nacionais. Não? Esh"l\.l ClTado? Tndo
ne harriJ.oqiCamente, e é necessário que isto exista.
bem. Deixemos o percentual e vejamos a contrapa1tida hra-;dcim.
·•·.·
:Por outro lado. COJllplementando a colocação feita pelo Mi~ Quero saber se ela já está a·ss-egllr..J.t. Nem s~.;mrrc o fato de a con.'
níStro Flores, _temos a c;erteza de que a velocidade com que as in- trapartida estar aprovada no Orçamento" significa que 0s- reC"Utsos
fqnp.B.çõe"s tOdas _Coletada.s. ápós os tratamentos -_adequados, serão liberados posteriormente. V. Exa conhece_muito hem o qlll'
chegarãO~ aos usuárioS' e darão. sem dúvida nerihu~ __riD_:!.a econ_o- --~~-~om___oUtros projetes_ menores. EntãC'. quero saber qual ~ a
mia çonSideníveltambém intangíVel, não mensurável sob o ponto garantia. Tenho convicção de--que dCsSeS perccnllmis- ivü~ corn~•;.
'gç vist3. prálicç; mas.•-sem. dúvida, de forma bastante significativa.. pondero aos fmandamimtris externos_- agora- estou -me lcmbmnd\)
..
T.emos támbém algumas experiências, e os senliores- princi- - 37% são da própriã- empresa ganhadora _da concorrência. mas há
pa,Imêri'te Os _que são dO Sul conhecem IY.-~ no nosso sislema, Capital naciol!al_ nisso? O Governo vai investir?- Não h;í clínhciw
h o]e." sôiDOS' fOmece~s de informà.Ções- DieteOrol6gíCaS ~a o-- público nísso? Essa é a pergunta.
não foT, nãO vale a millha rx:rEstaslo dp Paraná, para o Estádo de Santa Catarina e para várias gunfa. Fica prejudicada.
o?~s organizações, principalmente com interesse de prevenções
A terceira indagação é a seguiiite: ã vigilâncja e a proteção
ri;l,área a~e9la. Essas ilúormações. sem dú~ida alguma, geram para a Amazônia são fundamentais. Ninguém discute is.coo. As inUrit reiómo económico para p trabalh'o que é feito; EntãO procurii tervenÇ&s dos Senadores Jarbas Passarinho. Coutinht> Jorge e RoPinÇat e di'ãr algúris elelnê.rilos que servem de exemplo do tipo de naldo Arngão foram muito clarns. São homens que vivem a
realidade da Amazônia. Queremos___ iealmente a intt"'graç.ão da
retornP que, sem dúvida, nenhuma •. Virá panú> sistemã.
·
"As .Suas Colocações. eu a relacioqaria oom a pei:gunta feita Amazôrila ao país. Queremos conhecer a Amazônia. Além da vigi·
pélo Senador 1l.onaldo Aragão no que se refere à agilização dO- _ lância e da proteção, há a questão do desenvolvimento coust-!'ntúvcl,
!"'Pissg. Na "'"!.idade, o ~b:o Flores e eu já'tính~ox;>"" plane- palavra que foi usada, se não me engano. por um dos ('":positon.~~.
Jamento para o s1stema. Pãra os senhores terem uma Jdé18 do nfvel Esse desenvolvimento diz respeito a urna ação in"lcgrild:~. cio pcH.kr
de ~fisiicação desSe- síst_ema, Íl6s -terilos nos D.ossoS- txês DACfA público estadua1, muniCipal e do poder federal. Essa é uma w~·ão
86tadaresjã'mst;!lados, e vamos terno DACfA A~a 19 ra- muiio oomplex~; Qual a entidade que vai coordená-la? QuC'r dizer,
dares, QUe mostJ'' que obviamente. é um Sistffut~ poUco sOfiStica-- captando, ou melhor, utilizando os dados aufclido.'> por esse sistedo área de oontiole de tráfego aéreo. Terá. s,im. todo um sistema ma de vigilância, de proteção. levando, como o Mimstro I Adio
·de é001Unicações, que não é.um sjstema de comunica~ mais ~ Lobo citou. Qifei'· di lei': as ínforma:çOOs meteorológicas rião servem
fisti~dg; pelo cQIItrário~ é .menos SOfisticado do. q~e o_ que existe
somente para o v_ôo mais cômod.o das aeronaves, mas também para
ho,i!l no, restarite -do Brasil. Q sistema som,ente selá j.n.legra.lmente a prevenção de intempéries e para o melhor aproveit.1mcnto Jas
o~cfônaí d"entrO de oito anos. Pottanto, jã no próXimo século. . safras ..
· . ·Em viSta de todo esSe crescimento econômico e populacioComo ISSo estã séiido feito na Amazónia? O tfllt" C<;1:\ sendo
~al Que O·país vem tendo, realmente, témos a certeza de que a feita a proposta de integração com as muni<.:ipalidacl€'s ,. com os
Amazônia do ano 2001, ou do ano 2002, não selá a Amazônia de governos estad:!Jais? Com a SUDAM, por exemplo. qtH' {o um órhg~'e'weCi~. ~m dfirida algu~ ~slar.intew.ada nesse sistema gão de desenvolvimento da região, como está s_endo feita'! E. por
d<in(orm~ções, de- proteção, de vigilâncill. Os sistemas são de
último, como es,tá sendo feita também -a iritcgração dos sistemas
conCePÇão ê de implantação razoavehnente lentos, e os crescimen- SNA.M'SIPAM com uma ação já conhecida dos minislf1i~ militos populacionais e. às vezes, os crescimentoseconômicos, quando tares e da Secretaria de Assuntos Estratégicos. çharnad1\ o Prngrase iem um pouco de sorte, vão coni uma velqcidade, às vezes, ma Calha Norte? Qual é a integraçãó? Eram essas ·a:;; nlinh~1:-.
·
muito grande, e é normal que haja cerJo atropelamento de todo o colocações.
sisi'erita que não se· preparoU para esse fufuro. Estamos realmente
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- <'nm a pahvra <' ,,I!
preocupados em' preparar a Amazônia para esse fururo.
nistro_Lélio -~·
._
O SR. PRESIDEN1E (João Rocha) - Com a palavra o SeO SR. LELIO LOBO- Sr. Senador. a~deço a nporttJniJ,:nador Mansueto de Lavor.
de que V. Ex• me dá para avançar um pouco mais cm cPnsid('mt,_·\l·
. O SR. MáNSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, Srs. Mi- es (Jue são importantes e que, exatamente pela esrassez de tempo.
nistros. Sr. Brigadeiro expositor, S!,'S. Senadores, farei algumas não foram feitas no mbtifento opOrtuno.
perguntas resumidamente.
_
Sein d\l:_vi~a nenhuma a sua prcocupaçã0 exprcss:t- na priA primeira é de caráter emfuentemente técnico. O sistema mei.r.i. pergUntá, sobre o problema de teCnologias _da áre:1. fmncL"sa
CINDACfA. de Recife até o sul do país. usa tecnologia francesa,
e da área americana é uma preocupação que existe na nwnh' de
e o sistema da Amazônia. o SIV AM. vai usar teçpologia america- muitos, mas eu lembraria que a tecnologia hoje avançou ~~xt.rno(Jí.
na. Pergunto se não hav_erã uma espécie de desco~ex~<? dos dois _ l!_ariamei!te e já não se tacioCina com sisrcrnas <JlH' f1:in ·"·i·:~··(.,.,. -
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patíveis. A utilização de sistemas não compo.tíVeís Sõ e feita quan~
do, efelivameOte - e às vezes é o caso --, se especifica qUe não há
compatibilidade, porque pode haver um interesse especifico para

que isso ocOIIa.
O nosso caso é exatamente o Oposto. Os eqUipamentos serão todos compatíveis, é Wna exigência colocada desde o início e
também lembraria a V. Ex" que, dentro do próprio DACTA, temos
equipamentos de procedências diferentes, apenas houve uma integração por uma empresa francesa. Nem todos os equipamentos
que estão nos DACTAs são de procedêncíà francesa. Existe equi-

pamento alemão, existe equipamento americano. QUer dizer, cOmo

Dezembro de 199-t
tado dentro do prazo que imaginamos.
No que se refere à gestão maior de todo esse planejarncntn,
estamos aínda numa fase de trabalho. A Secretaria de Assumos
Estratégicos está diligenciando, no sentido de hannoni?.ar tnúa
uma sistemática nacional de coordenação de todos_ esses agentt"'
que estarão trabalhando dentro do processo. Cada agente, mtb
área. cada órgão será o usuário e terá que desenvolver a uliliza,·ão
das informações para os seus projetes.
Entendemos que estamos levando adiante aquilo que é mais
penoso. mais demorado e mais complexo em termos de infonna
ções. que é todo o processo que será essa infrn-estrulum de colcta.

V. Ex• viu, .aquele fmãnCiarilerifO- da área americana: que· estava tratamento. preparação. fornecimento, v_eiculação dos Jados. Ma'>.
emb:ltido dentto do fmancianiento do grupo europeu era ex:ata- - ·sem dúvida nenhuma, haverá necessidade de que: o País organí:t.t:' a
mente porque naquele grupo havia empresas americanas partíd- - Utilização de tudo isso. até porque a Amazônia precisa que haja
essa orgaJlização. ()_ $lPAML CÇl_OlO V. Ex• viu, é exatament_e o sispando.
Isso foi um problema realmente muito grande no passado. tema que numa concePÇão ãinda prcliniinar fará esta harÕ10nit.<L
Os- problemas de televisão existem por decisl:les nacióriaís e não ção. Haverá necessidade Po ~-sJ,abelecim~nto de úrg..~o de
propriamente por razões técnicaS- os proôlCmciS técniCOs são recoorde..nação e de agilização do processo. Mas temos ainda muito
solvidos com facilidade; hoje até com tanta f3cilidade ·que um pe- tempo pela frente para a iiriplantação propriamente dita. Vamos
queno conversor já resólve o problema. mostrando __ que _a ~ntuu- agora na fase de projetO -propriamente- dita, 1laffi0s Ter mul\l)
tecnologia avançou para eliminar essa preocupação "e ela realmente tempo para iniciar a colocação à disposição dQs usuários de todl)
não existe, os sistemas serão absolutamente compatíveis.
- esse sistema. Esperamos que. durante esse tempo. haja conJili'flt~~
No que se refere à parte de fllllUlCiamento e de contraparti- de fazer toda essa integração. Uma coisa é absolul.a"niente cc1ta·
da. a sua colocação fõi rilu"ito importiuife; pOrque--me dá a opOrtu- haverá necessidade de vontade política, sem o que tnd.o esse e..<; for·
nidade de reforçar um ponto que foi fundamelltal na concepção de ço ficaria conlpronietldo. Também temos consciência dç <.J.Ul' o
todo o processo: exatamente a experiência que o Ministério da Pais tem vontade política de fazer a integfação da Amazônia ao
Aeronáutica teve na implantação dos DACfAs, evidenciou de forseu tenitório. e essa é a ritola principal que levará ao suce.<;So do
ma clara e insofismãvel a inviabilidade de levar um projeto dessa projeto.
O SR. PRESIDENfE (João Rocha)- Satisfeito. Scnadnr'.1
natureza, se houvesse independência dos orçamentos. Vivemos
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sim. Obrigadn.
isso ainda hoje e uma das razões de não termos até hoje conseguido terminar a implantação do DACTA III foi exatamente a insufi·o SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Conccdo.ll palavra at•
ciência de recursos orçamentários ão longO âos anos. E mais do Senador César Dias.
que isso, o DACfA ID esta sendo terminado com, provavelmente,
O SR. CÉSAR DIAS -Sr. Presidente, RS. Ministros, St.
uns cinco anos de atraso, porque a parte que eca dependente de fiBrigadeiro expositor, Srs. Senadores:
nanciamentos externos não nos causou- nenhum problema, mas
A minha preocupação- sou Parlamentar da Amazônia ...
tudo aquilo que dependia de cobertura orçamentária gerou probleHá mais ou menos 13 anos, como niédico. participei de ai
mas.. As razões são absolutamente compreensíveis, n:uis tivemos gumãs reuniões em Roraima nas quais estavam presentes ml'lll,
bros de organismos internacionais. Eles diziam que queriam wr
problemas.
Exatamente por isso, a condição imposta desde o início foi nascer naquela região da Amazônia serent..-i.onal uma nação- a na
de fmanciamentD integral. Com exceção de pequenas despesas, ção lanomam.i -e queriarii trabalhar pãra- que efet.tVásscmos L' "i 'i('
que representam valores realmente insignificantes, para custear Estado. Para minha surpresa. precisamente em dezembro de 199 2.
nossos órgãos propriamente ditos, envolvidos com atividades bu- o Presidente Collor demarcou a área Ianomami.
rocráticas, os recursos não são plOVenierites do orçamento. O proFiz um estudo sobre esse decreto. analisei-o e constatei dtjeto tem a sua cobe~ra integral, seja no que se tefere a despesas versas discrepâncias.. O MiniSiro Passarinho estahclecet.
no exterior, seja no que se refere a despesas no Pais, feita pelo fi~ - 9.416.103km•. e o Presidente Collor aumentou mais 300.0QOkm•
nanciamento externo. Mais do que isso: preocupados exatamente em seu decreto. Houve diversas just,ifiCafivas- ãntropológfcãs. ~"
com as dificuldades que também tinbamos sofrido até em relação meu ver, não tinham muito interesse e fogem um p:mco às temn
ao orçamentD dos famosos 15% de pré-pagamentos, ou de cober- logias que poderiam ser aplicadas. O certo é 4ue realmente já t'X i o.;
tura àe custos àe ímanciãmefito~ lõgü üOO prim~~~- ª---n~~ .!\~. a te o território.
quase integralidãôe desses recursos está com:_rer:uiancúimento.
NO momento. estOu lendo as disposições sobre o Jitcitu til lS
exatamente para que não SObrecarregásseinos- o otç.ã.lilelito; nessa povos indígenas em níVel internacional, que serão aprovadas t'nt
fase tãO difícil que estamos passando na área económica. De ma1995- até iria particiPai~ em Caracas, de uma reunião. que fui su~
neira que temos, boje, a tranqíiilidade de dizer que não há contra- pensa. Observei que, conforme um dos artigos - pareçe- me que Jtt 1
partida dentro do processo. não vemos nenhum motivo de art. 53 oo 54-, os povos indígenas terão direito de requeter tropa~
preocupação com atrasos na própria itriPlãDtãção. porque não há para defender o seu Estado e fazer acordps internacionais-· tcl.'Jlll
tecnologias com.plexas. Há muita tecnolõgia, tn8S não há tecnolológicos. rmanceíioS e educaCionais. Nessa proposta o que mais TllC
gias complexas, e tudo que está sendo adqUirido já existe, não há preocupou foi o acordo de defesa- requerer tropas para defendt:r o
equipamentos a serem desenvolvidos, não há, portanto, nenhuma seu tenitório-. Ora. a- população indígena - sei, pon.J.ue vac-inei os
preocupação com essa área:, que é -muitO -Comum -em projetes nO: fudioidanomamis durante mais de 5 anos - é miserável, não tem
bres, há sim, todo um problema de integmç.ã.o e de software, que condições de reprodução devido à oncocercose,* à malária, Cll.' ••
obviamente é função do próprio PrOjet.o-:-E"-teinóS, boje, um conhe- vive em estado de miserabilidade, não tem aten\·ão definida da
cimento suficiéille, rio Pais, para fazer-aquilo que serli de nosSã - FUNAL Há, no máximo, 5.500 Útdios e jamais haverá mais do qut•
competência. Isso nos dá a garantia-de que o projeto estará implan- isso. Um índio para andar todo o tenitório Ianomami gastará nwts
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de 100 anos.
titucional. não fique tão abstrata e na mão de órg:O que cúida dÕs
É precw.::upante essa siUJa~. O decreto do Presidente Col- índios essa delimil.ação. E o cãn:llnho está aberto. ~slá em tramitalor, que teria o objetivó -de atender a um preceito constitucional, ção, creio que na ,Câmara dos Deputados, a revisão do Estatuto dos
lndios. de 1971. E uma nova lei, e o caminho está aberto aí.
para mim. foi uina aberração~
Preocupo-me muito com es-se futuro direito dos JX)vos indíHá um capitulo que trata dessa questão ·demarcatória, e pogenas. Mais tarde, nós, na Amazônia setentrional, poderiamos deriam ser inseridas emendas regulando essa fonna de delimitar e
criar um enclave periférico. Essa área Ianomami é um cavalo-de': deixando de ser quase que o monopólio da antropologia. E passar
tróia para a Amazônia. É um problema sério, até mais sério do que a considerar outros critérios, corria a ocupação econôtnicâ. é lógio problema dos morros do Rio de Janeiro:
co que a racional, e outros interesses de ordem política e de seguO SNAM vai proteger, vai vigiar, mas,-úistitucióiiilmente, rança. Então, me- permita a sugestãO, mas o_ caminho está no
projeto de lei, ora em tramitação, que revê o Estatuto dos Índios.
estamos sendo solapados. Na realidade, estamos preocupados porque se poderá. gastar bifuões de cruzeiros e o Governo não toma_r
Com relação a sua preocupação com essa resolução da
uma posição firme com relaçãO à Amã.zônia. A defesa se faz cõm a
ONU, ela tem alguns artigos reahnente no núnimo duvidosos, suvivificação humana, cóm a preseilça do homem. Então precisamos jeitOS a muitas conf:rOVérSias, mas nãO somos' obrigados a Ser sigter preocupação com a viVificação humana, com a presenÇa do ho- natários; podemos ser signatários com -as competentes ressalvas a
respeito desses artigos de caráter mais contro~ertidos ou duvidos-os.
mem.
Então, precisamos nos preocupar com isso~ "AChO que o ProFinalmente, se viermos a assinar -a- convenção, -esta terá de
jeto SIVAMe o SIPAM precisam de um complemento maior, desser ratificada - e pode não o ser.
de decretar essa área Ianomami. e o pr6prio Exérc1tO.~ê)COngresso
O SiStenla de Vigilância da Amazônia não é á'm flfll em si
Nacional, a própria FUNAI. o Ministério Público, que defende as mesmo. Ele vai resolver_os problemas; é uma ferramenta que perminorias, que defende a população indigena~ também participar e mite procurar solução paÍ'a os problemas.
fazermos novamente um es.bldo.
No caso da segurança- a que V. Ex• se referiu-. ele é um
V~ Ex• não resJX>ndeu a pergunta do Senador Mansueto de _ instrumento; não é, ~m si, a última palavra. P9<fe ser usado bem e
Lavor. Como é que está o Projeto Calha Norte. que é Um -projeto pode até não ser usado ou _ser usado mal. Isso depende, evidenteque faz a integração da AIDilZônia à comunhão nacionaL Um tramente. dos que conduzirem as atividades de segumnça nacional.
balho com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o MiQuanto à sua obs_ervação no sentido de não ter sido responnistério da Saúde, problemas sociais. Então, acho que dida a pergunta do Senador Mansueto de Lavor a respeito doCaprecisávamos ver esse problema. A população dos índios Iãnoma- lha Norte, esclareço que_ o Calha Norte será parte do Sistema de
mi é de. no máximo, de 5.500 índios.
Proteção da Amazônia, assiril- que este for inStituído, e será, sem
O problema é econômico. Sabemos que uma das maiores
dúvida alguma. uma parte facilmente integrada. Aquelas unidades
jazidas minerais eStá naquele subsolo. Temos -ãli desde minerais do Caiba Norte terão seus terminais. terão acesso e serão acessaatômicos a minerais Simples. Só a serra de Surucucu for aValiada dos rapidamente pelo um Sistema de Vigilância da Amazónia. Se
por um geólogo de Manaus que trabalha no D~M hã mais de 30 _ um pelotão daqueleS. no interiOr da selva, receber. pelo seu tennianos. Segundo ele, a avaliação da Sena de Surururu é da ordem
nal, uma informação a respeito de alguma irregularidade na sua
de 130 bilhões de dólares. que é o diõxido de estanho, que eslá à área, terá condições de imediata reação. É a parte, que eu diria,
mais fácil para integrar o sistema.
flor da pele.
Sou favorável que se decrete as áreas indígenas. Sou tamCom relação ao Projeto Calha Norte, gostaria de dizer que
bém favorável que se traga o índio à comunhão nacional e não dei- ele andou muito bem nos anos 80. Avançamos bastante. Uma dexá-los viver na miserabilidade, como um zoológico humano. zena de unidades foram feitas com pistas de pouso e facilidades
Minha preocupação é esta. Parabéns. Votarei favoravelmente ao comunitárias. Entretanto, as restrições orçamentárias, que tiveram
projeto, mas acho- que temos que nos preocupar com a situação
início por volta de 198811989, fizeram com que o orçamento que
dos problemas indigenistas brasileiros e com esse excesso de de- suporta o Calha Norte chegasse a níveis absolutamente inisórios e
marcação. principalmente sentimenialista. e com algumas pilAdas frearam seu andamento.
de interesses internacionais.
T:i:atã-se de uma idéia boa, cotretã, -qUe promove a plesença
Gostaria de fazer uma pergunta. Quais são as diretrizes polí· do Estado de maneira comportada. mas, infelizmente, o seu pro~
ticas para proteger a Amazônia. Gostaria que o Brigadeiro Oliveira cesso de implantação- que jã estã bem adiantado, mas ainda falta
dissecasse melhor isso para nós, ... (?) mais essas diretrizeS de pn)- muito -. estã assegurado por questões orçamentárias e não por
·
teção da Amazônia. Porque pelo que estou sentido, no meu sexto questões conceituaiS.
- Infelizmente, Senador, o Caiba-Norte foi concebido para ser
sentido, é que vamos ler problemas de enclave(?) periférico na
Amazônia brevemente. Poxque de outro lado estão os índios Iano- um complexo de facilidades a serviço das populações locais. No
fundo. o que aconteceu, na prática, é que a parte da incumbência
mamis da Venezue~ que estão também com as suas áreas demarcadas e um poliCiamento Violento~ Será que mãis tarde biverá esse militar desses projetos foi implantada - o Exército mantém seusenclave entre a Venezuela e o Brasil? Dois países fracos, não te- :Pelotê":es, a Força Aérea cumpre a sua obrigação de prover o supormos exército para eiifrentar o Exén:iio americano, da O NU, nem te logístico para todas essas unidades:-, mas se V. Ex• visitar essa
dos países ricos do mundo. Então temos que ter muik>-Cõidado. O área- certamente visitou, no mínimo, o que existe_ enl_Roraima -,
SIVAM tem que trabalhar efetivamente na defesa do nosso territó- verá que as instàlaçê":es destinadas a uso não niilitaf --vamOs dizer
rio. no que falha a defesa nacional.
as~im -.-praticamente não foram ocupadas. Todas essas pequenas
O SR. PRESIDENTE (JOão Rocha)- Com a palavra o Mi· unidades têm instalações para uma agência da Caixa Econômica.
nistro Mário Flores.
onde hã ouro, para a Secretaria de Saúde do Estado, para uma peO SR. MÁRIO CÉSAR FLORES -Sr. Senaàór,
relação quena escola, para a Polícia Federal, para o IBA MA.
à sua preocupação da preJX>nderância ru quase que unicidade dos
Na yerdade, na prática, o que existe ali é a pequena unidade
critér!os antropológicos, compartilho com V. Ex• dCSsa preocupa- do Exércíto e-o-apoio da FOrçã Aérea. Das qUe eu conheço, em neção. E preciso qUe exista alguma coisa que regule o preceito cons- nhuma delas, existe, por exemplo, ocupação das instalações dcsti~
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nadas à Secretaria de Saúde do Estado, e seria uma Obrigação dela Presidente da República solicitando autorização do Senado Fede- .
ocupá-las.
ral para contratar operação de crédito externo entre o Estado do
Portanto. o Calha Norte nasceu bem, desenvolveu-se bem, Ceará e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolviestá com o seu desenvolvimento assegurado por questões orça- mento- BIRD. no valor equivalente a até US$ l50,000,(X)().OO.".
mentárias e não conceituais e incompleto devido à ausência dos que leia o seu parecer, favorável nos termos do PRS que apresenta.
complementos à participação militar. Esses complementos são pra- Em discussão a matéria, falam os Senadores Ronan Tito e Odacir
ticamente nulos.
Soares. É concedida vista ao Senador Ronan Tito, pelo prazo regiO SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Satisfeito,. Senador? mental de cinco dias úteis. Em seguida, o Senhor Presidente oon(Pausa.)
cede novamente a palavra ao Senador Reginaldo Duarte parn que
Não havendo mais inscritos. agradecemos- a preSença do proftra o seu pirecer, favorável nos termos do PRS que apresenta à
Ministro da Aeronáutica. Tenente-Brigadeiro-do-Ar Lélio Viana MSF N° 293/94. que "sOliCita a rerratificafação' da Resolução n°
LôOO; do Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos? Almí- 30/94 do Senado Federal.". Submetida a discussão a matéria. é
rante Mário César Flores, e do Presidente da Comissão para a concedida vista ao Senador Ronan Tito pelo pra7.o regimental de
Coordenação do Projeto Sivam.
_ __
cinco di~s úteís. Passa-se, a seguir. à apreciação do OFÍCIO "S"
Entendemos que a reunião foi plenamente produtiva~ aroN° 75194, "Do Senhor PreSidente do BancO central do Brasil, enpliou e alargou os conhecimentos dos Srs. Parlamentare§ sobre a ca,minhando ao Senado Federal solicitação do Governo do Estado
importância desse projeto para a integração da Amazônia ao- resto da Bahia para emitir Letras Fínanceírâ:s do Tesouro do Estado da
do país.
Bahia- LFfBA, destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado. vencível no primeiro semestre de 1995." cujo relator. Senador
Agradecemos também a presença dos Srs._Senacl.ores.
Está enterrada a presente sessão-:Josaphat Marinho. apresenta parecer favorável nos termos do PRS
(Levanra-se a reunião 1Jhl6min.)
que apresenta. Não havendo quem queira discutir, 0 parecer é c.olocado em votação e é aprovado. Prosseguindo. o Senhor Presi2()- Comissão de Assuntos Económicos, realizada em 30 de nodente concede a palavra ao Senador Jutahy Magalhães, para que
11
, vembro de 1994, às dez horas e quinze minutos.
leia o voto em separado que oferece ao PLC N°4]J)l, que dispõe
As dez horas e quinze miriutos dO dia trin_la de novembro de sobre a proteção do traball1o doméstico e dá_ outras providências.".
mil novecentos e noventa e quatro. na sala de reuniões da C~~;_-- - de autoria da Deputada Benedita da Silva. e ao PLS N° 47/91. de
são.!_ Ala Senador Alexandre Costa. sob a presidência do Senador autoria do Senador Mário Covas.- que "disciplina o regime de traJOAO ROCHA e com a presença dos SenãdOi'es Moisés Abrão. balho da categoria dos trabalhadores _domésticos e dá outras proviReginaldo Duarte. Jonas Pinheiro. Airton Oliveira. João Calmon, dências.", que tramitam em conjunto. O relator. Senador Jonas
Jaques Silva. Esperidião Amin, Ronan Tifo, AlfredO Campos, Val- Pinheiro, apresenta parecer favorável ao Substitutivo aprovado
mir Campelo. Magno Bacelar, Jutahy Magalhães, José Richa, pela Comissão de Assuntos SociaiS. Em discussão a matéria. partiOdacir Soares, Jônice Tristão, Affonso Cainargo-. B!Úardo Suplicipam os Senadores Odacir Soares. Jonas Pinheiro e Jutahy Magacy, Ronaldo Aragão, Coutinho Jorge. Saldanha Derzi. Mansueto lhães. que sugere lentar. juntamente com o relator, razer a fusão do
de Lavor e Aluízio Bezerra. reúne-se a ComfSsão de -AssuDtos seu voto em separado com o parecer deste. O novo parecer seria
Econômicos. O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, apresentado e apreciado numa próx-ima reunião. O relator aceita a
dispensando a leitura da ata da reunião anteriOT, qUe é dada -como sugestão .. Usam ainda da palavra, os Senadores Eduardo Suplicy e
aprovada e, apó~; convidar o Dr. Edison Rodrigues Otaves para Ronan T1to. A Presidência acata a sugestão dos Senadores Jutahy
compor a Mesa dos trabalhos, solicita ao Senador Jonas Pinheiro Magalhães e Jonas Pinheiro, sendo a matéria retirada de pauta para
que leia o relatório Oferecido pelo Senador Magno Bacelar à MSF reexame. Dando continuidade aos trabafuos, o __ Seohor ~sidente
N° 349/94. "Do Senhor Presidente da República submetendo à confere a palavra ao Senador João Cahnon, para que proceda à leiapreciação do Senado F~eral o nome do Dr. EDISON RODRI- tura do seu parecer, favorável nos termos do PRS que apresenta
GUES CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro do Conse- ~ao OFÍCIO "S"~ N• 73/94, "Do Senhor Presidente do
lho Adminis'trativo de Defesa Econõmica.11• Terminada a leitura do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Fede~i solici=relatório, o Senhor Presidente confere a palavra ao lli. EDÍSON tação do Governo do Estado do Espírito Santo para emissão_ deLeRODRIGUES CHAVES para que teça suas consideraçÕes ares- tras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo- LFTES.
peito do cargo para o qual está sendo indicado. Encerrada a expodestinadas ao giro da Dívida Mobiliária do Estado vencível no lo
sição, a Presidência franqueia a palavra aos Senhores Senadores semestre de 1995.". Não havendo quem queira discutir, o parecer é
que queiram interpelar o expositor. Falam os Senadores João Cal- submetido a votação e- é aprovado. Com a palavra, em seguida. o
mon, Eduardo Suplicy e Ronan Tito. NãollãVeifdo-maíspergu-r1tas, Senador Odacir Soares para relatar o OFÍCIO "S" N° 7&194. ''Do
o Sr. Presidente solicita ao Dr. EDISON RODRIGUES CHA- Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encaminhando ao
VES que deixe o- recinto por alguns instantes pois, atendendo a Senado Federal solicitação do Governo do Estado de Mato Grosso
preceito regimental. deverá ser procedida a votação secreta através para emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato
do sistema de esferas. Encerrada a votação, Sua Excelência desig~ Grosso- LFfMT destinadas ao giro da Dívida Mobiliãria do Estana como escrutinadores os Senadores Reginaldo Duarte e Airton do vencível no 1° semestre de 1995.••. O parecer do relator é favoOliveira. Feita a contagem dos votos _e, tendo votado quiqze Se- rãvel nos texmos do PRS que apresenta. Não havendo discussão, o
nbores Senadores, registraram~se quinze votos_favoráv_eis, sCndo a parecer é colocado__ em votação e é aprovado. Ainda com a palaindicação -aprovada por unanimidade. Usa da palavra o Senador vra, o Senador Odacir Soares passa a ler o parecer favorável nos
Magno Bacelar, que comunica que precisará se ausentar da reutermos do PRS que apresenta ao -oFiCIO "S" N° 59194. "Do Senião, uma vez que presidirá reunião da Comissão_ de Constituição nhor Governador do Estado de Pernambuco solicitando autorizae Justiça. O Senhor Presidente comunica ao Dr. EDISON RO- ção do Senado Federal para contratar operação de crédito de
DRIGUES CHAVES o resultado da votação, cumprimentando-o e fmanciaménto ex temo a ser realizada pela Companhia Energética
agradecendo a sua presença. A seguir, Sua .&:celência solicita ao Se- de Pernambuco S.A. junto ao Kreditanstalt Fur WiederaulbaunadorReginaldo Duarte, relator da MSF N"309/94, ''Do Senhor
KFW no valor de R$ 9396.495,00 equivalentes a DM
o
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15.000.()(X),00 cujos recursos serão utilizados nO Pr0granl3. de ExSQlicito a y.Ex~ que continue seu relatório.
pansão do Sistema Elétrico de Transmissão e l~i6trificação daquele
O SR. J6NAS PINHEIRO- O Senhor Presidente da_R~~púestado.". Não bavendo quem queira fazer uso da palavra para disblica-- encaminha mensagem <ruhmetendo à apmvação do Senado
cutir, o parecer é submetido a vOlação e é aprov-ã.do. A seguir, o Federal o nome de Edson Rodtit,TUcs Chaves, para o cargo <k CnnSenhor Presidente passa a palavra ao Senador Darcy Ri~iro. para selheiro do Conselho AdministrativO de Defesa EeoJltmlil'rt .~
que profrra o seu parecer, favorável nos termos do PRS que apre- CADE. Na Medida Provisória n°ó96, de 4 de novcmhrá de -i9iJ4. mt.
senta ao OFÍCIO "S" N° 80JJ4, ''Do Senhor Presidente do Banco 3°, foi criado o cargo de conselho, para cuja vaga o Excelentíssimt>
Central do Brasil encaminhando ao Senado Fcdel<ll solicitação do ~idente da República submete a escolha que faz. Acompanha a
Governo do Estado do Rio Grande do Sul para emissãO de Letras mensagem o wrriculum vitae dt) candidato, o qual consta ter nasciFinanceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LF1RS do em II de fevereiro de 1931. estando. portanto. com mais de 30
destinadas ao giro da Divida Mobiliá:ria do Estado vencível no l 0 se- anos e menos de 65 anos. o que atende a exigência legal.
Consta de seu curriculum vitae. também, que o indicado
mestre de 1995.". Não havendo discussão, o parecer é colocado em
votação e é aprovado. Ainda com a palavra, o Senador Darcy Ríbcíro exefC'e aOJalmente o cargo de Consultor Jurídico do Ministério da
passa a ler o parecer que oferece ao OFÍCIO "S" N° 79/94,
Justiça; foi Corregedor-Geral da Advocacia da União. Consultor
''Do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encaminhando Jurldico da Ministério dos Transportes, Consultor da Advocacia·
ao Senado Federal solicitação do Governo do Estado do Rio de Ja- Geral da União e Consultor-Geral da União suhstituto.
neiro- LFIRJ. destinadas ao giro da Dívida MOóíiTáiíadO·Estado
Foi enviado peÍo Governo FCderal. ein _agost(l t'Jltim<,. a
vencível no 1° semestre de 1995.". Não havendo quem queira dis- Washington e San José, Costa Rica. Chefiando..a delegação rmccutir, o parecer é submetido a votação e é aprovido. Em seguida. o grada por representantes do ltarnarati e INSS, para discutir o encaSenador Jonas Pinheiro é convidado pelo Senhor Presideziie a ler o minhamento de procedimentos judiciais de interesse do Brasil, nos
seu parecer, favorável nos tennos do PRS que apresenta ao OFf- respectivos países. tais como processo de extradição. çongetamcnCIO "S" N° 81194, ''Do Senhor Presidente do Banco Central do to e s~üestro_de bens ilicitamcnt~ obtidos.
-Brasil encaminhando ao Senado Federal solicitã.ção -do Governo
Advogado. antes de ingress~ no_ serviço público federal.
do Estado do Paraná para emissão de Letras Finailcettas CIO Tesou- amava na-s áfeas do Direito Constitucional. Direito Eleitoral, Direlro do Estado do Paraná - LFTRJ, destinadas ao giro da Dívida to Agrário e DireítO da Informação, Lcgi~IaÇ3.0 Editorial c Leg-is[aMobiliária do Estado vencível no 1° semestre de 1995.". Não ha- ção Jornalística. Aos registres curriculares_ ~cima -resumidos. dçv_Q_
--vendo discussão, o parecer é colocado em discussão-C é~ aJ}OOvado. · acrescentar_que o indicàdo é "póS.gradüa-d.o em nívCI de -mcs.tt:ado.
A seguir, o Senador Ronan Tito usa da palavra para proferir O seu - -pila Universidade de São Paulo- USP -, onde foi lambém profesparecer. favoráVel nos tennos do PRS que apresenta à MSF N° sor de reconhecida competência e detentor. portanto. de sólida for·
318194, 11Do Senhor Presidente da República sOlicitando aUtoriza- mação jurídica, o que o credencia ainda mais para a investidura no
ção para a celebração do Termo de Sub-rogação. Cessão e Aditacargo de Conselheiro do Co~~JJm Administrat~vo_ de Defesa E_co·
mento ao Coiitiato de Compra e Venda com Financiamento de nômica.
- -· -~ - -~--- EquipaiiieD.tOs e-Mateiiiis disti.ilidos- às Unidades Hospitalares
Assim sendo, Sr. Pre1!idente, creio que os Srs. Senadores esBrasileir.is, firriiido eni 13~02.77. entre o então Insrttuto Nacional Jejam de posse dos elementos necessários a fã.i:etenlsuã.s aValia-çõde Previdência Social - INPS, suCCdido pClO 1nstituto N:iCiOilal de- es em relação ao indicado.
Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS, em extinÉ este o parecer.
çãó- e a- empres-a ãlemã Intenned-Export-Import.". Não havendo
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência da
quem queira discutir, o parecer é submetido a votação e é aprovaMesa passa a palavra ao Dr. Edson Rodrigues Chaves para :ruas
do. Tendo em vista o ·adiantado da hora. o Senhor Presidente co- explanações inióaiS; poslerionne"nte fica à dísposição para argüi·
mUnica que ficarão aâiàâas P<lrit uma PTçxima reUnião as segUintes ção dOs Si-s.-Senadores, membros da CQmissão.
matéri.s: OFÍCIO "S" NO 76/94 OFÍCib-"S" W -19/94. Nada
O SR. EDSON RODRIGUES CHAVES -:Sr. Presidente da
mais havendo a tratar. Sua EXcelência declara encimada a reu-Õlão Comissão d"é ASsunioS ÉConôni.ícos,'Srs~Se"ilã.dõrcs, senhõii" e
às doze horas e dez minutos, lavrando eu. Dirceu Vieira Machado - rihores, antes de fã.Iar-SObre a missão que me- csJX:ra no CAI )f~.
Filho, a presente Ata que, lida e aprovada,_ será publjca_<1a _em con- caso eu seja ~h_opra~o COJ!l a aprovação de V. Ex-s, quero dizer qut~
juntO cOin suas irotas taquigráficas: mUito-me honra a indicação de Sua Excelência. o Senhor PresidcnSenador João Rocha, Presidente da ComisSão
-te-da RePública, para disputar esse J:argo da mais alta im:(X'lttância
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Está aberta a reunião na Administração Nacional.
._ _
·da Comíssão de Assuntos Econômicos, que- feffi por fiiialídade
- -· Gostaria de falar ª·Igo sol:lre a importância do Conselho Adanalisar uma série de mensagens e pmjetos de lei, inclu~ive indica- _ Jllinistra_tivo de D~fesa EconómiCa para o deserivolvi-mento da Úoção pelo Senhor PresidCnte da República do nome do Dr. Edson nomia nacionaL A repressão aos abusos do poder econômico
Rodrigues Chaves, para exercer o cargo de Consellieíro do Conse- talvez encontre o_s~u Pií!neiro ato importante no chairman act, de
lho Administrativo da Defesa Econômica.
1890, nos Estados Unidos. que no entanto não propiciava aos juí:'Pedimos ao Senador Jonas Pinheiro para Relatar, em substi- zes meios. de investigação para tomá-lo efetivo.
tuição ao Senador Magno Bacelar, o parecer sobre a indicação do
Então, surgiu o Clãyton Act. criando a Federal Trade CoDr. Edson Rodrigues Chaves, para exercer o cargo de Copselheiro mis.sion.nos B_stados Uni_dos, que possuía toda uma estrutura indo Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
_y_estig:at6ri~ para reprimir toda e qualquer forma de abuso do poder
O SR. JONAS· PINHEIRO- Sr. Presidente. Srs~-Senadores, - e-OOnômico, especialmente as fusões de empresas realizadas <:nm o
para efeitos da chancela legislativa, nos termos do art. 4~, da Lei_ no intuito de dominar o mercado.
8.884, em I 1 de junho de 1994. vem a esta _Casa a preS:ente·mensaNo Brasil. em 1945: uma reunião de classeS-pi-odutoras, cm
- Teresópolis, divulgou a Carta de Tercsópolis, que enfatizava a ínl.gem n° 999. 0 SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Peço um minuto e portância no Brasil de providências a serem adotadas pelo Estado
convido o Dr. Edson Chaves para fazer parte da Mes_a. onde será para combater toda e qualquer forma de ahuso de pndrr cconi\mi·
feita a argüição.
.
coque pretendesse sobrepujar a <.'oncorrfõncia. exorhit:n· na t·ohran

e
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ça de preços, mercadorias e setVÍços e a Carta de 1946, em seu arL
Assim, eu gostaria que o Dr. Edson Rodrigues Chaves nos
148. wmetia para a lei ordinária a criação de órgãos capazes de fizesse esse relato, porque esse problema se agrava de maneira alR
propiciar reatrr.clJte uma efetiva restrição, --repressão ao ahlso do ta~nle preocupante no Brasil.
poderecon{,aU......l.
.
_
_
___ .
___ Vale ressaltar que, neste mo~td, encontra-se aqui no PieSurgiu em 1948 um projeto de lei de autoria do Deputado. nário o Senador Roruin Tito, que foi o Presidente de nma das CoAgamenon Magalhães. de n° 122, que daiiã.- origem à primeira lei missões mais import.antes da história do Congresso Nacional. a
antitruste brasileira. Era a Lei D 0 4.137, de 1962, que criou o Con- Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Sonegaçio Fiscal. Na
selho Adminis-tratiVo de Defesa Econôrrrica, vinculado ao Mínisté- -realidade, os dois temas são correlatas. A meu ver, pois, seria da
rio da Justiça, e com alguma autonorrúa flrianceira e maior convéb.iência pam todos n6s, Senadores, ouvir de V. s• um
administrativa.
--sucinto relato dos-esforços realizados nessa irea e até que ponto V.
Mais recentemente, este ano, tivemos a sanção da Lei n° s• considera realmente essencial, indispensável para a prese1vaçio
8.884. que transfonnou o CADE em aularquia e previu o acrésci- dos mais altos interesses da economia do Pais um esforço ooncreto
mo de dois conselheiros na sua estrutura; antes havia apenas qua- para que o Conselho AdministrativO da Defesa Económica possa
lro conselheiros e um presidente. Coni -a- nova I~gislação, atuar com alto grau de eficiênc~ conseguindo supemr os obstácupraticamente todas as fusões de empresas são obrigatoriamente los que são levantados rotineimmente por grupos econômicos mui~
submetidas ao·CADE, na medida em que baste que o faturamento to poderosos, que, por isso mesmo, têm uma. influência nem
anual de uma dessas empresas, que se pretende fundii cOm OUtras,
sempre benéfica. nem sempre palriótica em face da classe política
seja igual ou superior a 100 milhões de UFIR.s. Is~ realme~te_para _ do nosso Pais.
grandes grupos é uma quantia muito pequena, o que faz com que
. Ó SR. EDSON RODRIGUES CH.,-1.VES.- Sr. Presidente,
praticamente todas as fusões tenham de ser submetidas ao ÇADE Srs. Senadores, o projeto de lei do então Deputado Agamenon Maantes de se tomarem efetivas.
galhães era- o de n° 122. Esse projeto buscoo opemcionalizar uma
Esta é a primeira vez, depÕis-da aPluvaçãOdessa iel, em - norina-Constante da Constituiçio de 19~ -em seu art. 148. Esse
que se submete ao Senado Federal a aprovação das indicações de projeto de lei propunha a criação de um 6rglo de defesa da econo-Conselheirós e Presídente do CADE. Seguimos, neste ponto tam.- mia, de defesa da livre COJlCOlTência, de combate aos abusos de
bém, o exemplo norte-americano. uma vez que a seleção - lá se preços, ennm., de repreiSão integral a qualquer foxma de abuso de
chamam juízes - da Federal Trade Çomission é submetida ao poder econômico, atendendo, então, a um requisito do art. 148 da
crivo do Senado Federal. Só que o critério de seleção lá é bastante · ConstitLJição de 1946. Lamentavelmente, porém, deve-se debitar
rigoroso. Para que alguém ocupe o cargo de juiz da fTÇ é neees- isso à conta dos grandes grupos econômiros. Esse cXgão, o CADE,
sário que a pessoa-atenda aos mesmos requisitos necessárlos~para Conselho Admin.istx'ativo de Delt$ Eo"mômica, s6 ccmeguiu ser
assumir um cargo de Juiz da Çorte Suprema.
criado em 1962, com a Lei n• 4.137, de 10 de aeten>bro- LQ8o em seRealmente estou convicto de que é grande a responsabilida- guida hoove aquele inle!regno na democmcia nacionaL Em 1964 hoode da missão que me será confiada, caso meu nome seja aprovado ve uma ruptum da demc.x:mcia. do regime democritico, e o novo
para o cargo de Çonselheiro do CADE e estou à disposição de V. regimeinstalado, pretendendo fomentar as exportaç&s pua o que. no
Ex's para responder qualquer pergunta a ela-referente·:- -· - seu- entender, possibilitaria a recupemção da ecooomia l:nsileim,
Muito obrigado, Sr. Presidente.
crioo a Córllisdo de FIIIIlllCÍaiiiOl da Expoltaçio. COFIEX.
Então, a orientação politica que ensejou a criaçio dessa CoO SR. PRESIDENTff (João Rocha) -, A palavra está franqueada aos Srs. Senadores para argüição ao Dr. Edson.
missão contrariava uma doutrina. a mesma cklutrina que propiciara
Com a palavra o eminente Senador João Calmon.
a criação do CADE, uma vez que a COFIEX pretendia incremen0 SR. JOÃO CALMON - Quero formular uina: indagação tar as exportações, e nesse caso houve um incentivo às fusões. O
de ordem mais geral ao Dr. ~on Rodrigues Cbav_es_ ~b~ a nova _ que o CADE combatia, que era a excessiva reunião de e~.
missão que lhe seiá cónflada no Governo com. ·crelo~··i.ambém cOmeÇOu- a sei-incentivado pelo COFJEX. Então, durante. todo o
aprovação do Senado Federal.
_
__-_
perlodo em que o regime democrático não foi exerCido na sua inte~
Há muitas décadas um politico de extraordinária projeção, o-- gndaâe, <:ADE ficoo praticamente no limbo, sem poder desenDeputado Agam.enon ·Magalhães. ex-Governador_ do Estado de volver as atividades_ para as quais havia sido criado.
Pernambuco, idealizou o primeiro organismo de luta contra a exAgora. neste i:nOmeD.to, transfonruindo~sc o CADE em aucessiva concentração de podereconômioo nas mãos de_u_wa deter~ ~ia, ampliando~se o número de seus. conselheiros, criando-se
minada organização.
_QUtras exigências que não havia na legislação anterior, como a de
Agamenon Magalhães era um político de invejável c-Ombat- condicionar as fusões de empresas à prévia aprovação do CADE,
ividade, um homem de uma coragem realmente fora do comum. e, eu acredito que ele terá condições e que está no caminho certo de
ao que parece, sua iniciatiVa caiu nO vazio,- sendo hoje uma oonsc- conquistar condições necessárias para a repressão dos abusos deqüência concreta, ao longo dessas últimas décadas, em rela.Ção ao senvo1vidos pelos grandes grupos econômioos. Ele não está, ainda,
problema da existência de trusts e de grupos que tenham como totalmente estnituiado. Por exemplo, se eu ingressar no CADE,
objetivo monopolizar determinadas áreas da economia naciçmal vou ter apenas uma escrivaninha e uma -sala pam trabalhar. O
ou. pelo menos, visa tomar a aÇão desses grupos menos danosa CAbE não tem seijucr estrutura ad~tmtiva. Um conselheiro
- - do CADE, que tem que examinar dezenas e dezenas de processos.
aos interesses nacionais:- -Quero aproveitar a oportúnidade dessa sabatina para pedir a não tem sequer um assessor para ajudá-lo a pesquisar alegislaçilo
V. s• que nbs fizesse, de maneira sumária. uni histórico dessa luta pertinente à matéria. Existe uma proposta do próprio ÇADE, que
que se tentou travar no Brasil há muitas décadas, mas que, apesar está sendo examinada pela SAF? para criação de cargos em comisde esforços de vários Governos, de vários e combativoS patriotas sâo, qi.te- permitirão que o órgão. que a autarquia venha então a
do Setor Público do nosso País, ao que parece, salvo melhor juizo. funcionar a pleno vapor e desenvolva as atividades que a sociedaesses esforços têm falhado ou. pelo menos, têm apresentado um de exige que ela exercite.
resultado medíocre, pelo menos em comparação com alguns pai ses
Não sei se essa explanação satisfaz V. Ex•. Continuo à dismais desenvolvidos do mundo capitalista.
posição de V. Ex".
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O SR. PRESIDENTE (Joilo Rocha) -~Agradeço por suas rode den6ncias eiicaminhadas àquela autarquia. Grande parte despalaVIlls. Gostaria, se fosse possívt~ (inaudível) oonhecimeniO de sas denúncias não chega sequer a vir -a público, uma vez que o
alguns processos judiciais (inaudível) concentração do poder eco- processo ali se desenvolve em duas fases distintas. Uma fase innômico IW mios de..• (falha na gravação) ·-··-importância é que é, vestiga-tória, vamo-s assiin dizer. que se passa na SeCretaria -de Depermanentemente, dinamizada pelo nosso Presidente; consegue fesa Econômica. Concluída, então, essa fase, o Secretário de
um milagre quase impossível de obter quorum para a tomada de Defesa Económica pode--adotar dUas atitUdes: uma, determinar o
decisões deste órgão do Senado Federal na hipótese de V. s• não arquivamento d6 processo; outra, encaminhar ao CAbE se achar
poder imediatamente citar alguns desses grupos que fomm objeto que a denúncia procede. Mas aiilda que ele entenda que a denó-ncia
de investigação do CADE, posteriormente ficaria grato se V. Ex• - é impí-océdEmte, essC arquivamerito fica condicionado a um recur.
pudesse providenciar essa R:!ação que deveria ser encaminhada à so de oficio ao- CADE. Só que, erii:Juanto está iia fase inveSti'gat6Comissão de AssuniOs lloonômioos.
ria, enquanto nada se comprovou a respeito do denunciante,
O SR. EDSON RODRIGUES CHAVES - Há., no momen· adota-se aquele princípio válido no Direito-de todos os países civito, Sr. Senador, sob exame do CADE. oerca de vinte processos so- lizados, de que todos são inocentes até prova em contrário. Daí um
mente R:ferentes a fusões de empresas e suspeita-se de que alguma cuidado muito grande em n~ó sC divUlgar nada antes que os indídessas fusões possam vir a se coitstib.Iir nUma fonna de abuso de cios sejain bas.tante fortes de que exista realmente abuso do poder
poder econômico, pois teriam& pretensãõ de dominar uma parcela econômicO por parte da empresa denunciada.
substancial do mercado.
Por isso, quem está de fora tem a impressão de que Os proSeria temerário manifestar-me sobR: qualquer uma delas, cessos tramitam com uma lentidão eXasperante. Mas muitas vezes
principalmente porque todas ainda estão em fase de investigaçãO; nãO existe essa lentidão,- ou melhOr, ela é decorrente aPenas do eXdas outras, que já foram objeto de julgameniO, o oonhecimeniO cesso de um grande volume de processos que são examinados ao
que tenho é aquele que toda pessoa medianamente informada tem exame da autarquia.
Não sei se a explicação satisfaz V. Ex•.
através de órgãos de divulgação, pois nunca penetrei ,.,.imente na
estrutura do CADE.
. .
.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Muito obrigado.
Agora. assunio o compromisso de encaminhar para esta ccO SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A palavra continua
lenda Comissilo o R:lat6rio posterior de todos os principais proces- franqueada aos Srs. Senadores.
sos que fonm objeto de apreciação pelo C4DE, caso eu seja
Com a palavra o Senador Ronan Tito.
honrado com a aprovação da minha escolha. E um compromisso
O SR. RONAN TITO - Sr. PR:sidente, não tenho questioque aasumo com V .EX" e os demais membros desta Comissão.
namento a fazer, mas apenas obset_VaçõeS dç o[9em geral.
OSR~JOÃOCALMON- Muito obrigado a V .Ex•.
_Esse i.Dstrurilento eXtraordfuârlO do caPitalismo, o CAbE,
O SR. PRESIDENI'Il (João Rocha) - A palavra continua quando administrado «<U:etamente. sem qualquer dúvida, ele acerfranqueada aos Srs. Senadores.
ta as mazelas do mercado, que, por seu turno, é importantíssimo
Com a palavm o Senador Eduardo Supticy.
para o exercíCio da liberdade na JX>Iítica. Se não temos um me:rca.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. PR:sidente, quéro cum- do funcionando, a liberdade é restrita. Ela pode residir_ no campo
primentar o Dr. Edson Rodrigues Chaves que está sendo indicado do ir e vir, mas pode não existir a liberdade do consumidor em espara o cargo de Conselheiro do CADE. Infeli2mente estava em ou~ -colher o produto que tenha baixo-custo.
Esse pensamento não é meu; invejei-o-do illlst.rC ex-Minístra reunião, cheguei atrasado, mas gostaria apenas de obsenrar que
alguns casos, relativamente ao abuso do poder econômico. como tro Michel Roca.rd, um socialista. ex-Primeiro Ministro dO GOver- caso de dumplag, vêtn sendo muitas vezes examinados pelo no Mitemmd, portanto, não venha inquiná-Ia de direita ou
CADE, mas as decisões têm demorado muito a =m efetivadas. inquiná-lo de direita ou direitista. Vou repetir: a liberdade necessiEnlio, quero fazer mais nma recomendação no sentido de que, ta do mercado para sua plena vigência. No entanto, frisa Rocard, o
quando se diagnosticado um caso seja de dumping - conheço por mercado não distribui; quem distribui é- a regra, ou seja. a lei. E o
exemplo o caso da empresa "labinew"('l), u!Da empresa que tem CADE é o instrumento legil, extraordinário: paia- cOibir justamensido objeto de dumplag por parte de um laboratório que produz te os abusos do mercado. A liberdade pode virar liberalidade.
produto similar e que exporta para o Brasil, mas com um preço
Estava tentando me lembrar com os companheiros, mas a
bem abaixo do custo, segundo diversas indicações e cálculos já de- idade é um fato, Sr. Presidente, caros Srs. S_enadores e nobre detectados. Isso tudo já foi encaminhado ao Ministério da Justiça, ao poente, Dr. Edson Rodrigues Cbaves, e não me acudiu aqui o
CADE, ao Diretor da empresa, que, neste momento, está indo aos nome do jornal. Mas lembro-me que ao tempo da ditadura --já reEstados Unidos pua ver se IA no Congresso norte-americano con- ferida hã pouco :-. tivemos Eduardo Galil como Presidente do
segue também um apoio à averiguação de dumping, enquanto au- CADE. e a única empresa que cometeu, durante a gestão dele,
toridades daqul inclusive o CADE, têm examinado o caso, mas aOOso do poder econõmico, foi um taólóide que. segundo ele, não
parece que tem havido dificuldade em se terminar com o processo tinha patrimônio e; no entanto, se obstinava em continuar existinde dumping que já teria sido comprovado.
do; tinha, no Congresso Nacional, entre 20 e 30 contribuintes que
Enlio, o que considero importante é que as d""isões do teimavam. apesar das recomendações da ditadura, em fmanciá-lo.
CADE sejam eficazes e rápidas. Este é um apelo que gostaria de Não sei se era "A Voz do Brasil", mas era algo semelliante. Seguia
fazer.. Quem sa_be o senhor possa tecer alguma consideração sobre a linha do PC do B, mas era para nós, naquele instante, um dos
o caso em geral, não s6 dessa empresa específica mas de casos poucos tablóidt ~. um dos poucos jornais que poderiam espelhar a
que o CADE tem examinado.
nossa indignaçã com alguns excessos da ditadura.
O SR. PRESIDENTE (Joio Rocha) - Com a palavra o Dr.
Pois bem vejam V. Ex-s o que é um bom instrumento na
Edaon Rodrigues Chaves.
mão da pessoa c rta, e o que é na mão da pessoa errada. Nas mãos
O SR. EDSON RODRIGUES CHAVES- E!!Únente Sena- do Sr. Eduardo , .alil... Aliás, ele foi ape!idaC"\l aqui d,; DcdulirdO
dor Eduardo Suplicy, a questão da demora. a aparentemente lenta Galil, porq 1Je a s t profissão maior "era dedUrar o~ c-ompanheiros- .
tramitação dos processos no CADE. embora eu não integre ainda a ele foi dep ltado. 'orno Presidente do CADE. a unica mazela da
estrutura da autarquia. deve-se, em grande parte, ao enorme núme- economia ~..,; ~ P.l Jescobriu. o úniço ahuso de podt:r eco!lômico

Dezembro de 1994

9952 Sexll!-feira 30

DIÁRIO DO CONGRÇSSO NACIONAL (Seção II)

- Dezembro de 1994

que c.Je de~eohriu foi õ d.es,.<>e jorna). L deu-nos um traballio enor• ~ede-se, à apuração dos votos.)
me defender esse abuso do poder econômico.
~Rc_sultado: quinze votos favoráveis. Pedimos ao Senador
Quando V. s•- que é por demaiS conhecido de todos nós e Airton -oliveira quC acompanhe até este plenário o Dr. Edson Rocuja ·postura cívica sabemos qual é- assume essas funções, passadrigues Otaves para tomar conhecimento do resultado da sua indi-

mos a ter certeza de que o CADE agora vai verdadeiramente apre-

cação para o CADE.

ciar os abusos dos monopólios, seja dos privados. seja dos estatais.
Dr. Edson. queremos transmitir-lhe que a indicação de V. s•
Porque quem paga qualquer abuso do monopólio é o consuiriidor,
foi aceita por quinze votos "sim" e nenhum voto 11 nâo."
é o cidadão. Muitas vezes_ vemo~_ aqui pessoas heróicas defendenEm decorrência da ausência temporária do Senador Jonas
do os rnonopólios. contra- o cidadão. quando, na democracia, o ciPinheiro do recinto desta ComiSsão, pedirilOS ao Sr. Reginaldo
dadão é que tem que ser defendido, o cidadão é -quem tem os Duarte paia que relate o Item 2 da pauta. que tratã. de autorização
direitos no regime democrático, de maneira que à"concorrencia é o
do Senado Federal paTa que o Governo do Estado do Cea_rã con~limite imposto naturalmente pelo mercado para os abusos do poder te operação de crédito externo com o Banco Internacional de Reeconômic.o.
construção e Desenvolvimento- BIRD.
E o Brasil tem uma economia. !!."CID qua-lquer dúvi&. bastan- · --~ - -o· SR:REGINALDO DUARTE- Sr. Presidente, trata-se da
te oligopolizada. Por isso. o trabalho de _V. sa_vai Ser de su~ im- _ Mensagerri D.õ 309/94.
pot1âneia no momento em que estamos t~nta114Q _i.QsJL~~iq!).ª~izar
"CCO~_tiD.Ua leit.Ur.l de pãrecer.)
este País. A democracia não-é a ditadura da informalidá.de; efa é o
Esta-e_ a íntegia da ni.elisagem pres~den_eial ~ qual sou Reimpério Ja ki. O limite da democracia é- a lei. V .Sii' será o execulator.
tor. sem sombra de dúvida, dos organismos mais importantes de
Sou favõriível; Sr. Preside~te.
disc:iplinamcnto do mercado. _ -_ ---O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O Relator é favorável.
Quero dar os parabéns a V. s• e quero também pãraberiizar COlõcàinoS~ em discussão o parecer apresentado pelo Senador Reo CAJ)l~. I.J.UC, a partir de hoje, seguramente. mercê dos méritos ginaldo Duarte. (Pausa)
pessoais e da vidà de V .sa, terá o concurso de um home:rp_íntegro
Tem a palavra, paTa discutir. o Senador Ronan Tito.
c que. com ab.wluta certeza. vai defender o _consu~d9r 9-e~_!ro do
_
O SR. RONAN TJ.TQ _- -Sr. Presidente, iniCialmente quero
CADE. Meus parabéns a V. s•.
_
___
~
- anunciãr qu"e v~ou_ pedir vista -do--prOcesso. Não tCnbo a riiínima in0 SR. EDSON RODRIGUES CHAVES -MuitO f'brigado: --~nçãõ ~ criar obstáculo a esse projeto. mesmo porque tenho um
nobre Senador.
apreço mtiitõ grande pelo Ceará e até goStaria que o Presidente
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) --A palavra continua
Fernando Henrique Cardoso fosse mais generõso-com ·esse Estado
franqueada aos Srs. Senadores.
do que o Presidente Itamar Franco. que só deu ao Ceará dois MiNão havendo mais "interesse dos Srs. Se.na:dores ein ~rgüir o ~ ~~t.§.rios•.se~-iiilpó:~Cia: o Mi_nistério ~Fazenda e o MinistériO
Dr. Edson Rodrigues Chaves, solicitamos a S. s• que se retire do do Planejamento. às vésperas da eleição. E evidente que não quero
recinto e aguarde na sala ao lado o re~ultado da Votação de sua inaqui dizer que aquele canal foi_ doa_do, a fundo perdido,_ para que o
dicac;ão para membro do CADE.
"parJapativo" Ministro, então Governador, pudesse tripudiar sobre
Passa-M~ à vot~r;ão da indicação do nome do Dr. Edson Ro- . a falta de dinheiJ:o ~ tçd<?S os governadores do Brasil e se jacfM
drigm·s Chaves para o cargo cte cuo::. ... U1':';ro do cXDE. _ --··
publicamente da sua competência SCti.êdade di faiLa de-SeriêdaTrala-se de votação nominal e secreta, precedida de chama- -de dos demais.
da nonllnal.
Não pretendo není procrastiD.ar nCfn -retardar. Sabe o que
(Procede-se à chamada)
quero, Sr. Presidente? Quero aprender, porque, segundo o discurso
O SR. PRESIDENll~ (João Rocha) -_Jnfonn_amos aos Srs. do Governador de então e ama! Minístto. S. Ex• é um homem
Smarlmcs que a pauta da reunião t.lc hoje é muitq importãlite e, -competente -e SéiiO e os -po1iticos em ger:if sOmOS tOdOs. no núnipm1anto, pedimos a colaboração de todos no sentido de que Per- -- riío, corruptOs e pouco Sérios. Quero aprender; quero ler esse relamancçam na reunião para que possamos dar início o mais rapidató-rio:-Eu. que ielatei tantos projetOs rieSta ·easa~- qiletO aprender,
mente aos demais assuntos da pauta.
por exemplo, como se monta seriamente um projeto de emprésti0 SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, enquanto se mo diferente dos projetes anteriores que relatei. Diante das assertiproc:essa a votação. peço vénia a V. Exa para justificar Qtie te-rei de vas do entusiasriia.do Ministro. muitas vezes me senti acusado de
sair. porque sou Presidente da Comissão de ConstitUição, Justiça e
certa leviandade.
Cidadania. que está se reunindo para votar, tambêni. a iridiCação
Por isto peço vistas do projeto: para estudá-lo. Mas me
de uma autoridade.
_comprometo com V. Ex a e com os Srs. Senadores a, tão logo possa
Lamcnlavehnente, r~ço uso~ palav:q:~. para trabalhar contra apreej}d~r o seU- qonteúdo e a sua fonna. restitui--lo à Comissão
a convocação de V. Exa. já que devo convidar aqueles que perten· para que seja apreciado. E, desde já, quero antecipai- que_ O meu
<"em à Comissão de Constituição. Justiça c Cidadania para que
voto será favorável. Não vou prejudicar o Ceará; nunca prijlldinos socorram e compareçam à reunião daquela Comíssão para quei nenhum Estado nos meus dezesseis anos -de plenário. IsSo não
aprovar uma indicação.
faz parte do meu hábito. da minha fonnação.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - V. Ex• conta com
Acho que temos de desenvo_lver o Brasil inteúo e, para isso,
toda a c:olahoração da Presidência desta Comíssão e consí~re preprcdSaffios da deinocracia. E nenhuma democracia do mundo-consentes os membros que _fazem parte da Comissão -de V. Ex a e _que seguiu ser construída a não ser através dos políticos.
É uma constante do discurso de S. Ex• o demérito, a deprese encontram aqui. Sugiro a V. Ex a que traga para cá o livro de
presença. para que possamos viabilizar as duas reuniões.
dação dos políticos. De ma.neira que quero aprender. Estou_ saindo

E

e

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex'
0 SR. PRESIDENTI~ (João Rocha)- Solicitamos aos- Senadon·s Airton Oliveira e Regínàldo Duarte que procedam à aPura-',â,, J.. • · \ ~u:..
t\-"l::,l!tlla;•·(~" l'Hri Sn. Senadores se todQsjá votaram. (PauSa)

e

do Congresso Nacional por vontade própria- não fui cassado pelos meus eleitores-, mas quero sair daqui aprendendo até o úkimo
dia.
O SR. ODACIR SOARES -V. Ex"" me permite um aparte?
O SR. ~O.NAN Tf!<? -_Poi~ n~o. Ouço V. Ex• com prazer.
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e escritor francês, Gustave Le Bon, que diz o seguinte:
"Agrada mais ao povo quem excita as suas paixões do que
quem resolve os seus problemas".
-E hoje, no ocaso da minha vida padamenlar. quero-cotifeS-sar: erreí: Errei_crassa e profundamente! NUnca quis excitai as paixões do povo. nunca o pretendi. Sempre_ tent~_L erradamente
resolver os problemas do povo.
E é dentro dessa liliha que quero continuar aprendendo. A
"midiocracia" para mim não é a solução. Não conheço nenhum
país desenvolvido que seja equânime e justo com o seu povo, que
se tenha desenvolvido através da "m,i.diocracia". Mas conheço a
democracia. Não aqui no Brasil, desgraçadamente. Gostaria muito
de vê-la colocada r"m prática no nosso País. E quero aprender a ver
esse projeto. E tão log.., aprenda. devolvo a V. Ex • com o meu voto
antecipado. favOrável.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Atendido pedido
de vista do Senador Ronan Tito. Pedimos ao Senador Reginaldo
Duarte para relatar o item 3 da pauta. que trata de rerratificação <.LiResolução n• 30, de 13" de abril de 1994.
O SR. REGINALDO DUAR1E(Segue leitura do Item 3 da pauta.)
Sr. Presidente. a essência desse projeto é igual à do anterior.
Respeito as palavras do Senador Ronan Tito e apenas, não tendo
prOcuração para nesta Comissão defender o Ministro da Fazenda.
Sr. Ciro Gomes. quero esclarecer que S. Ex•, no Estado do Ceará,
talvez tenha dito aquelas palavras que. de certa maneira. foram até
pesadas. Mas, após aquelas palavras, fez uma ratificação e estava
falando apenas dos maus políticos que-existe~ em nossÇ> País. Talvez S. EX• tenha dito isso empolgado pela força di ]uvenwdc; o
nosso ex-Governador conta apenas com_ 36 ano~ e, quando assuriliü o cargo. estava com 33 imoS. ~lJÍlas. vezes. isso sã'?_ impulsos
da juvenwde.
Mas. como é sabido de todos os companheiros. o Estado do
Ceará era um Estado sucateado e hoje tem um modelo econômico
e administrativo que setve de referencial para aS outras unidades
da Federação.
Pediria apenas ao ilustre Senador Ronan Tito que não se demorasse com esse projeto, que é de interesse para- o Estado do
Ceará, porque irá. propiciar a construção de muitas barragens e a
uibaníi.ação de muitas cidades, com saneamento básico e projeto
de instalações de água em diversos municípios.
Este projeto cuida de assuntos básicos de saúde no Estado
do Ceará e tem as características do projeto anterior. Trata-se de
um empréstimo de 27 500 marcos alemães.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão ó relatório do Senador Reginaldo Duarte.(Pausa.)
O SR. ALFREDO CAMPOS- O Senador Ronan Tito, que
teve que se ausentar por um momento para atender a um telefonema. pediu-me para solicitar a V. Ex• vista desse projeto.
O SR. REGINALDO DUAR1E- Está concedido o pedido
devista.
------

tem. com desencanto, li uma entrevista do secretário do futllro Go~
vemo, Gustavo Krause. nessa linha de pensamento do Governador
do Ceará e hoje Ministro da Fazenda que V. Ex• aqui iegist!a com
muita OJX>rtunidade. Quer dizer, os políticos não servem e é n,eçes~
sário QuC o novo Govei-no faça uma Ponte entre o Goyemo e 3. mídia. a "midiocracia", para se criar um novo tipo de sexvidOr
público e de serviço público.
S. Ex• foi candidato a Governador. Naquele momento, ele
era um homem sério, e ser político era correto e bom para o País.
Perdeu a eleição; é candidato a um Cargo na tecnocraciã do País e,
agora. ser político já é negâliVo~
-__ _
O SR. RONAN TITO - Nobre Senador Odacir Soares. há
uma fábula de Isopo, que La Fontaine decodificou tão bem. que
diz: ''Tout flattcur vit aux dépens de celui qui l'écoute". Nós
poderíamos até_ compreender. pela negativa- aí já se "trata de um
brocatdo mineiro. roceiro, caipira ...:... que ''quem desdenha quer
comprar''.
Vejam: qucni é O Sr-: Krause? Não é um político? Quem é o
Sr. Ciro Gomes?- Não é um político? De repente, os dois descobrem que só eles prestam e que os políticos nãO \falemos nada.
Neste caso, vamos criar a "rnidiocracia".
Eu go·staria tantO de_ Criar a democracia~ Não tenho a preten~ão de querer inventar a roda. A roda já foi inveniadat Sabem por
que esta obstinação minha em querer construir um Estado -democrático? Porque não vi nenhum país do mundo- desenvolver-se
equanimemente. a não ser dentro da democracia. Mais: nunca vi
uma guerra entre duas democracias. Nunca. Compulse_! ~ história;
ela não registra. Então a minha obstinação em querer co.ristruír
um Estado democrático, em ajudar a consuuí-lo agora, passa pelos
políticos.
Hoje, li, por exemplo, Correio Braziliense. É uma infâmia
o que ele está dizendo; é uma infâmia o que diSse on(em e o que
diz hoje: que o PT recebeu dinheiro de empreiteira. Não acredito
nisso; não acredito mesmo. Não adianta. Mas eu também conheci
a receita dos honestos, dos honrados, dos sérios: pega-se o dinheiro: se ganhar, devolve-se. Pronto.
Quero ressaltar aqui a figuri-do Doyle. que disse: "Na hora
em que precisei fazer fundo para ~. campanha .•. " Será que somos
todos tão inocentes? Será que a população brasileí:nt é tão inocente. que aceita que é necessário somente o jatinho para fazer uma
campanha que custa dinheiro? O combustível do jatinho do Lula e
as impressões dos pi"Ogramas caenl do céu?
Não sou um profissiorial de jornalismo, embOra tenha me
comprometido a fazer um artigo pOr semana para o jornal da minha terra. mas eu poderia bolar uma manchete para o jornal de
hoje: "A vestál amanheceu parida"~
A cada momento, estamos vendo que essas pessoas que se
nutrem como abutres da carne e da JX>dridão de seus irmãos fazem-no como tática para esconder as suas próprias mazelas. Além
disso, como. Sr. Presidente, vamos fazer uma- campanha num regime capitalista, sem dinheiro. sem contribuições?
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Solicito ao Senador
Apresentei um projeto sii:nples, Sr. Presidente. que foi rejeiMoisés Abrão para relatar o Item 4 da pauta, que lrala de autorizatado pela maioria do Plenãrio. Eu, que não gosto de inventar nada. ção para a rolagem da divida do Governo do Estado da Bahia.
copiei o sistema- alemão. O projeto era este: As eleições serão fiO SR. MOISÉS ÀBRÃOnanciadas pelo TesourO Nacional. Havia um só artigo: Revogam(Segue leiOJm de parecer)
se as disposições em contrário. Agora, na justificaÇãO. gastei- Ó SR. PRESIDENTE (Jo~o Rocha)- Em discussão.
algumas páginas e terminei dizendo: As obras públicas passarão a
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente: peço a
custar a metade do preço do que custam hoje no Brasil. Esse proje- palavra para discutir.
to não foí ãpi-oV3do. Interessante. Sr. Presidente. Quem não -o
O SR. PREsiDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra a
aprovou? Se subtrairmos esse discurso, como os pescadores de
v. Ex.·.
água turva vão exacerbar as paixões?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr- Presidenrc, cm priNão me canso de citar o ~de cientista político. soci9logo meiro lugar, gostaria de saber qual é o montante da díviJa que está
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sendo rolada no Estado da Bahia. Eu poderia obter_ eSsa informa- nador Ronan Tito.
ção?
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, tive o priVilégio tarO SR. PRESIDENTE (João Rocha)- V. Ex•terá essa infor- dio de- Conhecer.o Se~dor Reginaldo Duarte, homem sério. austemação neste momento.(l'ausa)
..
__
_ _
ro. Sempre comunguei dos seus pensamentos. Foi para mim, sem
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Estou estranhando que · dú"vída Íleiihuma, um énorme prazer. pois S. Ex' é um homem lha·
haja essa dívida, porque, durante dois meses. no programa grab.Iito no, educado e fume ilas Suas posições. como verdadeiramente é
de televisão. na campanha do candidato ofidal aç Gov~ino, f9i eXigido de um homem público.
dito que a Bahia não possuía dívida alguma.
Estava atendendo um telefonema do Governador de São
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A dívida é 9e aproxi- _Paulo, mas ouvi S. Ex• me pedir que não tardasse oom o projeto e
madamente 70 milhões de reais.
qu"e retomasse. Quero dizer ao Senador Reginaldo Duarte que, tão
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ~_rante-dois meSes, o logo lei_a ·o ~jeto;-clã.rei um ·retomo. IXJrqUe o objetivo é saneacandidato dizia que não havia dívida alguma. Estava tudo" sane-ado, mente básico. Será que vou criar obstáculos para fazer ínfra-estiuou seja, as contas do Estado, deixadas pelo Governo ãnterior. esta- tura básica no Ceará? Não seria eu nunca, Sr. Presiderite a agir
vam todas pagas. Por isso que estou estranhando o fato de_agora desse modo. E sabe por quê? Porque há poucó témpo tivemos um
estar rolando algo chamado dívida. Será que a designação está er- surto de cólera no Brasil inteirO e lembro-me do desespero do Gorada? Secl. uma benesse do Governo do Estado qUe quer_ pagar vemador do meu Estado. que usa a mídia um -pouco mCnos, e que
algo para ajudar a U9ião?
_
conseguiu- impedir qUe o·c6lera entrnsse no meu Estado.
O SR. MOISES ABRAO- Voo passar a V. Ex• uma inforSe -o Governador Ciro Gomes-não tivesse abrigado o maior
mação mais precisa: a dívida mobiliãria- do-EStado da Bahia ri:tin-- surto de cólera do Brasil, ele teria saído do Governo amparado não
giu, em 31/08/94. o montante de -329 riUThões, _367 mil e 429_reais, s§- pelo galardão internacional dos prêmios que recebeu como exsendo que, deste montante, a rolagem-está em torno de 70 milhões traordinário administrador, mas "teria Sã.fdo cOm ii"m- diploma da pode reais. ou seja, 20% do total da dívida da Bahi.ã. - -Pulação de que fez infra-estrutura e· por-isso o cól~ não entrou.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nesse easo, nada tenho a
··O cólera é uma doenÇa do início do século. E o que gera o
opor. Sou favorável a votar essas mensagens.-apesar di, :ilo Gover- cólera? A falta de estrutura básiCa. esgotamento sanitário e água
no anterior. durante a gestão do Dr. Waldir Pires como Governa- tratada. Só -iSSo! Estou vendo aqui a figura do Senador Ronaldo
dor, vir alguiria. nlenS~lgem de empréstimo para o Estado. Nessas Aragão, médico, que me pode contrariar--se eu estiver falando aiocasiões, o Senado ficaVa honrado oom a presença de vários depu- guma asneira. Acabo de receber a retificação, como uma colaboratados do PFL da Bahia, que compareciam para· Solicitar ãs Lide- ção do Senador Ronaldo Aragão. que é uma doença do século
ranças do Governo que não votassem o projeto de interesse do passado, mas que teve a sua maior incidência ou seu maior surto
Governo do Estado da Bahia.
no Ceará.
Na qualidade de Senador opositor ao Governo. nunca pedi
~- No flnal do século presente, tenho certeza, Sr. Presiderite,
vista sequer. Sempre deixei serem aprovadas essas mensagens. Es~ º~ que o galardão do povo teria sido muito mais eloqüente se
tou fazendo este comentário para que fique nos A.nãis. A Bahia aquele surto não se tivesse aprofundado e medrado da maneirà que
também deve, ao contrário do que afirmaram õs Srs. governantes. medrou no Estado do Ceará entre pessoas a quem tanto prezo._PreEsta é a diferença entre a realidade do Estado e aquilo que hoje zo o Senador Beni V eras. um exemplo ·de homem públiCo. por
querem implantar no País, ou seja, a ''midiocracia", que já está iro- quem tenho a maior estima e o maior apreço. Aprendi a admirar e
plantada no meu Estado há muito tempo. Isso signifiCa qUC a·nú- a apreciar a figura do Senador Reginaldo Duarte. E tenho no Ceará
dia é que dirige os destinos da Bahia.
muitOs -amigos. É um pedaço querido do Brasil e abençoado por
Por esse motivo estou preocupado e junto minha voz à dos Deus.
Senadores Ronan Tito e Odacir Soares. A "midiocracia", no BraDe maneira que. só para responder ao Senador Reginaldo
sil, vai seguir o exemplo· da "midiocracian do nazismo e do fasciS- Duarte, tão logo eu leia o projeto com assessores- não voo estumo. Isso é contra o interesse da demoçracia.
dá-lo, porque posso tomar bomba. aluno estulto que sou-, retornaTenho lutado muito. pois nós do Senado deveriamos ter a rei o projeto à Mesa.
Muito obrigã.dO.
preocupação de acabar cOm essa questão de concessão de rádio e
televisão da maneira que é feita. Não temos que mudar daqui para
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continua em discuso futuro, mas para o passado, porque hoje já existe-a "midiocra- são o relatóriO. (Pau~.)
cia". jã existem redes de televisão, a começar peta Rede Globo.
Não havendo maís quem peça a palavra, encerramos adisque domina a opinião pública nacional. Isso é contra o iriteresse da cussão.
democracia brasileira e estamo-nos omitindo nessa luta.
Em votação.
Agora querem ampliar. E existe uma ·aectarã.ção de alguém
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senque vai ocupar um cargo importante no Governo, no sentido de tados.(Pausa.)
imitar o que fez o Sr. Fernando Collor quando iniciou _o seu Governo, ou seja, através da mídia conseguiu fazer "o Congresso se _
Pedimos ao Senador Jonas Pinheiro que relate o item ·1 da
ajoelhar". Isso está hoje nos jornais. Agora querem fazer nova- pauta, retroagindo à seqüência numérica crescente.--mente o Congresso se ajoelliar através da pressão da núdia. E aí
O SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente, Sr's. Srs. Senarepetem aquela expressão do Deputãdo Ibsen Pinheiro: " O Con- dores. o parecer que dei inicialmente é de conhecimento desta Cogresso vota de acordo com a opinião ptlblica. queira ou não quei- missão. Houve pedido de vista do nobre SenadOr Juiahy
ra." Havendo pressão, o Congresso vota. É issO qU.equerem fazer Magalhães, que deu um voto em separado. Creio que agora é sUfiretomar ao País.
ciente ler o voto em separado do Senador Jutahy Magalhães.
Fernando Collor, nunc9. mais! Tal como diziamos antigaO SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pedimos a V. Ex'que
mente, ''Tortura, nunca mais!", deveríamos dizer ''Fernando Col- o voto em separado seja lido pelo próprio Senador Jul.aby Magalor. nunca mais!" Nada de "midiocracia"!
lhães.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o SeO SR.JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, pooi vista
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do processo na úhima reunião, por solicitação de um companheiro dos pelas demais categorias de trabalbadotes.; em conseqüência,
desta Comissão que não estava presente ho moffiCntá. Portanto, somos pela rejeição do substibltivo apresentado pela Comissão-de
c:ahcria a mim representar este voto em separado. É o que faço ASsuntos Sociais e pela prejudicialidade do PlS 47/91.
neste instante.
-- - Sr. Presidente, este é um substitutivo alternativo que pode
O Projeto de Lei da Câmara n° 41/91,--em tramitação-no Se~
sei- aproveitado pelo Relatai- para fazerumz. C-C!ltemy.::riz::.ção entre
nado r:edcral desde de 1991. resultou na fusão de-diversas proposi- os dois substitutivos que pode ser rejeitado ou aprovado.
~·<)c.s c acordos entre as assoCiações dos trabalhadores domésticos e
O SR. ODACIR SOARES- Peço a palavra para uma quesparlamcntarcs.
tão de otdem.
Após a sua aprovação na Casa de origem. o projetO contiO SR. PRESIDENTE (João Roch.t) - Tem a palavra o Senuou sendo nhjeto de exaustivas díscussões, na busca de uma re- nador Odacir Soares.
da~·ãoquecontemplasseosinteressesemjogo.
·-·- ·
_
_ ·"O SR. ODACIR SOARES- EÔ goStaria de indagar-a V.
Finalmente, na presente sessão legislativa. chegou~se a um Exa o que é que vamos votar?
t:onscnso entre as partes interessadas na regulamentação do traOO: O SR. PRESIDENTE (JoãO Rocha)- ESlá
discussão o
lhtl doméstico. consubstanciado no· seguinte substitutivo:
substitutivo e 'o relatório do Senador Jonas Pinheiro. Seõador Jo.
Suhstitutivo ao PLC nõ 41/94.
nas Pinheiro acata o substitutivo da Comissão -de Assuntos So.
Art. I o- Esta lei regl:Jla as relações de trabalho doméstiCo.
ciais, e o Senador Jutahy Magalhães oferece_ voto
separado
Parágrafo único - É considerado 4oméstico O serVíÇo -oo com outro SubstitutiVo e sUgêre a junÇãO dOS dÕiS substítutiVOs
trahallio prestado cm adntiriisfraçã"0 re~ídencial que não importe para que se viabilize a discussão e a votação deste prOjeto de_ lei.
hcncfkio oconômico para o empregador." O -trabalhadoi doinéstico
· O S-R. ODÂCIR SOÀRES- Sr. Presidente. peço a palavra.
é aquele que presta serviço de auxiliar da administração tesidenO SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem a palavra V. Ex_~_
l"ial de natureza continua c não lucrativa.
·- .
O SR. ODACffi. SOARES- Eu gostaria ~as
pedir a
Art.
No caso em que se admita conjuntiunente-Um cisai ou
V. Ex• que; e'm face do substitutivo apieseritado pelo R.eiã.tor e do
pai ou mãe com seus filhos, os salários devem ser coDvencionãciOS de voto em separado do Senador Jutahy Magalhães, que apresentou
forma individual e pagos mediante recibos indivichlalizados.
um novo substitutivo, regimentalmente, designasse um novo RelaArt. 3°- Aos trabalhadores domésticos são asSegumdos os toroU um dos dois Senadores, o Relator oo o que apresentou o
direilos previstos- na ConstitUiÇão (Art. 7°, -inCiSõSJV':- VI. Vlll voto em separado, para que consolidassem a matéria de modo que
XV. XVII. XVIII. XIX, XXI e XXfV).
pudéssemos votar um novo substitutivo consolidado.
~·1o- Para admissãO aO emprego-deverá o trabalhador do.
Temos duas matérias- distintas com pontos coincidentes e
méstico apresenw.r:
com -pontos divergentes. Seria interessante que o mesmo Relator,
I- carteira de trabalho e Previdência Social,
ou o Senador Jutahy Magalhães, pudesse consolidar os dois substi11-·atestado de saúde.
tutivos.
§
O empregador tem a obrigaçlio de anotar na carteira
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Passamos a palavta ao
de trahalho e Previdêncía Social do empregado domésúco todos os Senador Jonas Pinheiro parn. opinar sobre a sugestão apresentada.
O SR. JONAS PINHEIRO- O Senador Jutahy Magalhães
elementos essenciais do contra.to·de trabalho, conforme dispuser o
f'Cb'lllamento pertinente.
_está propondo a rejeição dO S'::\bstitutivo apresentadO pela CotllisArt. 4° ~-São obrigações do empregado doméstiCo: - -- sW de Assuntos -Sociais. Ele fmaliza o seu parecer••.
I-- fornecer referências sobrC sua vida profissiorial, quando
-0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• me permite, se:.
solicitado pelo empregador na ocasião da admissão;
nador Jonas?
II- Dar aviso-prévio de 30 dias ao empregador.
O SR- JONAS PINHEIRO- Pois não.
Art.5°-Aoempregadordoméstiooéassegurado:
O SR-JliTAHY MAGALHÃES- No voto em separado,
I - descontar sobre moradia e alimentação, qUando efetiva- :para __apreseotar o substitutivo. tenho que propor isso. A Comissão
tem tiês hipóteseS à ·exãmlDi!-F. fai.er a- junção dos dois· subslitutimente fornecidos. os pcrccnOJais de 6% e.3%, respedivàliierite; ll- dar aviso-prévio de 30 dias ao empregado.
vos, rejeitar o Voto em separado oo aprová-lo, ou rejeitar o de V.
Parágrafo único- Para efeito desta lei, entende:Se Cómo Ex• ou-aprová-lo. Por isso, regimentalmente, eu tecia <tue.-ao termoradia um local isolado do corpo da casa, onde o empregaOO minar o voto em separado, já que estou apresentando uma propospossa receber amigos e parentes.
ta de substittltivo. pedir a rejeição do Outro. Mas V. Exa, como
Art. 6n- Constittli-se justa causa' para rescisão de contrato Relator, pode considerar que é válido fazer a tentativa de junção
de trahalho pelo empregador os itens a, b, c, d, e, f, h. i. do art. 482 das duas propostas.
da C! .T.
O SR. ODACIR SOARES - Regimentalmente, esta seria a
Art. 7°. O empregado poderá conside:rnr rescindido _o_ coo- solução de votar um ou outro.
O SR. PRESIDENfE (João Rocha)- Quãl a sugestão de V.trato de trahalho e c::om direito-à lndenii.ação por teinpo dE: sexviço
n:ts hipóteses dos itens a. b. c .. d, e, f, do art. 483 da CLT.
Ex•-como Relator?- - ·-- ·
·
Art. 8°. É estendido ao trabalhador doméstico o direito ao
O SR. JONAS PINHEIRO --Acato essa sugestão de fazer a
1:undo de Garantia do Tempo de Serviço.
fusão dos dois.
Parágrafo único O Poder Executivo regulamentará o·disposO SR. P~IDEN'Jl?. (João Rocha) - Numa- p~xima reutn neste artigo ml praz'l de 90 (fiiS a contai-da entiã.dã em vigor nião'?'
desta lei.
o SR. JONAS PINHElRO- Numa proxima
e tenArt. 9°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
tar compatibilizar os dois: o voto em separado com o parecer da
Art. IO. Revogam-se as disposições cm contráiiei -.-_
Comíssão de Assuntos Sociais que acatei.
----Somos pela aprovaçlio do PLC 41194 na fonna desse substituO SR- PRESIDENTE (João Rocha) -~O Senador Eduardo
tivo o qual foi fmto de amplo debate com as partes-intereSsadas e que Suplicy tem a pa:iavra.
mel h< 1r regulamenta o artigo da C0nstíttl1Ção Federal que garante à caO SR. EDUARDO SUPUCY - Parece-me que o voto do Setegoria dos trabalhadores domésticos os mesmos direitos já OOriqllista-_ nadOr Jutahy Magalhães levou em conta primeiro o projeto original da
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tado-por mim como Relator, e apresentar um resultado na próxima
reunião.
l' 1,:m·çcr do Senador Jonas Pinheiro modificou o Jrojelo
O SR. PRESIDENTE (João ROcha) -1\. Presidência submed,t I )t:put.tda Ucnedita da Silva numa certa direção, colocando al- te aos Srs~ Senadores 'a sugestão do Relãtor,·senador Jonas Pinheiguns direitos, tanto do lado dos empregados domésticos quanto ro. (Pausa.) ·
' ·
Jos t~mprcgadorcs e, depois de examinada a proposição do SenaNão havendo objeção, está aprOva~~ sUgestão do 'se~dor.
dor Jonas Pinheiro, houve, parece-me. a prOposição do Senador
Peçlimos ao Senador Ronan Tito para relatar o item 5 da
Jutahy Magalhães que já leva em conta tanto a proposta original pauta..
. . ,•. . .
. .
da Deputada Benedita da Silva quanto as proposições feitas pelo
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente. Srs. Senadóres, traSenad<~r Jonas Pinheiro para chegar a um resultado que me parece ta-se da mens:lgem do Senhor Presi,de~lÇ da R.eP~bl!cà. ~~içi~ndo:
de bom senso e equilibrado, tendo como objetivp os direitos do autorização para celebração do tennÇ> _de, sub:ro~çãp, çessij.o e
empregado dnméstico e também a situação do empregador.
adi~ento ao contratQ de cOQlpra e venda t;óm o finanr;:iamento
Parece-me que é o lrabalho -que está sendo proposto pelo de Cquipamentos e nÍateriái's'deStilla.OOs àS i.midá.des·nospitàlares .
S(!n :dor Odadr Soares, ou seja, de se levar em conta a proposta bmsileini~i. fnritad.O erD. !'5.02~77,
o 'eD.tão'Illstiu.itO Naci.ônà.l ' .
nnginal, a proposta substinniva com um voto separado, a qual leva de Previdência Socí~l - 1NPS. SUCedidO 'rie~ci (flS~tÜ!{i N~c)C?l!~i dê
rm conta ambas as proposições.
Assistência Médica da Previdência Soc.i~l-:-1~~~&. em ç'i-tinUostaria de salientar que. embora a p!OJX>Sfa. do Senador Ju- ção, e a empresa alemã hiteniedex-Export lmport.
i,t 1, :-· Tcifagalhãcs não contemple inteiramente aquilo que origínalO relatório é favorável, Sr. Presidente.
•
"'"""' havia sido proposto pela Deputada Benedita da Silva e
O SR.PREsiDENrE QOão'Rocbà)'__:Ém'disCúsSão'. (Pausa.)
aprnvndo na Câmara dos DeputadtJS, a proposição do nobre SenaNãq },l~v.e~dq ~e.n;t ~a.a P.aJa,vra:, ~IJ~e.n:o.a~ c!i~~~~?~ .. ,
lh!r atende ao principal.
Em votação.
, . __ .. , .
A Comissão pode. obviamente.· examinar melhor a matéria,
Os SenaOOres que o aprovam pennaneçam sen~s: r?-~~)'
1wt<., a,xcJito que já ·(eriamos condições adequadas para cbe~os
A~ado.
..
. _,
. .
·t lll1'~ deci~.ão para votar a proposição apresentada cooi o voto em
'Pedimós 3.o' Sen'ad.Or Jclio calMOri Pára 'ti ratai- O"iteiri õ da
•:r-pnradt) do Senador Jutahy Magalliães.
· · paut3.~ Q~e,' mi~ .~· e~~si9 ~~ .Le.ir~s fjtVmÇe)~ :cJP ~"(ey~rÇ, ·~c0.2.:
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O Senador Jobas Pi- Estado doEspírit_o Santç.. .
., _ .
. . . . "- _ _ ·_
nl\(~iro ó o Relator principal. Concedo_a palavra ao Senador Jutahy
. U SR .._JOAO CALMON,-·0 St:Pr~iden~ dd Barléo'Cen-.~ ·
Mngalhães.
_
·
trai dO Brasil eti.CanÚnl:ia' à aPreCiaçãO dO -S'eilàdó fedefãl.·rnedi.àD- • O SR. JUTAHY MAGALHAES- Sr. Presidente, gostaria
te
cori-eSJÍOndência 'em 'epígrafe. SóiidtâÇão' do 'úóv'effió do
11\' ~·~·C".i:uet·cl· que essa proposta que ~presentei é o resultado de enEstado do Espiri.to Santo pm:a emisSi,q ~ .LeJra~ f~Çc~~ âQ'
~ ~ · ~,.!. •n ·n1n dl~ h'dar-: essas associaÇões 11gadas aos: empregatlos.
Tesouro c;lo EslftdQ do Espírito Santo.. cujos re.cu.I.'S9s ~tin'llr-se-ão
!·rata-se de uma proposta que atende em gci.hde parte a inciaO gfró (la dívida inObiliãiiã. "dO EstadO: Vericiv'el. no "piinieirb se- .
;, ,,_ .... .;,_. ucgocia1·ões feitas com a outra parte, qu<>vem da Câma- · mestre de'l9\15. · ' ' · ·. ·
· · · · · - · · · ' · ' .' ' · · '." • · '
:, ~ Ue-pu lados, dentro daqueles estudos da prática delllCX:râtica
I
A erP\ssão. eP,. àPreÇo atênderá' Às 'sêSu:iD.te i::oncí~S: ..•.. I •
d.1 di~~..ussão.
'a) Qtlaflticbde ~ ~er defiflidi p~
dé j-Çajus,i~ t1cis 't{ujtPf ~::
Logicamente nãO vou dizet que a prop0M seja perfeita. serem substituídos.. -mePiante. apli!=ação .da Eu;J.enda .COJlstituçipnal
nm~ atende a esses intelesses e a esses entendiinfmtos que_· foraní 'n° 3. dedu~da ·a.·pa.rcela de 27.90%:
· . · · ·
n:aliy,dos.
·
- · ·
- b) inOdàlidadé ilótÍ!iJiliúva ti-ànSfeiíve!; ·
· • /, ., • • ·
Por rssa rd7.ão. apresentei essa proposta e a: .COloco em d8CusCj Ienamlent.O íguàl' ãó.d:is LetraS 'F'üianaHr.is 'do'Têsàinh: • '
o.~uissão. Todavia, a forma de'apreciaçãdreooas trê.•bipó-· • criada~
b;,~.O~Lei n6 2.376.'de'25'cie'no~~míio'de ~~:s?,
t1··~· .., a qoJC me n~feri: entendimento, rejeição ou aprovação..
d) pJ;ap:;> çi~ at.é 24 mesçs;. . . . . .
.
()SR. RONAI-l ITI"O- Sr. Presidente, peço a palavni..
e)\ialorhOmínal de R$1.00 (um reá!)'.
· ..•. ·.
.,
O SR. l'REsmENTE (João Rocha) - Com a palavra· o-Se- ·
O meu parecer inclui outros detalhes sobre .S Càràétedslicas
n:tdor Rvnan l"ilo.
dos títulos' a' Sereni súlisiiiu~dOs:
' .. '.' . ' ' ' ., .. ' •, ~
O SR. RONAN TrJ'O- Sr. Presidente, gostaria apenas de·
Acompanha a solicitação em apreço um parecer
f;• ,.·r tti.Ua ohs~tvação. Não quero discutir o projeto. Toda Vez·que · · Central dQ B,rasil. o R~al. info~ _qpe fi,Ope~~o pretep.dipg,. caso
~ n-~~·~•~s privilégios para urna classe ou proteçãó, 'às vezes· justaS, ' efetiVada: :Dão redun.da.rla 'ehl.inllação rl.O$"litniles t;J~;"Ros't.ós" JÍiÍ ~e.- .
, · ... · ··;• ~"'fi H)~ ~) mcr('ado daquelas pessoas. É óbVio! O trágico 'cio ·· soluÇão·no'llr de 199:tj.. dO Seóa.Oo Fedir3.J.''}ue rêge· a· màtéiià. ~ •. • •. ·,
•··hvt.' (_ não ser prati~do. J~mais poderia votar 'cOntra o interess.e · .
P~r eSsa ~~· oPina# peta: a~~~Ç~o, *l~if.êa~..: ~o'l.i-: :
1l:t t.:nJ;on.·ga<la tltJnléStica pms ela é a pessoa que f~ a nossa conn- :m.1te de 7?-lfa.d.a, Qív~da.mQQil~ ye~Iv.el f10 ,p$,e,rro .semestre
th. t\ íL qu1.· convive na nossa casa. é aquela qu~ arruma a nossa' de lf)9~·. ila fÇ>J;'Il}a 4o seguinte projeta: Qe.~~ll;lçãp; , . 1 , •
•••.
~"' .1, LI'. Algum.\'> passam até a fa7.cr parte da fanúlia. Pôr isso.
AUt.ôriiO- ó UOvêinO' do Està,dd dá EspíritO S3nto' a eri:ütir'.
:nr ,,u,·r\1 restringir. de maneira alguma. qualquéi coisa. NãO voo
Letras. Flniuiceiràs .do TesOuro dO Estácfo·_ dÕ "EspíritO. SahtO :. ~ .
1:1\: .:·' •t:1m:1 discus.Sãó dt~ mérito do Projeto. ApCrias quero ~alienLFfES cujos recutsos serão deStiJ:ia&;>s ~O gírÇ de 12:10%. dC _Sua' '
t.tr <'.·c: .sspccto. Cada vez que se que se criam proteções e privilé- dívida mo'Qiliáija. vencível no primeiro semestre de 1995.
gtns. tb>ttinge-sc o mercado. Protege-se ou penaliZa-se? Essa é a
(Continua a leitura.)
p1.•rgunw. que cu deixo.
_
O parecet,é favorável.
.
..
.. ,
O SR. PRl~<;IDEN1E (João Rocha)- Corh a palavra o Se. O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em di~cúisão ~ lnatéP:!'!t of" Jon.-ts Pinheiro.
.
ria. (Pausa.)
- ~ •.
U SR. JONAS PINIIEJRO- O Voto
sepamdo foi apreNãobavendoquempeçaa palavra,'~n~ ~ 'disc~~são.
q•t•i:H.l\ n•·~~1a n·união. De modo que. julgo_P!lfdeme rec~lher o
Em votação.
_ __
.
,, ·.t, 1 :. [,1 scp..uado c fazer um estudo comparativo de um parecei'Os Srs. Senadores que a aprovam queiram .petmanecer sen• ,1, .; .~lth')títutivo da Comissão de Assuntos Soci~s. cwe fqi aca-::_
tã.doS. (Pausa.)
:··lt~ l.ltmcdila da Silva, visando assegui3I' direitos previstos
n:1 . : ·,li1:'; itu1ção à cmprcgada ou ao empregado doméstico.
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'>r+·)~~._.,.·. :-..... ·. · ·· •
·-- · · ·
- ··· ·
.~ ein (iUe.o Goveinod.o Estado do.Rio de Janeiro Pede autoriza, . ó s\l.:PàEsm~ QCio Rocba)·.f>!l.ima<. w <:.~ ç1o pam emissio de Leiias Financeiras do Tesouro do Estado.
Odoôcif~
j j .,;. pana .&itàr <;> pi<!joio eiu que o PluidoatedodoGovllanco -vencivOeisSnoR. pnmRELA'
eiroTOsemR(Destrearc_ydeRt~=~) - Sr. PreSide1lte, Srs. Se~ 4> Bwull
o SeiUldo oolicilaçlo · eruv
iló dti ~·de Mawvro.o pora ómiulo do Lotru P'UWICeiru nadores, tenho em mãos o processo, com parecer favorável, que
.., T""*''do Botado do 'Maio Gtóooo, destinada ao giro da dfvida trata da emissio de titulos do Estado do Rio de Janeiro, referente a
.,o

""'*"'im•l*'a

~~~~SoA~~Trala:.O podldode~t~- ::!'!~::.~de:.=-:,J;;~~:.próximo

de
ano que. por
~'Jid o·'jiio cft ·o~vidla 'JDObiJüriO do E&tàdo de Mato_ Gft?uo
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em discussão o projeCOIII>oDcilnolltil ab priD\illo '!'!-de 1995.
·
· _ _ to. (Pausa.)
_
· .•<Seauédt!iiufà·de~.).:'
· ."
:.
· _'
NlOhavendo quem peça a palavra, encerro a· discussão.
, O~ 6'fav<rivél 'too. üeudlmenlo do pletfo do E&tàdo
Em votação.
do· 1\àic> (Jh)íio, n& 1ell!llll do. projoto de reooluçlo 11110xo. oa
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senqooalll*dôCilllll~dOÜ>dooosSri.Scnadóres. • . ·
tados.(Pausa.)
· .. -o~.rrav&t...l.·
· ·· _
· ·
·
Aprovado•
.. :. ·Q>ái!:.'I'RESlDI!NJ'B(1oio_Rocb~)•Emdiscu~oprojoO SR. PPRESIDENTE (João Rocha)- Designo o Senador
10;~1111.) ._.·.~-". ·
· · ··
·
·
· ·
·
JoaaS.PinheiropararelatarpcdidodeautorizaçãodoGovemodo
~
~~a polàvra, onccrro a diiCUsllo. · · Estado do Paraná para emissão de LetraS Financeiias do Tesouro
'e, 81ii ~.- ,. . · . . .
.
' ·· · do Estado, em sinal (?) de giro da divida mobiliária do Estado,
. ... "• blo'S,...ckimi.quo c\ ÇmVam queiram pe11lWHICCr,SCiltadoo. veaciveloo primeiro semestre de 1995.
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-.láitD'illciii!ID;·do'cdlhO.lmer!lo elo lo<joo'ao Sn. SenadocM.
.. O""Sa).~~--~"(T~~~).~:Em~lllloopmjolo. ~-

· ... ~!e~-.,.~~-~:~~~~ •'!_iiCIJido.
am

.

·' , 'ói ~·Sfí)ldlhl 'l'IIÍ o~lllli qucirall! peniwlecer SCII·
sadaL (Piuíi.) :- ~ '·" '· · · ' · '
. · .
· ...,..,.,..
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·
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~"o'SiiÍÍttór'Dótc1 RiJ:ieiio pua relatar o plojelo on-

-Jr+-'lo ao ~ Focloral, 0111 qUe o Gcnlonio do Eo!ado do
alD.OliajiUo Su(lld!Çila auloriaçiÓ.pira emi&olodl.t..euU Fi• D cle'Tooàuro do Ellado.
··
.
0 SR. OARCY'RlB!!Jt() ~sr. l'nloidmte; Sn. Se!tadoRo,
,.., elillào o~ l'efereml';,o r....nçlamcniDda divida do
s..iá de Rlo Ollalà do Sul; vea::ive1 DO ooaulldo IIIIIIOIIIre deste
T1

-.·.. ··~·!ie~iuoiÍiilltlloo.
····0-~6fa'f<rivo1:

• OSR; Fltf!$lDf!Nltl (Joio Rocha)- 11m dioalsüo o pare- · (holài)':.' • " '
· '
· · : !'110 lsawM? ~om peça a palavra. onccrro a ditcusüo.
~
• ·
O.~~~· o ~am queiram pcrm•""'* ..,.
?adoo.. (NiH&.) ·. '
'
.
. -· ·• ~ ·
·
· - · .
'
·
. · ' ·O' SR: PRI!SIQBNI'B (Joio Rocba) - Dclipo o Senador
Dlol:y lta..ke~ nlotaro plojeloe,.,.minhadoaoSeaadoFode'
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OSR. RELATOR (Jo~s Pinheiro)- Sr. Presidente, Srs .
Sem.dores, eslá neata CaSa, na Comissão· de Assuntos EOOnômiCCI,o0ficioS-81194,deautoria do Governo do Estado do Paraná,
no qual é solicitada a autorização deata Casa para emissão deLetru Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná. cuja receita servid l rolagem dos titulas vencíveis no primeiro semestre de 1995.
O processo eslá instruido com relação à quantidade a ser
defmida na data do resgate dos titulos a serem substituídos, mediante a çlicaçio da Emenda Constitucional D0 03, deduzida a
pm-cela a ser definida pelo Senado Federal.
Cdmta a modalidade, também está escrito" rendimento, o prazode ot6ummil, oitocen!ose vinte e seis dias e o valor nominal.
o procesao está lodo instruido de acordo com o Banco Centrai, inclusive constando a nota técnica do Banco Central.
Som o perl'tl da divida mobiliária do Estado do Paraná, ve: _ .
rifJC&-se que 51,3% da mesma tem vencimento em 1995; 11,65%
em 1996 e 37% em 1998.
Depois da efetuação da emissão sob exame, essa proporção
puaará a ser de 11.6%, em 1996; 37,09%, em 1998 e 51,3% no

IDO 2.000..

.

Eaclarcce ainda o mesmo parecer que, no caso da rolagem
solicitada pelo Sr. Govemad.or do Estado do Paraná e de acordo
com as disposições constantes da Resolução n• 11/94, do Senado
Federal, al11álise dos limites e da situação atual do endividamento
intemo do Estado, acrescido da operação proposta, possui margem
de resgate de 0,8%, sendo, portanto, indicado o percentual de
99,20% pua a rolagem de sua divida mobiliária vencível no primoiro semermde 1995.
Ressalve-se, por&n, que não foram incluídos, nos dispêndioa relativos ao Exercício de 95, débitos vencíveis e não pagos
junlo • c:redorcs extemos, os quais estão sendo renegociados.
Manifeato-me, portanlo, favorável ao acolhimento do pedido do Sr. Governador do Estado, contido no Oficio S 81/94, no
lll1l1lido da emisslo da LC PIU11Ilá, destinada à rolagem da dívida
llll!billária do E•tado, vencível no primeiro semestre de 95, nos
tmnoa dO .e&Uinte Projoto de Resolução.
O SR. PRESIDENTE (1oio Rocha) - Em discussão.
Nlo havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaçlo.
Os Sri. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentadoo. (Pausa.)
Aprovado.
Nlo.bavcndo tnait discussão. agradeço a presença de todos
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os Sr:s. Senad?~s e convi?o_os comp~e~~ para pa:rticip~m da
p~x1ma reuruao da Conussao de Constltutçao e Justiça. e Ciciadanta da C as~.
Mu~to obngado pela ~:esença.
Esla encerrada a reumao.

(Levanta-se a reunião às 12h08min.)

Dezembro de 1994

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Quet-0 registrar, Cnf primeiro
lugar, a eficiência da nossa assessoria no momento em que se
questiona tanto a figura do funcionáriO público.- Quero enaltecer a
figura dos assessores do Senado, que, com muita presteza, com diligência, não apenas -cumprindo burocraticamerite, formalrilerile,
com os seus deveres, mas com interesse, nos ajldaram a obter os
dados. alguns deles até faltantes ao processo. haja vista a circunstâncía de que ainda ontem chegaram às minhas mãos, encanúnhado: tx:lo Sr. Secretário do Tesouro Nacional, documentos que já
estão mcorporados ou_processados. Então, houve _diligência por
parte da assessoria técnica do Senado C!Jl obter, até fufoimaliiieilte.informações para cOmpor estã-minUta de parecer.
Do que se trata? Em primeiro lugar. é o que diz o relatório,
trata-se de_ uma mensagem do Senhor Presidente da República solicitando seja autorizado o lançamento de bônus da República Federativa do Brasil no exterior, no montante de até dois bilhões de
dólares norte-americanos, de_stinando-se os recursos à substituição
da dívida mobiliária interna por dívida externa a menores custos e

21 11 Reunião da Comis.."!ão_de Assuntos Econôrnicos; realizada
em 08 ~e dezembro de 1994, às eez horas e quareHta minUtos.
As de1. horas e quarenta minutos do dia oito de d~zembro
de mil novecentos e noventa e quatro, na saia de reuniões da Comissão. Ala Senador Alexandre Costa. sob a presidência do Sena·
dor João Rocha e com a presença dos Senadores Eperidião Amin.
Jaques Silva, Regina (do Duarte. João Calmon e José Ricba, reúnese a Comissão de Assuntos Econônúcos. O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. dispensando a leitura da ata da reunião
anterior. que é dada como aprovada c, após convidar os Doutores
Murilo Portugal. Secretário do Tesouro-; Gustavo Franco, diretor
da Área Internacional do Banco Central do Brasil. e MárCío -car- _ maiores praws.
Entã~. aqu~. gostaria de já deixar assinalada uma indagação
tier, Chefe do Departamento de Capitais Es"tl:angeiros do Banco·
Central do Brasil para comporem a Mesa dos trabalhos, Sua Exce- às autoridades. Gost.aria,-e é assún que está nOprojeto-de resolulência comunica que a reunião destina-se a audiência pública sobre ção, que essa substituição ficaSse amarrada. Até porque o nosso
a MSF N" 35111994, "Do Senhor Presidente da República. solici- Presidente distribuiu um documento sobre a evolução da dívida intando autorização do Senado F~eral para o lançamento de Bônus terna que mostra que seria útil para o País lançar os bônus e, mais
irnpõrtarite ainda, yincular esses bônus à substituição de papéis do
da República Federativa do Brasil no exterior, bem como a conttatação de agente fmanceiro para a efetivação da medida.". A ~~iuif. mercado interno. E isso que o projeto de resolução diz. A pergunta
o Senhor Presidente convida o Senador Esperidião Arnin, relator é esta: se é este o objetivo, não é bom que ftque· assim- ãmãnãdo?
A emissão e colocação dos títulos terá as seguintes caractr;'da matéria, a fazer uma explanação inicial sobre esta. O relator
passa a ler a minuta de relatório que oferece. faVórãvêl nos tennos risticas:
a) montante da emissão e colocação: 2 billiões de dólares
do PRS que apresenta e, encerrada a leitura, faz algumas indagaçõnorte-americano ou seu equivalente em outras moedas. Acho que
C!'> aos Senhores representantes da área econômica do Governo.
d~venfus petinlfrr ao Governo emitir até em cruzeiro. Em qualquer
Usa da palavra o Doutor Gustavo Franco, que tece algumas consi·
-- - deraçõc-s a respeito da matéria. Sanadas as dúvidas db relator e. moeda, até em moeda inexistente.
b) modalidade dos titulos: os titulos seriio emitidos na fornão havendo mais quem quei:ia interpelar os Senhores convidados,
ma normativa elou ao portador, e listados na Bolsa de Valores da
a Presidência agradece a presença dos Doutores Gustavo franco,
Luxemburgo e outras que venham a ser consideradas convenientes
Murilo Portugal e Márcio Cartier, declarandQCl.!roprido o objetivo
da reunião. Nada mais havendo a tratar~ esta é eD.cet:rada às onze para a sua comercialização.
Também neste caso deve ser dada loda liberdade ao Ooverhoras, lavrando cu, DirCeu Vieira Machado Filho, a presente Aia
que, lida e aprovada, será publicada em conjunto corit suas notas no.
e) forma de colocação: mediante oferta internaciooal,IideLaquigráficas.
rada por um agente a ser contratado pelo Brasil. podendo os títulos
Senador João Rocha, Presidente da Comissão
ser colocados ao par, com ágio- ou com deságio. conforme as conO ~R- PRESIDENTE (João Roch:r)- Havendo número redições do mercado no momento da colocação.
gimental, declaro aberta a reunião:
· Aqui, gostaria de chamar a atenção para algo que está na
Para agilizar as informações e o debate dos Srs. Senadores
com os representantes do Governo, perguntamos ao Relator desse-- nota técnica, sobre a contratação do agente.
d) prazo: até 05 (cinco) anos, podendo cada trancbe ter
projeto, Senador Esperidião Amin, se deseja, antes- do início das
vehc~ento único. do principal ao fmãl do petiodo (blllet}, oo ser
perguntas, depoimentos é!_as autoridades aqui presentes-: O SR ESPERIDIAO AMIN- Creio que participação das amortJ.zável em parcelas semestmis durante o periodo de vigência
autoridades tem como objetiv-o ilustrar os Srs. Senadores que pos- do título;
e) juros: pagáveis semestralmente, devendo as taxas de cada
samteralgumadúvidaarespeitodoassunto._. __
-- . ·Vou apresentar a minha sugestão sobre o rotejro a sef segui- trahche ser definidas no momento da emissão. de acordo com as
do. FiZ distribuir uma minuta do parecer. CreiO qtiC a·leifur.i.. ainda usuais praticadas pelO mercado de tíbllos da mesma nab..lreza.
I) destinação dos recursos - substituição da dívida mobiliáque um pouco cansativa, da minuta, do projeto de resolução e, esM
pccialmente, da nota técnica poderia ser o inicio. A partir daí, cOn- ria interna por dívida externa. a menores custos e maiores prazos.
Compete a esta Comissão - este é o nOsSO projeto de votosidero mais prático V. Ex• franquear a palavra_, _inclusive às
autoridades do GovernO. que. assim. terão -oponiiilid.ade de escla- - ~-nos termos do art. 52, inciso -v, da Constituição Fedem], combinado com o arL 393, ·parágrafo único, do Regimento Interno desta
ret·er dúvidas que estão colocadas.
o SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Está aprovada a su- Casa, ã iniciatiVa de- projeto de resolução que implique o exercício
da competência privativa do Sendo Federal de autorizar operações
't"'>1ãn de Y. Ex_"".
O SR. r,<;PERIDIÃO AMIN- Se V. Ex'~peimitir.vooler externas de natureza financeira de interesse da União.
A Exposição de Motivos n• 357-A/MF, de 07/11/94, do Mirapidamenw o n~latótin.
nistro de Estado da Fazenda ao Presidente da República. considera
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- V. Ex' tem toda a lias vantagens do reingresso do Brasil no mercado internacional de
hl·n1adc th :.1gir t:omo achar melhor.
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capitais e recomenda a adoção de um programa de ''Medium Term
Então este art. 3° compenSaria o fato de que nós não estaNotes". com emissões cm várias- íraochcs, abrangendo diversos
mos tabelando os juros, não estamos estabelecendo um leto, até
mercados, podendo ser precedido por apresentações informativas, porque se estabelecêssemos provavelmente induziriamos... E fui
pelas autoridades brasileiras da área econômica, nos principais alertado para isso em uma conversa infom1al com o Secretário do
_Tesouro Nacional, e aceitei a ponderação.
centros fmanceiros.
Segundo a Exposição de Motivos, tal estrutllra permite
Então, este é o projeto de resolução. A nota técnica é o comaior habilidade à colocação dos bônus e habilita o Governo a de·
meço das dúvidas. Vou lê-la.
fmir Os momentos mais adequados às emissões; o panoxama atual
"Mediante a mensagem em tela. o Senhor Presidente daRedos mercados reflete uma melhora nos preços e volumes negocia- pUblica propõe ao Senado Federal seja autoiiiado o lançamento de
bônus da República Federativa do Brasil no exterior, bem como a
dos, indicando a oportunidade de um lançamento em condições facontratação de agente financeiro para a efetivação da medida, de
voráveis.
A fim de operacionalizar a execução- dos programas, foram
conformidade com a inclusa ExposiçãO de Motivos do Senhor Mipré-qualificadas, por ordem de classificação, levando-se em conta nistro de Estado da Fazenda."
o custo fmanceiro, as segllirites-inslituições financeiras: a) GoldNada a questionar noque se refere ao pedido de autorização
man Sachs, b) Salomon Brothers, c) Nomura Securities, d) Merril para o lançamento dos bônus, porquanto tal autorização é da nossa
Lynch. A primeira colocada, a Goldman Sacbs, fof convocada competência. O mesmo não ocorre, porém. quantO à segunda parte
para o início dos trabalhos preparatórios relativos à colocação da do pedido. referente à autorização para a contratação de agente fiprimeira trariCbe; as demais poderão vir a ser utilizadas _em futunanceiro responsável pela efetivaçã.o da medida, posto que o Senado Federal não dispõe de competência para esse fim; -- ras tranches.
A Ex'(X)sição de Motivos que mencionei esclarece, em seu §
Os autos do presente processo encontram-se instruidos com
toda a documentação exigida pelo parágrafo 3°, do art. 4 da Reso15. que. em conformidade com o parágrafo úniCo do art. 121. da
lução n° 96, de 1989, do Senado Federal, que dispõe sobre limites Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, que institUi normas para liciglobais para as operações de créd.itD da União.
- tações e contratos da Adminístração Pública. "os contratos relatiO Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que vos a operações de crédito interno e externO;-celebrados pela
aprecia os aspectos jurídicos relacionados com o programa de União, continuarão a ser regidos pela legislação pertinente, no
emissão e colocação dOS títU10S--de responsabilidade do Tesouro caso pelo Decretc>Lei D0 1312, de 15 de fevereiro de 1974, apliNacional no exterior e o Parecer da Secretaria do Tesouro Nacio- cando-se a mencionada lei tão-somente no que couber''.
Entende, assirii, a referida Exposição de Motivos, que a
nal, de 06/12194. que examina o mesmo programa em termos de
seu mérito e do atendimento aos limites de endividamento defini- contratação- das instítuições fU13llcêllas parà operarem na colocados nos arts. 3°, incisos I e II, e 4°, inciso L da Resolução n°96, de ção dos títulos no exterior, assim como a de advogados estrangei1989. declaram não haver óbice à execução do programã..
ros, se inclUi na figura~ da inexigibilida.de de licitação, prevista no
Em função do expoS:to.-manifesto-me favoiavelmeilte a que art. 25,1nciso II, da Lei n° 8:666/93.- se autorize a União a executar o referido programa de emissão, nos
Compete, pois, à Chefia do Poder Executivo. e não ao Setennos do seguinte projeto de resolução.
•
nado Federal, acatar ou não o entendimento-da iiiexígibilidade de
Segue-se o projetO de resolução, que praticamente reproduz licitação, adota.do pela Exposição de Motivos, assumindo os ônus
·
o que já filei, e gostaria de chamar a atenção das autoridades do associados ã decisão.
Governo para o art 3°:
Eu não quis colocar issO no c:oq)O--dõ pare<:cr, mas nada temos a ver com a contratação e, muito menos, COm a dispensa de liO Ministro de Estado da Fazenda encaminbarã, citação, e nem vamos homologá-la. Este é um problema do
semestralmente, ao Senado Federal, o relatório da exeExecutivo. que o Congresso pode fiscalizar. ou o Tribunal de Concução do programa de emissão e colocação dos títulos tas fiscalizará, enfim. para saber se a dispensa de licitação foi rçde responsabilidade do_ Tesouro Nacional no exterior, gular ou não.
objeto desta resolução, contendt:t demonstrativos estafisDe forma que as dúvidas são essas. basicamente: se o projeticos referentes aos motrt.antes efetiv'ameDle -e-mitidos e to de resolução ness-e sentido faCilitaria oU dificultaria. se o relatócolocados, com discriminação das colocações ao par, rio-é cabível ou não, ou se haveria outra maneira de cobrarmos do
com ágio ou -desãgio, e das taxas de juros e prazos efetiGoverno a iriiormação sobre taxa de juros. E eu gostaria de ter um
vamente praticados, e, ainda, informando quanto aos reesclarecimento dos representantes do Executivo sobre essa questão
sultados obtidos com os procedimentos direcionados à da contratação dos agentes fmanceiros.
substituição da dívida mobiliária. interna por dívida exO SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra com o
terna.
Dr. Gustavo Franco. Também está franqueada a palavra. para a
Seria uma espécie de relatório que compensaria o quanto de complementação das infonnações ou para esclarecimeritos, aos demais representantes do Governo que aqui se encontram.
cheque em branco esse projeto de resolução contém.
O SR. GUSTAVO FRANCO - Muito obrigado, Senador.
Eu_ faria a seguinte colocação: se queremos substituír ti fulos
da dívida interna por títulos da dívida externa. além diSSO curiiprir - Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de voltar a
uma etapa. talvez a última e mais iinportante, -do nosSo processo esta Casa, a esta Comissão, e dizer da minha satisfação pelo conde reinserção na economia internacional --e esta Comissão teve teúdo do parecer, que revela um cuidado técníco extraordinário e
muito a ver com isso. com- aS sucessivas .aprOVaÇões relacionadas à um zelo pelas questões fmanceitãs públicas com o qual nós só podivida externa, juros atrasados. principal da dívida, Clube de Paris demos concordar. Em particular, Senador, eu diria que estamos
etc. -. também é verdade que nós queremos juros mais baixos do plenamente de acordo com a amarração proposta no tocante ao
que aqueles que estão sendo praticados no mercado interno. Nós destino dos recursos captados, e que isso veio tõla.lmenle ao encontro do que o Governo pretende. Nada a opor, pelo contrário.
queremos isso. Hoje parece que não seria difícil o título do GoverQuanto à conEratação, também estamos de acordo. V. Exa
no no mercado internacional pagar menos juros reais do q-ue aguetem Ioda a razão. O parecer está absolutamente correto quando diz
les praticados no mercado interno. E a diferença já foi maior.

9960 S•Yta-fcira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

que é uma responsabilidade do Executivo proceder à contratação.
Entendemos que cabe a dispensa de licitação.
Não obstante, iSso nos colocou _diante da Urre_fa de de~nhar
um processo de escolha do agente que fosse absolutamente rig()l'(r
.soe transparente. e que, basicamente, fosse impessoaL Esse piocesso aparece descrito em documentação que tivemos a
oportunidade de encaminhar a esta Comissão alguns meses atrás, e
c-onsiste num sistema com duas etapas: em primeiro lugar, procuramos, em publicações internacionais públicas, indicadores do de·
sempenho dos melhores e maiores agentes nesse mercado,
instituições com atuação mais destacada em nível mundial, em nível latino-americano e de Brasil. Selecionamos, através dos ran'
kings dessas institu-ições. pontuando. através de uma forma
absolutamente matemática, aquelas que são as mais ativaS, as prin·
cipaiS. Chegamos a uma situação onde tínhamos, se não me engano. três instituições que eram as líderes desse merca_dQL
Tivemos até a oportunidade de entrar em contato com instituições como o Banco Mundial e o BID, que, com muita freqüência, enfrentam esse problema da escolha de um agente para
colocação de títulos deles- do Banco Mundial e do BID. E esses
órgãos desenvolveram também, ao longo do tempo, procedimentos que,. de certa forma, são muito semelhantes a esses. Eles selecionam os maiores, .enviam a eles um convlte para apreSentação de
propostas "também informações mais detalhadas sobre o seu trahalho. os lançamentos das operações que fizeram. -Recebemos as infonnações e as tabulamos numa outra ma·
tri?., que permite também fazer uma pontuação mais detalhada dessas três inStitUições. Através dessa pontuação, escolhemos, então,
as quatro melhores ponru.adas, e abrimos os envelopes das quatro,
com os custos. Os envelopes de custos nos dão a colocação que
está no parecer:- em primeiro lugar, a Goldman Sachs, em segundo,
a Salomon Brothers, e assim por diante.
Esse processo foi conCebido pelo grupo de trabalho nomeado para esse ftm pelo então Ministro Rubens Ricupero. Chamo a
atenção para o fato de que foi recomendado ao grupo de trabalhoe na ex}X'sição de motivos constou- que, no cas_<i_de .a ins_tituição
selecionada estar envolvida em alguma questão cjue envolva C.On.:flito de interesse com o Governo brasileiro. essã instibliçlo seria
afastada do processo, não importando a sua pontuação ou capacidade. Isso não se revelou relev~te para nenJ:mma das in_stiru.ições
classificadas, houve até dúvidas sobre uma das enVOlvidãS:
foram esc Iarecidas.
•
Dito isso, foi escolhida a Goldman Sachs como a primeira~
É uma instituição de grande gabarito, bem como as outras três. É
absolutamente nonnal a escolha. E, de falo, as respostas, as reper·
cussões, as opiniões de quem está habituado a esse processo. no
Banco Mundial. no BID. nos mercados, foi muitO ooa. Temos traba!hado com o grupo Goldman Sachs que, de fato, revela uma ca·
pacidade extraordinária pcira conduzir processos desse tipo e
também sua capacidade de mobilizar, em nível mundi~. investidores, possíveis men:ados para a colocação brasileira. E impressionante. é uma instiruição, de fato, de categoria especial.
Ficamos muito satisfeitos com o processo de escolha e acre·
ditamos que ele possa servir de modelo para processos semelban·
tes que tenham lugar, hoje em dia, em empresas estatais, em
Estados que contratam, com ou sem dispensa de licitação- geralmente sem- agentes para lançamentos no exterior.
É um modelo importante e transparente, e isso nem sempre
é o caso_ de outros lançamentos.
O Dr. Mutilo teria algo a acrescentai'! (Pausa.)
O SR. PRESIDENJ'E (João Rocha)- C.once9o >o palavra ao
Senador Esperidião A~.
_
_
. . .
O SR. ESPERIDIAO AJvfiN- Só quero reiterar a pergunta
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sobre a questão do art. 3° do projeto de resoluçio, que seria a ma,..
neira de conhecermos o assunto. Haveria outra?
O SR. MURJLO POR1UGAL- Senador? uma caraCterfsti-ca do programa é que ele se desenvolve em tranches sucessiva. A
idéiã-é muito boa, mas a dúvida é se vale a pena fazer um relatório
considerando cada tnmche de emissão de títulos cu uma semesttal
Penso que" a semestral é mais fácil.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Aqui está semestral. Supo-nhamos que se escollia uma data de inicio; a cada seis meses sai:rj
um relatório~ independente de a tranche ter saido no quinto mês.
O SR. MURn..O PORTUGAL- EstA perfeito.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Mais alguma dóvida,
Senador?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- De minha parte, não.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A muniio foi produtiva porque,_ tratando-se de lançamento de bôn:us do Governo em va..
lores expressivos, a prCsença de V. S• neSta comissiQ foi
realmente de fundamental importância, tendo em vista a preocupação do Senador Esperidião Amin em elaborar um paieeer que realmente trooxesse resultados positivos na aplicação e na flscaljzaçto
desses recursos.
_ -Agriidecemos a presença do Dr. Murilo Portugal. do Dr.
Gustavo F:ranco e do Dr. Márcio Cartier.
O SR. ESPERIDIÃO AM!N- Sr. Presidente, voo deixar o
parecer assinado e o considero entregue.
O SR. PRESIDENJ'E (João Rocha) -Agradecemos a presença de todos_ os Srs. Senadores e demais autoridades.
Damos por encerrada a presente reunião~ ciue teve-a f'mali~
dade realmente específica de esclatecer o parecer emitido pelo Senador Esperidião Amin.
Está encerrada a reunião.
-(Levanta-se a reunião às 10h59mín.)
22• Reunião da Comissão de Assuntos Ecoo3m1~ realizada em 13 de dezembro de 1994, às dez horas e vlllte ml·
nutos.
Às dez horas e vinte minutos do dia treze de dezembro de
mil novecentoS e noventa e qUatro. na sala de reuniões da CoiJlis..
sãoz Ala Senador Alexandre Costa.. sob a presidencia do Senador
- JOAO-RO'CHA-e COm- a preseiiÇa aos· Setaãôores Edtwdo Suplicy,
Jaques Silva, Ronan Tito. Gilberto Miranda, Carlos Patrocfnio,
José Richa, Pedro Simon. Jonas Pinheiro, Jarbas Passarinho. Irapuã Costa Júnior, Jônice Tri&tão, Reginaldo Duarte, Alfredo CaJD.
j)os~· DariO.- Pereira, TeOtônio -VIlela Fllho, Joio Calmon.
Louremberg Nunes Rocha, Ney Maranhão, Divaldo Sutuagy,
Coutinho Jorge, Albano Franco, Jutahy Magalhães e Mois6s
Abrão, reúne-se a Cori:ússãO de Assuntos Econômicos.. O Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da
ata da reunião anterior, que é dada como aprovada e, em aogui(la,
comunica que- a presente reunião destina-se à apreciaçio da MSF
N° 3/6/94, "Do Senhor Presidente da República, su...bmetondo I
consideração do Senado Federal o nome do Doutor PERSIO ARl·
DA para exen:er o cargo de PRESIDENTE DO !IANCO CBN.
TRAL DO BRASIL.".· Após convidar o Dootar PERSIO ARIDA
para compor a Mesa dos trabalhos, Sua Excel8ocia solicita ao Soo
nador Jos6 Richa que proceda A leitura do seu relatório sobre amatéria. T~ a leitum, o Senhor Prelri.~nte cmf~ a palavra
ao Doutor PERSIO ARIDA pam que teça. suas comi.dota.ç&l a
·respeito do caQ!O pam o qual está &endo indiC!Ido. Encomda & exposição, a Presiqência franqueia a palavra aos Senhces Senadoma
que queiram interpelar o Doutor PERSIO ARIPA, Falamos Senadore& Ronan Tito, Carlos Patroclnío, Eduardo Suplicy, Jarl>u
_ Passaiinho, Jônice Tristão, Ney Maranhão e Jaques Si!vL Após
-breve Comunic3.do no sentído de registrar a Presença do Senhor

mas-
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Ministrá da Indústria e do Comércio, Sena· f ti..io Alvares, o Sefonna duradoura e defmitiva. Como os Senhores sahcm, o equilínhor Preside::1te solicitã ao Doutor PÉRSIO ARIDA que se ausente brio fiscal que se obteve para os anos de 1994/95 foi constituído
por alguns instantes do recinto pois. atendendo a preceito regirile"nbaseado essencialmente na emenda constitucional do Fundo Social
tai, a votação deverá ser-Secreta. utilizando-se o sistema de esferas. de Emergência; não é tim cquih'brio fiscal ainda definitivo e não
Terminada a votação,' Sua Excelência desigQa como escru(fuadores nos dá a necessária tranqüilidade do ponto de vista do equacionaos Senadores Mois~ Abrão e Eduardo Suplicy. Tendo votado demento das fmanças públicas.
_A estabilidade, ao longo do tempo do programa de estahili7.azenove Senhores Senadores, registraram-se dezenovc votos favoráveis, sendo a indicação aprovada por unanimidade. A ção. só pcxierá ser obtida com a construção de um regime fiscal que
Presidência convida o Doutor PERSIO AR!DA a retomar ao ple- assegure o equilíbrio dao; contas públicas de fánna permanente.
nário da Comissão e, ap6s comuriiCar o resultado da votação. cumA consolidação do processo de estabilização também está a
primenta-o pela aprov~o dq seu n,ome para o cargo de Presidente exigir uin vasto conjuntO- de reformas estruturais. na economia brado Bancq Centr.tl Qo 6rasil, declarando cumprido o objetivO da sileira. Herdamos da década de 70 um modelo de desenvolvimento
reunião. Nada mais havendo a tratar, esta é encerrada às treze ho- centtado no Estado, no papel líder do Estado do ponto de vista de
ras e cinquenta e cinco mfuutos;-Iavrando eu, Dirceu Vieira Ma- investimentos, Estado que se caracterizou o grande provcd(n- das
chado Filho. a presente Ata que, lida e aprovada. será publicada necessidades nacionais.
em conjm,1to com.suas ~otas ~quigráficas.
-A crise financeira que o Estado brasileiro foi submetido na
'----'ã&'::â.da de 80 tomou esse modelO, quaisquer que tivessem sido
Senadot;" João Rocha, Presidente da Conússão __
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Havendo número re- suas intenções inicia: is, -inviáveis-: Temos que promover, ao longo
gimental, .declaro áberta a presente reunião da Comissão de Assun~ da _década de 90, um vasto conjunto de reformas eStruturais que
tos Econômicos·. que tem ~- firialidade tqrnar conhecimento -da busquem aumentar a efic1ência -da ec.onomia hrasilcira. aumentar a
Mensagem do Senhor Presidente da República. que submete à coneficiência do sistema de preços. inserir a economia no mercado insideração .do Senado Federal o nome do Dr. PCiSiO Arid.a para ternacional e conceder o máximo -potencial c possibilidadeS às
exercer o cargo de Presiçlente do Banco Central_do Brasil, bem energias criativas-de nossa população.
como da- Meru;agem que submate à .apreciação do Senado Federal
Perlso que, na discussão de uma eventual reforma constituo nome do Dr. Edgard Lincoln de Proença Rosa para exerCer o
cional, teremos ocasião de fazer as correções neceSsãiias--ã Carta
cmgo de GO!l1C.lh~iro, <!o Conselho A,<lminístrativo de Defesa Eoc- emana$ de 1988. Penso, Do entanto, que há todo -um va5to Con.]lritO -de- refOrri__la.S estrutuia_is que ainda deveTn Ser 1Citas, a lei-de
nômica.
Pedimos ao Senador Jacques Silva. que acompanhe o Dr. concessões, que ora se disCute aqui e na Câmara é um bom exemPérsio Arida até o recintO desla Comissão.
-plo-.-refoimas írifraconSfituCioriais J:X)Iéin- abSolutamente necessá(Pausa.)
·
rias à modernização do País.
Continuaildo o nosso trabalho, solicítamos aO-Senador José
Do ponto de vista da dinâmica monetária da economia tarnRicha que proceda ã leitura do seu. relatório sobre as aptidões do _bém há muito a ser feitõ. Nossa inflação. que hoje oscila entre 2%
e 3% ao mês é extremamente bem sucedida quando lembramos
indicado...
que há alguns meses estava na ordem de 40% a 45% ao mês. Essa
Com a palayra o 1:10bre Senador José Richa.
inflação de 3% ao mês- -ainda é- mais alta do quC aquela coerente
O SR. JOSE RICHA- (Leitura do relatório.)
OSR. P~IDENTE (JQão Roch~)- Para as considerações com os patamares de sustcntabilidade internacional observados na
nossa experiência histórica.
iniciais, concedemos. a palavra ao Dr. Pérsio Arida, que terá o tempo que julgar. necessário para esses esclarecimentos.
É um patamar de inflação que nos dá conforto, quando
O SR. PÉRSIO ARIDA - Exmo Si. Senador João Rocha; -~parado a u~ experiência pas..:;ada, c nos dá confiança quando
Exm0 Snt. ,S_eiu.dores rp~mbx:os .da cOniissão d-e A.ssuD.tos- EConôpercebemos que se t.rata da- primeira vez. ao longo dos últimos 20
micos; mi.J:lb~ ~oras e .rQ.e.us senhores:
-anos, que existe uma _queda substancial na inflação sem a prática
É com grande prazer e. muita honra que venho a esta Comis~ de congelamento de preços. Ma<; temos que ter consciêncía tamsão para, de acoido com o dispositiyo consiitucional, ser Submetibém de,que os níveis até agora obtidos ainda são i:hsatiSfatódos.
do à argüição prévia pelo Senado, para indicação como Presidente
E necessário que se faça uma orquestração, uma COordenado Banco Cenlral.
ção de todas as }X)líticas de governo, no sentido de uma redJção
À gui>a de intrQdução, estou à disposição de V. Ex's para substantiva desses níveis inflacionários verificados. Mostra a experespondettodas as perguntas que meu conhecimento possibilitar.
riência internacional que os níveis -de inflação toleráveis estão muito
Menciono alguns aspectos do programa de estabilização, a abaixo desses níveis que temos verificado de 2 ou 3% aCl mês.
importâri~a da. çorreta. ges~o nionetãria e cambial para o seu defiNessa medida, acho que um vasto conjunto de iniciativa do
nitivo suces.so.
,
pontO '""de- _vista da dinâmica monctá"riã-da ocoi10rnia iambém se faz
O Brasil enfrenJ.a hoje uma circunstância económica ex trenecesSário. Primeiramente_, é necessãrio aprofundar o processo de
mamente favorável. A inflação _caiu do nível de 45% aO mês para desindexação da economia. Temo"s, hoje, ainda. um regime herda3% ao mês; o crescimento eConómicO foi retomado com mais rigor do da década de 70 no qual um vasto conjunto de contratos da
do que havia sido. As perspectivas que se abrem de investimentos economia tem indexação mandatária Ou forçada por lei.
na economia são extremamente promissoras e penso que com o Penso que o sistema de indexação compulsó1ia é verdadeira
suporte e o .apoio da J>OPillação as medidas de estabilização mos- máquina de ilusão da sociedade. Cria-s-e a -percCpção de que existe
a chamada correção monetária plena, algo que nos defende do mal
tram uma percepção correta de que sem estabilidade de preços é
impossível conduzir o desenvol'(imento econôm.ico de fonna susinflacionário. A úníCã defesa diante do mal ínflacionário é a Obtententável no Pais.
ção do equilíbrio de contas públicas c uma _completa desindexaAo longo dos próximos anos. caberá a todos nós, enquanto ção. ConvíveÍnos com essa iildexação há cerca _de _3_0_ ãnos já e -a
sociedade, tomar as medidas necessárias para consolidação e aprosua c ficácia em resolver o mal inflacionário eStá c..'ahahncntC defundamento do plano económico lançado no ano de 1994.
monstrada por sua não existência.
Em primeiro lugar, importa consolidar o equilíbrio fiscal de
Temos que aprofundar o desenho do Plano Real no sentido
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de avançar em tennos de uma desindexação da economia que seja
acoplada, ao mesmo tempo. por um alo de liberdade dos agentes
eoonômicos de contratarem, por livre inicíativa das partes e não de
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es, tanto da iníciativa privada quanto de órgãos da admin-istração
pública, no sentido de acomodar a liquidez. acomodar a taxa de juros ou a expansão de moeda ao desejo das várias partes de intercsacordo com junções determin~s legalmente.
ses conflitantes. O Banco Central tem que ter força-C dctcmlinação
Um segundo aspecto na dinâmica monetária é, evidente- para não fazê-lo. Penso que a inserção no Texto Constitücíonal da
mente, a questão própria, 'estrita e pertinente ao Banco Central. Obrigação de o Banco Central zelar pela c~tabilid<1dc do padrãtl
que é a questão do manejo dos agregados monetários, liqüidez, tamonetário será certamente muito bem vinda. A nossa Constituição.
xas de câmbio, taxas de juros. Muito se fez com o Plano.Real para em muitos aspectos, peca pelo excesso e. em alguns aspectos, pela
se desvincular a econonúa dessa Lradição de -indexaÇão; -em partifalta. A determinação constitucional de que o Bant.·o Central deve
cular, abriu-se mão, corretamente. da noção da- manutenção da zelar pela estabilidade do padrão de compra da mooda, __a meu ver.
taxa de câmbio de acordp com os níveis inflacionárioS: Temos, daria uma ba.~ jurldica e uma solidez institucional fundamentais
hoje, no regime nominal. pré-fixação de tax3.s d-e câmbiá, regilne -para o Cxeicíclo correto das autoridades monciáiias.
de taxas de câmbio flutuantes. _Há muito, no entan~o. por ser feito;
Entendo também que é o caso de se pensar, conjuntamente
creio que há muito p::rr se aprimdrnr no meca.iriSIDO insUtuCionã:l o Executivo e o Legislativo, na questão dos mandatos flxos c -dOs
que faça com que exiSta. de fato. Condições de controlabilídade critérios que devem presidir a escolha da Díretaria do Banco Centrai. Mandatos fiXos. mais urna vez. não sighifica independência
monetária mais presente que aquelas que temos tido até ho}ç-.-Penso. também. que o manejo de taxa de juros deve ser feito~~- __ou desrespeito à_s instituições vigentes na sociedade, mas, simplesprudente: tal como o câmbio. durante muito têmpo o 'manejo de ta-:"- --mente. reforçâ a c-apacidade dos responsáveis- pelo BanCo Ccntia.l
xas de jriros foi sujeito aos requisitos da indexação. Durante anos a de resistir ao conjunto de pressões que certamente ameaçam a cslio. fiXava o Banco Central a taxa de jul-os COillO s_etiàó -!fffla.Ção ta_bilidade monetária em qualquer país do mundo.
mais alguma coisa. e essa mais alguma coisa vatlaVa; inaS éraSeiin:-~" Há uma correlação ·bem estabelecida. hü;toricamentc. entre
pre um cálculo a partir da inflação, da mesma fonna que o câmbio os graus de independência dos _bancos_ cen_trais e a estabilidade dos
era pensado tendo como referência a inflação.
seus respectivos palses. Não é uma correlação que exi~l.a caso -a
O sistema ôe desi]1dexação exige que se pense o câmbio caso. A experiência internacional mostra, na verdade, uma ampla
tanto quanto os juros, indeperidentemente dos referenciais âe infladiferença. um vasto espectro de alternativas de fustitucionalil.açãn
ção. que. aliás. diga-se de passagem. aprcsenia"in_ grnnae-variã.bilidesta independência. mas é conclusiva no sentido cJ.c que a indcdadl! dependendo da forma como são medidos. A fixaçãO -dCjuros pendência do Bancq Central é fatcir-chave na ohtcn(ã(l de l'OD fiantem que ser feíta inantendo-se, obviamente, Os incentivOs à pouça quanto a estabilidade do padrão monetário ao longo do -iériipo.
pança doméstica, mas compatibilizando-os com o requis"itO- do
Inicialmente, eram essas as considera\,xlcs que eu qut.-ria
maior volume de investimento.
submeter aos senhores.
É obrigação precíplla do Ba.nc6 Cenn:aJ UW:_ pela estabiliColoco-me à disposição para quaisquer csclan::c.:imcnlos 4 uc
dade do padrão do poder de compra -da mOeda. -ES-sa tenl-que ser --se façam necessários.
sua obrigação máxima; deve, na medida do possível, compatibiliO SR. PRESIDENTii (João Rocha)·- A p<llavra é franqw.·a·
zar essa preocupação com o desiderato dQ_çresçinlen,~ ~nômiC?. da aos Srs. Senadores para as indagac;õcs que julgarem ncccssá~ rlàs, seguindO a otdem de inscriçãO.---- -- Passamos a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
Felizmente, no Brasil de boje, esses dois desideratos não
são opostos, mas sim fortemente complementares. Tenho a convie~
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, Srs. Senadores, Dr.
ção de que serã impossível desenvolver corretamente o País. proPérsio Arída, eu era o segundo signatário da lista c esperava que
piciar a iniciativa privada- que, de fato, alavanca os investimentos houvesse alguma pergunta mais provocante c maiS- brilhante do
no Pã.ís- sem que exista estabilidade de preços de tal fonna que
que a minha para. depois, traz..er os fatos à planície da vida comum
vejo, hoje, na perseguição incansável do desiderato maioi da estados homens. Mas, já que não foi pOSsíVel, vamos l'omcçar pela
bilidade de preços quase um produto secundário l!-0_ qual viria asmediocridade.
sociado o crescimento económico. ·
Dr. PérSiO Aiida. ã.pririai, cõm este-c _com alguns Governos
Não quero dizer que 3.s políticã.s de Crescimento não sejam _aiiteriOJ;éS. _qUe era muito importante ter reservas e que tínhamos de
necessárias. não têm o seu foco de atuação explicito, mas quero di~
lutar para tê-íãs; ã.
ponto-que -chegamos- a colocar. numa Resozer que, hoje. o Banco Central. voltados os requisitos da estabililução do Senado. uma condicionante, ou uma condkiorialidãdc.
zação, é a melhor ajuda que se pode presiaf ao creScimento parã as negociações da dívida externa. Dcvcriamos ler. para efeitO
econômico do País.
de pagamento. no rrúnimo. uma reserV_ã_ SUportável-de três meses
O volume de investimentos na economia· brã.sileira é cresde impOrtação. Quando avançássemos aquele limite, não poderiacente, as oportunidades são muito grandes, a questão básica é a -mos fazer o pagamento. Isso trouxe até um certo fris.<oon na banr.:a
chamada confiança no padrão monelãrio.
internacional. Mais tarde, ficou tudo bem. Isso é da autoria do sauPenso também que hã muito por se caminhar na direção de dosíssimo Senador Severo Gomes.
um Banco Central independente. Não se trata da independência do
Por outro lado. vivíamos: em um estado de inflaÇão -c-m que
ponto de vista da não-prestação de contas à soc_ieda~ ou aos órgãse tentava preservar o poder de compra das pessoas através da ~or- os fiscalizadores; esse pensamento seria um equíVoco como noção reção plena dC sãiárloS e dC Ou tias coisas. Agom estamos cin um
de independência. Não se trata de independência. do ponto de visregime de - não diria, porque não quero ser irônico --plena -e....,tahita da capacidade a.e o Banco Centrnl fuar"o!} seuS pTóptj.biii"Sã.lários lidade, mas de tentativa de estabilidade.
- seria também um equívoco ·contra a noção de independência.
Aprendi a saber que ter reservas não é bom c que ternos reMas trata~se. antes de mais nada, da independêncía no sentido do
servas demais. Por outro lado. se tomarmos a URV e o Real, vaseu compromisso e da sua capacitação política para zelar pela estamos ver que o Real tinha um poder de compra. há três ou seis
bilidade de preços.
meses atrás. quando foi implãntad.O-:- Hoje, O- seu poder de compra
Sabemos, pela experiência internacional -e- não SÓ brasile"i- -Caiu em tomo de 20% maiS oU menos. Interessante ê que teve uma
ra -. que os bancQS centrais são tipicamente-·submetid~s às pressõcoisa que hão caiu; na vctdade, até ficou mais harato; o dólar. E

tar

~DJÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1994

isso trouxe uma decisão que. a meu ver. a classe médía está aplaudindo de pé: importar pelo correio qualquer bugiganga. O Japão
nunca usou; os Estados Unidos da América do Norte. que pregam
o mercado escancarado. têm protcções e proteçõcs grandes. Assim
também a Europa. O Mercado Comum Europeu tem enormes proteções. Ouvi -também dos futuros ministros e até do Presidente
eleito, Fernando Henrique Cardoso. que a reforma constitucional
pode esperar. também a reforma fist•al e tributária, porque ternos o
instrUmento da privatização.
Sinceramente, Professor Pérsio Arida, não estou entendendo bem. Mas também para aliviar o senhor, não sou economista;
sou apenas um cidadão comum. Entendo muito pouco de economia. Mas a minha empregada fala- e V. s•_ vai me tii"ãf u-ma dúvi·
da- que cada vez leva dinheiro ao mercado_ e traz menos. O dólar
continua R$0.84. R$0.85 e podemos importar tudo. Afinal de contas, parn que temer défid(no aii.O(jüe vem? O IPMF caiu. mas
para que temennos o déficit. se temos as estatãis- que-;segundo ai·
guns. era uma poupança do povo brasileiro --forçada. mas uma
poupança? Para jogarmos -num buraco sem fundo que se chama
déficiL É isso qlle estou entendendo:? Eu ,goslari3. que V. s•. como
professor. me aClarasse, porque verdadeiramente estou bastante
confuso.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Rocha)- Passo a palavra ao Dr.Pérsio Arida.
O SR. PÉRSIO ARIDA - Muito obrigado pcl"" perguntas.
V.Ex• começou dizendo que faria perguntas. simples; na verdade.
fez perguntas dificeis.
Primeiro. gostaria de_ mencionar algo a respeito de privatização e da questão fiscal. Não resta-a menor dúvida de que a ven·
da de ativos para sustentar despesas correntes é melhor do que ter
a despesa corrente sem ter como suslenlá·!a. mas é certamente pior
do que a alternativa da venda de ativos para abater dívida. O moti·
vo é que. quando se_ vende ativos para se abater dívida. se poupa o
impacto no orçamento futuro dos juros sobre a dívida. que se abateu. Quando se vende ati vos para resolver problemas de despesas
correntes, num momento futuro, as despesas correntes voltam a: se
configurar e nãó maís lâ estão os ativos; os juros da dívida. que
não se abateu, sào maiores ainda.
Então do ponto de vista do objetivo geral da privatização,não resta. dúvida que se deve pensã-la como um mecanísin.O essencial de reduçãO de dívidas. Não foi outro o objetivo do Fundo de
Amortização da Dívida Pública, criado junto do Plano Real. Aliás,
no próprio texto da medida provisória qile instituiu o Plano Real já
consta a exigência que _o result:ido da alienação das açõeS- deve ser
usado exclusivamente para abater dívida- muito na linha das suas
preocupações.
Cabe sempre uma pergunta. porque o senhor bem colocou
que as estatais são fruto de poupança forçada. A rigor, o dinheiro
das estatais é o dinheiro que, de uma forma ou de outra, foi coletado através de impostos da população, os impostos vísíVeis ou -o
imposto invisível, que é um imposto inflacionário, mas, de uma
maneira ou de outra, é fruto de um imposto coletado da população.
Se as estatais distribuíssem dividendos suficienteS para pagar a dívida. que é a sua contrapartida. poder-se-ia até argumeriiar que
elas não onerariam o perfil das finanças públicas. No entanto, se
fizermos, ao longo do tempo. um cálculo para saber quanto foi a
evolução da dívida quanto -de dividendos as estatais deram ao
Tesouro, veremos uma forte desproporção. A dívida evoluiu muito
mais acentuadamente do ·que o volume de divídendos, o que faz
com que, na verdade. o problema patrimonial do Estado se configure cada vez mais grave. Eu não tenho dúvida. por isso, que o
processo de privatização ê de grande ajuda aO Orçamerito. Como
falei, é melhor vender ativos para cobrir dcspe::;as correntes, se não
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há como cobri-la de maneira alguma. A maneira correta é fazer
uma reforma fiscal suficiente para segurar o equilíbrio via fiScal
das despesas correntes. Qu_e_ ~c use a privatização_ como mecaniSmo de erradicação, de diminuição da dívida pública. porque a diminuição da dívida pública dá um ganho permanente ao
Orçamento. Quando ca! o estoque de dívida, caem os juros e isso é
uma folga orçamentária pcnnanente; caberá, então, ao Estado decidir se (J_uer repassá-Ia à sociedade através de menos impostos, se
quer dela se aproveitar para conceder mais benefícios sociaiS.- É
uma decisão política da sociedade como um todo, ma..<; o espaço se
cria com a redução do endividamento.
A pergunta que o senhor colocou a respeito da abertura co---merCial. da questão da importância das reservas, da existência das
barreiras protecíonistas é Uma pergunta cornplexã. O -senhor tem
razão quando diz que há barreiras protecionistas em todo o mundo.
É verdade. Menos nos Estados Unidos do que na Europa e no Japão. mas certamente há diferenças muito grandes, que podem sCr
constatadas a olho nu; freqüentemente, a mesma mercadoria em
Nova Iorque custa niuito menos do que a mesma mercadoria cm
Londres. Então, é sinal evidente de barreira, de uma forma ou de
outra. ao comércio internacional. Muito se tem feito, é um esforço
de todos Os países através do GATT. no sentido da redução desSas
barreiras coordenadas e sincronizados entre os vários países. São
acordos difíceis, são acordos lentos, a Comunidade Econômica
Européia passou quase quinze anos no seu processo de unificação
de fronteiras. Sabemos que algumas partes desse processo são
mais _dificei~_do que outras,-incluSive.-A parte agricol3. ri3-Comuni·
dad_e Econõmica Européia se provou. paiticlllaiiriente~-dífíCil em
termos de negociação.
Mas, como um todo, eu diria que o mundo, hoje, está mais
aberto e mais voltado ao livre comércio do que estava há quinze.
vinte anos. Generaliza-se. mais e mais. a noção dos mercados comuns. Quando se criou essa noção, os adeptos incondici~ais da
economia de liv~ mercados disseram que ela era ruim. e que deveria ser pensado direto num grande mercado mundial. Prevaleceu. no entanto, o realismo. O giã:nde mercado mundial se fará aos
poucos. E é razoável imaginar que, como um passo preliminar. as
barreiras tendam a cair dentro de determinados blocos. Foi assim
com a Comunidade Econômica Européia, com NA.FTA. com o
Chile, que foi convidado a juntar-se. Está sendo assim com o
:rviERCOSUL. E penso qUe vivemos num mundo que vai na dircção, crescentemente. da integração.
Nesse processo é necessário leiTilOS em vista o objetivo, que
é a integração, a ineXistência de baireiras comerciais, pois isso é o que melhor benefiCia os cOrisiimidores, o povo. Não s6 numa escala mundial. temos que levar em conta.. sem dúvida alguma, as caractetisticas políticas desse processo. O Brasil deve estar atento
para. por exemplo, processos de dumping pratic.ados por produt_o..
res estrangeiros. Da mesma fonna, com Os produtores locais, nos
-Estados Unidos, freiJ,üentemente, estão muito atentos ao que consideram ser processo de dumping praticados pelos produtores brasi·
leiros.
F3.zer com que a abertura comercial da econonllã braSileira
seja traduzida, pari pa5su, em abcrttiias comerCiAis e os outfos
países também, é. a meu ver, imperativo diplomático e do ponto de
vista do atendimento. os melhores interesses nacionais.
Dito isso, eu-n.ota.na·que·o Brasil ainOa é uma-economia relativamente fechada. Se somarmos importações e exportações. e
fizermos a razão delas em relação ao produto, que é um número
precário. mas que dá uma indicação do grau da abertura da economia, veremos que o Bm.sil é muito menos aberto do que os Estados
Unidos. Os volumes de comércio são menos impoitil-ntes ciQui do
que lá.
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O SR. RQ:NAN TITO:... Isso é muito ~l!t_üvo~
_
0 SR. PERSIO ARIDA - Eu vou cheg&r ao meti ponto.
Parte disso é resultado de caracteristicas da economia brasileira.
Paíse~ grandes tendem a ser mais fechados do que países pequenos. E natural que assim o seja. Parte disso, a meu ver, é- resUltado
também desse fechamento, por assim dizer, da nossa economia.
Refll'O-me ao modelo da década de 70, por exemplo, no qual, automaticamente, tão logo se instalava uma indústria nacional, proibiase a importação do congênere, independente se o nacional era
eficiente ou nio, se aquilo era em beneficio dos consumidores oo
não. Avançamos celeremente, a meu ver, na abertura comercial.
O Brasil promoveu uma redução mMia de tarifas de 1990 a
1994 muito irilpressiOnaD.te~- O processo, todavia. foi muito desigual. Ele foi mais agudo do ponto de vista das tarifas de proteção
do que das barreiras não alfandegárias. Ele foi mais agudo no setor
comercial do que no setor fmanceiro de s~iços. É curioso de se
imaginar que a nossa aliquota média, que chegou a 45%, 50%,
hoje está por volta de 14% para os bens comerciáveis; Iió enlantb,
setores como seguros ou fmanceiros continuam tNaSe tio f~ados
quanto estavam anos aliás.
Nosso processo de abertura foi célere em alguns aspeCtos, e •
muito lento em outros aspectos. Como um todo~ não é"claro se o
processo de abertura aumenta ou diminui o número de reselVas.
De um lado, a petttpçã.o intuitiva que tenda a diminuir o número
de resOlVaS, na medida em que existe uma demanda reprimida por
importações_ que, quando se der livre: CLJrso, vai se tmduzir por
uma queda no nivel de reselVas. Por outro lado, há de se observar
que a abertura da economia também incentiva um foite ingreSsO de
capitais. Parte da valorização. da apreciaçio do real em relação ao
dólar, em boa medida, deriva do influxo de capitais. ou seja, em
outras palavras, o aumento da demanda por bens impoxtados,
oriundo da abertura, Dão foi suficiente pan1 contrabalançar o aumento da entrada de recursos estrangeiros aqui no Brasil.
O Banco Central hoje tenta limitar essa entrada de uma va~
riedade de maneiras: há IOF, restrições, t<Xlo um processo de tentativa de evitar a entrada excessiva de capitais, para que -se-evite,
ao mesmo tempo, uma apreciação muito forte do reaL
No entanto, diria a V. Ex• que o quadro que estamos configurando boje é, claramente, o seguinte: estamos com uma pressão
do ponto de vista da entrada de recursos mais forte do que do ponto de vista da saida de recursos, ou seja, uma presSIO paril acutimlar reservas mais do que para perder reservas.
Se a taxa de câmbio tivesse permanecido ftxa, em 1. seguindo, por exemplo, o modelo argentino, com uma taxa com paridade
absolutamente ftxa, terfamos hoje um volume de reservas muito
maior do que tínhamos anteriormente. Com uma__ contmpartida de
uma evolução monetária dos agregados muito mais rápida do que
de fato tiVemos.
Penso que não é fácil decidir se realmente a abertura. no
sentido amplo, que é uma via de duas mãos.. deve aumentar ou di~
m.inuir o nível de reservas. Mas diria ao Sr. Senador que a preocu~
pação com o nível de reservas como tal é sempre uma
preocupação coneta. O Bmsü passou, ao longo de toda década de
80. com um nível muito exíguo de resexvas. Houve um processo,
que se iniciou no fmal da década de 80, que não foi um processo
induzido apenas pelas. transformações suscitadas pelo País; foi um
processo nos mercados financeiros internacionais? que fez com
que esses mercados, que antes estavam fechados para os chamados
países emergentes. de fato pudessem para eles se abrir. Isso não foi
verdadeiro s6 para o Brasil; foi vetdadeiro para todos os pai ses
emergentes. para todos os países sujeitos aço rescaldo da~ da
dívida externa.
A experiência internacional mostra também que esses pro-
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ciclicos. Há processos em que o mercado fmanceiro intCIDacloriãl é claramente doa-dor de recuiSos, como foi ·na décãda
de 70, como está sendo na década de 90; há momentos de contração, por outro lado, em que o .comportamento se inverte, como foi
na década de 80. Esses processos têm fatores que os comandam,
treqüentem.ente exógenos, do ponto de vista da política econômica
doméstica,-o que faZ com que devamos ser atentos em relação ao
nível de reservas. Se o nível de hoje é adequado ou não, vou me
permitir não comentar, porque qualquer comentário é, sem dúvida
alguma, uma ilação muito fácil de ser feita, com relação a taxas de
câmbio, que envolve questões num ambiente aberto. delicadas de
serem tratadas. Tenho todo prazer de fazê-lo em uma reUnião fe~
chada com V. Ex-s. Mas tenderia a concordar c_om o Senador no
sentido de que estar atento ao nível de reservas é certamente uma
preocupação fundamental que o Banco Central do Brasil deve ter.
como, aliás. todo e qualquer Banco Central.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Continua cotra palavra o Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO - Não sei se é coincidência. mas no
lmmeiitO das nosSas reserVaS tivemos, não diria uma igualdade,
maS 1liÍl.ã semelhança. As reservas cresceram quase 40 bilhões e a
dívida interna cresceu 40 bilhões. Há alguma relação?
O SR. PÉRSIO ARIDA - A relação é muito próxima. Na
verdade. essa mudança nó comportamento dos mercados internacionais, que teve origem no fmal da década de 80, fez com que o
crédito aos países chamados emergentes, que havia sido suspenso
quando da crise da dívida externa de 1982. fosse restabelecido.
Dumnte muito tempo, até o real. o Banco Central se comprometia em sustentar a taxa de câmbio em nível chamado constante. em termos reais. OU seja. qualquer que fosse a inflação, a
desvalorização cambial acompanhava-na, independente de que estivessem entrando oo saindo recursos. Como os nuxos dos mercados fmanceiros intemàcionais fOiam no sentido da internação de
recursos. a uma taxa de câmbio ftxa não havia breque, JX>r sistema
de preços. para essa internação. Como resultado, o processo foi
claramente a entrada de recursos no l:Srasil, aumento de dívida interna. na ~edida em que o Banco Central vendia papéis para esterilizar o impacto moD.itárlo do acúmulo de reservas._ Diria a V. Ex•
que hoa parte da expansão do endividamento interno foi de fato
colateralizado. embora não por deslgnio legal. mas por injunção
prática, por aUmentO de reservas.
Evidentemente que houve um custo fiscal nesse processo.
porque o custo do endividamento interno era mais alto do que a remuneração das reservas internacionais -- e não tenho dúvida que
parte do aumento da conta de juros verificada ao longo dos últiw
mos anos deveu-se justaniente a esse processo simultâneo de
acréscimo de reservas e_ expansão da dívida mobiliãria interria.
Claro que a dívida mobiliária interna expandiu effi parte também
por oubus fatores- o efeito acumulativo de juros e a incapacidade
de se ter um superávit primário à altura do volume necessário de
juros.
Uma das boas notícias do Plano Real foi que, pela primeira
vez, a dívida interna caiu de forma expressiva. Ela caiu pelo fenõmeno da monetização.
O SR. RONAN TITO- Inicialmente, depois subiu.
O SR. PÉRSIO ARIDA - A monetização é sempre um [enôm.eno de três meses. A meu ver, é um equívoco pensar que JX>Ssa ser conduzida continuamente, porque a monetiza.ção que faz
sentido é a induzida pela demanda, ou seja, o Banco Central oferece moeda à medida em que se demanda por ela: não tenta imprimir
'Qlais mQ!Xla. do que_ existe demanda. Isso faz com que a monetiza~
Ção; basicamente i subida de R$3 bilhões para R$12 bilhões, a
grossO modo_. tenha sido um impacto que acontece uma s6 vez,

Sexta~feira 30 9965
DIÁRIO IXfCONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Dezembro de 1994
esse o grande impacto.
pequenOS empresáriOs Urbanos.
Evidente que o Brasil, ainda hoje, tem níveis- de utilização
Os pequenos empresários urbanos vão muito bem. E o SEde moeda abaixo de pachões internacionaiS. Para se ter uma idéiaBRAE também· eStá _nadando em dinheiro. E os- pequenos produto-

usando moeda não no sentido técnico -de base monetária, mas MI,
entendido como a soma de papel-moeda a vista e depósitos no sistema fmanceiio- a utilização média de MI nos países desenvolvi-

dos, em relação ao PIB, oscila entre 20% e 22%. Estamos
chegando a 7% do PIB agora, supondo que a estaUstica do Pffi
seja correta, se a estatística-estivetsUbestimada o valor será menor
do que esse.
Ao longo do tempo, certamente, haverá espaço para uma
monetização maior, para que cheguemos a iSso, a meu ver, devemos assegurar a sustcntabilidade e a confiança dos agentes no padrão monetário. É um processo natural, não- -cabe indução a
respeito. Quanto--mais confiantes Os~agentes Se- tOlDarem com relação à estabilidade e ao pcder de compra da moeda, maior a demanda por moeda, porqce é um título não remunerado, e sem
inflação não" há ônus, o que é muito c_onveniente, e, ~portanto:
maior a possibilidade do Governo de recorrer à monetização com
uma ajuda no esforço fiscal.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Se=
nadorRonan Tito~
O-SR. RONAN TITO- Finalmente, agora, vou a um caso-fisiOlógico. É o seguinte. Um certo dia aqui nesta ComiSsão, Si-.
Pérsio Arida, estávamos aprovando uma série de medidas que deveriam beneficíar a pequena empresa urbana. Sou oriundo da roça,
do campo, e verifico que. cada vez mais, fala-se em reforma agrária e. cada vez mais. temos menos pequenoS produtOres rurais.
Chegamos até ao descaramento de o Banco do Brasil classificar de
microprodutor o sujeiio <Jue produz R$16 mil por ano. ou seja, se
ele tem uma cabra e a ordenha durante um ano inteiro, é micioprodulor, se tem duas já não é InaiS. miCioprõdutor. E nesse ponto nós
os es~os afugentando.
A nossa dialética é últeressan"tíssima: quanto mais pregamos
a reforma agrária, mais a des:moxalizamos, chamando-a de papel
podre e tomamos a criá-lo para desacreditar o processo, e criando
políticas. e isso que é o mais grave ..: que afugentam. que expU.lsam o pequeno agricultor.
Estávamos discutindo - estávamos, aí, é majestade, porque
eu estava discutindo- com autoridades do MinistériO da Fazenda
uma maneira de criar condições para que os pequenos produtores
pudessem competir oom os grandes produtores e verifiquei, por
exemplo, que o BNDES- não sei por que oS- cria CondiÇÕes
para fmanciar tcitores par3 OS grimdes produtoreS com cinCo anos
de prazo. juros etc. Disseram-me, então, que a culpa ·era de um resolução e que o Senado poderia fazer uma portaria. Pusemos mãosà obra: flZelllos a portaria, a resolução- e aprovamos nO mesmo dia
em que votamos a lei que beneficia a pequena empresa agricola.
Primeiro a pequena empresa urbana. Era financiamento de ii-atores
em que condições? Nas mesmas condições em que se fmanciof
para o mega agricultor. É uma pretensão descabida.
Aliás, no Brasil, as políticas são ínteress.mtísSíriiãi~ A-Ulfima que vi, foi matar a fonie sem produção e,- PrfuCipãlmente, por
caricaturidade: aquilo que negamos por jusliça., damOS por caricatora de caridade. Aprendi que, quando- não há juStfçã;-nao há cari-dade. Antes de termos a caridade, lemos que ter a justiça. Então,
essa política que aí está. chama-se caricaturidade. Como o Minis._
tro aqui já criou neologismo, também o estou criando.
Lutamos, então- a briga aqui foi feia-.::.-. depois fOi ·aprõvada. Interessante é que o Presidente desta Comissão de Assuntos
Econômícos, Senador João Rocna, tiunbéinjá tinha um projeto caminhando nesta Casa neste sentido. Disse, então, ''ótin10, temos
que aprovar11, e aprovamos junto com a medida que benefiCia os

:rCs rurais, Sr. PreSideD.te do BNDES?
Sei quC, em determinado momento, tínhamOs Um argumento até forte. V. Ex• me falou, e concordei plenamente, cessou o argumento e a coisa continua. Estava parado na mão de V. s•, não é?

Tento falar com V. S';boje estou oonseguindo- graças aos céus,
graÇas a Deus! Sei que V. s• é um homem por demais ocupado;
Senador não é. Mas quero aproveitar este momento - talvez inadequado-:- para perguntar. V. s• parece ser um dos homens de ouro
da pofíticii do piúximo GoVerno: vamos continuar dessa maneira?
O pequeno produtor rural? A dialética do discurso?
- E colocam--se. principalmente no INCRA, pessoas para
abrl.rem inquéritos: não distribuem uma gleba de terra, não fazem
um assentamento e vedam. de qualquer maneira, a possibilidade
do pequen~ agricultor- de qualquer maneira, disse e estou repetindo. E quando se tenta, por via legislativa, criar uma oportunidade... Letra morta!
Estamos aqui em uma argüição, nortnalmente chamamos de
sabatina - indevidamente, porque é uma terça-feira; paga a lingüística -.e, Sr. Preside:Õ.te, V. Ex• fez não -S6 um preâmbulO extraordinário, mas· valorizou demais a minha pergunta. V. Ex•
~ áj)rofundou o assunto. respeitou o iD.terlocutor e deu uma resposta,
se não total, pelo menos ilustra, de maneira extraordináriã, o aSsunto.
Mas como é que_! ~ essa demissão no Senado, pode-se
acreditar Que V. Ex• colocará isso em prática~ quando temos para
executar não só aquilo de que tenhamos baslBDte conhecimento.
mas precisamos ter precisão de executar aquelas políticas. E deIildêiada nãO pode sei a ditadurà da informalidade. Se existe urna
lei. ela deve ser cumprida.
Peço perdão ao Sr. Presidente desta Comis;>ão, ãos ~rs. Sena:dores e também ao Dr. Pérsio Arida por ter trazido UIQ-:assunto
tão paroquial e tão medíocre para esta Comissão, que, D.este momento, ouve um dos luminares da economia deste País.
Hoje; fui ãCoidado antes das 6h para alguém me prevenir:
11
olba, está indo aí um dos homens mais compete~es. mais inteiigentes e mais capazes".
Mas é insufi.cien~ Sr. Presidente - tenho certeza de que o
senhor será aprovado; por isso. já o estou chamando de Presidente;
quando nada, Presidente do BNDES.
Mas não é o suficiente,·é preciso teT-decisão. E, na democracia. é precisoo seguir oS Inandamentos legais.
_
Essa é a intenugação fmal que deixo. Serã que V. S 1 eStará
disposto a colocar as leis. os mandamentos desta Casa em execu- _
ção ou teremos sempre uma desculpa bastante inteligente para não
colocá-las?
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Dr.
Pérsio Arida.
O SR. PÉRSIO ARIDA - V. Ex' cÔ!ooou em queStão um
caso~ como diz, peqUeno, quase paroqu-ial, mas é interessante, qUe
me permite falar um pouco do que tenho feito- nO BNDES.
- Primeiro, eu gostaria-·de obsetvar que as linhas de financiamento a implemeriios agricolas são aS de máiS forte- cfeSClmento
do banco, ao longo desse 1 ano e_ 4 meses que lá es_tive, com recursos do FAT. A linha que mais cresceu no banco é a chamada Finame rural.
O SR. RONAN 1TfO- Eu gostaria que V. Ex• nos explicasseoqueéoFAT.
O SR. PÉRSIO ARIDA- FATé o Fundo de Alllparo ao

Traba.IhãdOi. --

- A Consiituiç3.0, no seu art.
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es do FAT, que é o sucedâneo do antigo PISIPASEP, ao BNDES, mota.mente, como utilização da máquina do Governo para ruu
para financiar programas de investimentos vOltados para a geração eleitorais de uma forma ou de ootra.
de emprego de renda. Esse FAT, boje, sob o ponto de vista do
Por esse motivo, a Diretoria do Banco entendeu que o meBNDES, é a principal fonte da financiamento. O BNDES, além do lhor momento para fazer isso seria depois do dia 15 de novembro.
FAT e do PISIPASEP, tem captação externa; ele não faz captação Sei que estou em falta com V. Ex', pois a data da 15 de novembro
nos mercados domésticos.
já Se-pa:ssoo é não- foi ainda implementado. Entretanto, V. Ex• tem
Pois bem. a linha de fmanciamento a máquinas -e implemena niinbã palavra ·e a de todos os Diretores do Banco que esse protos agricolas é a que mais cresce no BNDES como um todo. Não grama será aprovado antes mesmo do fmal deste ano.
há nada que tenha tido crescimento expressivo. Isso mostra, de um
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) --Com a palavra o Selado, algo que não é mérito do BNDES. Q processo de modemw nador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO - Gostaria apenas de agradecer a
ização da agricultura, por dificuldade de fmanciamento, durante·
muito tempo. ficou obstaculizado. Então, existe, na realidade, uma atenção do Professor Pérsio Atida e a paciência dos meus colegas.
verdadeira demanda reprimida por mãquinas e ií:Dplementos agríO SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a pa!avrn o Secolas. E o que se fez, a partir da agilização ·aos j:nugi-aniaS de inw-· nadorCarlos Patrocínio.
vestimenta rural, foi simplesmente colocar o banco como principal
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, Srs. Senapromotor desse processo. Diagnosticamos que havia uma capaciw
dores. Professor Pérsio Ari~ cumpre-me, ínicialmente, homenaw
dade instalada, havia demanda e o incremento à produtiVidade é gear os Presidentes da República- o atualllamar Franco e o eleito
imediato. Portanto, faz todo sentido que um banco de desenvolviw Sen~d.Qr Fç~o Henrique Cardo_so -, pela feliz iniciativa de inmento apóie programas deSse tip:>. E assim o fez. Não tenho os clicar o nome de V. sa, tendo em vista que é um dos idealizadores e
números de memória- posso trazê.. los a V. Ex a mais tarde-. mas impfantadores do Plano Real que, no fmal das coRtas~ está dando
certamente é a linha de mais crescimento dentro do banco.
certo, b~aja vi~la o result,a.do das eleições de 3_de outubro.
ESsa linha, chamada Finame rural, não opera diretamente
E necessário que possamos dar continuidade a esse Plano. E
com o banco; ele o faz através de intermediários fmanCeiróS:~ E o
principalmente, antecipar a indicaÇão -de V. Ex•, aprovação. por
motivo por que o faz é que já temos boje uma vast:a·ganiãâe- agen=-- conseguinte, tendo _em_ vista_ o recesso parlamentar, para que não
tes financeiros públicos e privados. Dessa fOl'ID.a, pensei- e conti~
baja aquele hiato, aquele vácuo no Banco Central - embora eu
nuo pensando - que não faz sentido o BNDES, tainbém ele, ache que, desta vez, ainda não teremos o recesso parlamentar.
montar agências e competir com bancos para ter capilaridade. Pelo
Mas quero fazer a seguiDte pergunta, Dr. Pérsio Arida.contrário, faz mais sentido, do ponto de vista da mcionalidade da Existe uma vontade manifesta de segmentos importantes do Cooadministração pública, que o BNDES fique essenCialmente como gresso Nacional, e até do próprio Presidente Itamar Franco, em
Banco de Desenvolvimento e que todo esforço de aplicação, que elevar o salãrio mínimo. O _impacto SObre a Previdência Social já
depende da capilaridade e do conhecimento do cliente, seja feito conhecemos, e sobre as prefeiblras também, principalmente as pre~
através da rede bancária. Isso faz parte de todas_as operações FIfeitoras dos Estados mais pobres, do Norte e Nordeste do nosso
NAME*.Assiméque elas são feitas.
~
País. Fala-se em um salário equivalente a 100 dólares, mais ou
Quanto a facilitar essa operação, o nobre Senador deve ter m.e_~os. Tendo COIPO b~e o ~Iário de SQ reais! j~ que isso çorrestomado ciência de uma recente alteraÇão, qual seja. a intrOduçãO ponde à reposição do residuo do JPCR. de julho at6 (lezembro; C
da taxa de juros de longo prazo. Traia-se de uma taxa de juros que tendo em vista que a Medida Provisória do Plano Real estabelece
se abstrai das fluruações de curto prazo da economia;·é pré-fixada que, a partir de 1° de maio, teremos um reajuste do salário núnimo.
e certamente evita o grande drama que temos tido em boa parte com uma reposiçãO integral do IPCR, ele hia parã cefca de 90
das nossas est,ruturas de financiamento, a saber. impUtai a fman.: - reais ou pouco mais.-Pergunto a V. s•: qual é a sua ótica sobre o
ciamentos longos, de 6 ou 8 anos, todas as flutuaÇões_ da taxa de impacto na inflação, enfim. sobre o Plano Real, de se elevar para .
CDB de 30 dias. Com a taxa de longo prazo. cria-se um mecanis- 80 reais o salário mínimo a partir de 1o de janeiro, tendo em- vista
mo de atribuição, de imputação de cust6 a--esses fmanciameiltos
que isso corresponde à reposição-do IPCR acuiDlllado nesse periocoerente co01 a tn.lturidade longa deles.
do? __
_
Espero, para o ano que vem. um volume maior de aplicaçõPenso que é melhor aumentar agora, em valOres pequenoS,
es e um papel mais forte, do Banco, no processo de desenvolvi- do que aumentar em maio, com valor muito maior, causando um
mento, como, aliás, a leitura do programa do Presidente eleito impacto maior na inflação do nosso Pais.
Fernando Henrique Cardoso o demonstra.
O SR. l'RESIDENT!l (João Rocha)- Concedo a palavra ao
Do ponto de vista específico dos produtores, tentamos criar Dr. Pérsio Arida.
um programa, com base nos agentes fmanceiros.-segtdDdó reso1uO SR. PÉRSIO ARIDA- Nobre Senador, permita-me talw
ção do Senado, que possibilitasse aos pequenos produtores tamvez discordar. Primeiro, registro uma obsetvação sobre os 100 dóbém terem acesso, nas mesmas condições. Via agentes fmanceiros. lai'es. É resultado de uma época certamente._
O BNDES não tem condição- nem seria essa sua função- de avaO SR. RONAN TITO- Peço a palavra para uma questão de
liar o risco de pequenos produtores. Essa avaliação de risco é pró- ordem.
pria do banco repassador, não do BNDES.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra ao
No entanto. para minha surpresa, constatamos que não ha- Senador Ronan Tito para uma questão de ordem..
O SR. RONAN TITO- O Senador Patrocínio creditoo a V.
via ínteresse de bancos privados na operação de uma linha desse
tipo. Só havia interesse JXlr parte dos bancos públicos. Tive receio s•- não sem mérito. é eVidente- a criação desse Plano que, dede uma linha desse tipo sei-mal vista, oü seja. interpretãda como pois efe conclui, acabou dando certo, porque deu na eleição do Seum ato político feito através de bancos oficiais iio fmal de Gover~ na._dor Feroando Henrique Cardoso- conclusão dele, eu já disse. E
no: motivo pelo qual a decisão de aprovar essa linha foi tomada in- V. sa me disse que não queria colocar a questão dos tratares. duformalmenle pelo conjunto da Diretoria. V. Ex a bem sabe que o rante o periodo eleitoral, para não ferir o processo.
respaldo técnico do Banco já existe. No entanto, tive ~pação
De maneira que, diante dessa contradição, eu também gosw
em não fa:t..er algo que pudesse ser caracterizado, mesmo ~e re- taria de ouvir V. sa.
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flutuam também. Mas o salãrio relativo de uma categoria com relação à outra tende a ser mais oU menos rígido porque as categorias trabalhistas se comparam entre si. Quãndo se aumenta o
salário mínimo. o impacto não é só sobre quem recebe o_ s~ário _
m..íni.ri:J.o,- é àãquela pCssoa que recebe dois silários núnimOs. da
pessoa que, no fundo, acha que deve receber três salários mínimos.
Quando se aumenta o salário do ajudante de pedreiro, tem que se
aumentar o do pedreiro_ também.
_
Se esSes aumentos são compatíveis com a produtividade,
são resultado de uma negociaçã-o livre enlre: as partes, não há nada
para se ~par. Quando não são compatíveis com a produtividade, não temos ilusões: rilais cedo ou_ mais tarde tenderão a ser
repassados aos preços, o que obriga, na verdade, o Banco Central
ou a sancionar esse aumento dos preços ou a impor uma forte recessão que impeça as empresas de aumentar os preços. Ou seja,
elevação artificial dos salários, na verdade, ou provoca inOaç.ão ou,
provoca recessão, dois efeitos certaricnte nocivos à classe trabalhadora.
·
Entendo a angústia do Senado!. a sua -Preocupação social ~
faço-as também minhas. Mas acho que seria muito ruim, na situação atliil, que se fizesse um auillento do salário mínimo. OS i:Odicadores do _salário real da economia brasileira s-ão claramente
positivos: a massa salarial é crescente; Onivd de_ emprego melhOrou, o salário real está melhor. Isso pode ser demonstrado pelo volume de vendas - não as vendas de carro de luxo, o que não
importa. mas as vendas de bens populares de consumo.
moeda estrangeira.
Isso mostra que, na verdade, houy_e u:rn: ganho para a çJasse
Hoje poucos se aperceberam que com o câmbio a 0,84, na -tiabalhadora, ilssOciado ao fim -da inflação. O imposto inflacionáverdade, já estamos substancialmente acima de US$70. Não tenho- rio que erod.ia o salário dos pobres deixou de existir.
uma máquina de calcular aqu~ mas é fãcil de se fazer a conta.
Essa é uma consideração importante do ponto de vista social.
Na verdade, devemos pensar os salários sempre em termos Muito mais se fez do ponto de vista do aumento do efetivo poder de
da moeda doméstica. Isso posto, penso que a elevação do salário compra. com o fuu da ínflação. do que com o aumento do salário mí·
mínimo teria coriseqüências ruins para o programa de estabiliza- nimo para R$70,00. Acho que perseverar nesse cãminho é a melhor
çio. Falo isso cOIICDdo o risco de ser mal~ entendido. O nosso País maneira de consolidar os ganhos sociais já obtidos.
6 um país de grandes desigualdades, onde a miséria, infelizmente,
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem a palavra o Seainda é muito disseminada, onde parece uma Ct1Jeldade, uma falta nador Carlos Patrocínio.
de sensibilidade~ não se recomendar um aumento do siUário mfui.
O SR. CARLOS P~TROCÍNIO- Gostaria -de complemen·
mo. Eu e creio que todos nós somos muito sensiveis às graves in- lar dizendo ao Dr. Pérsio Arida que, segundo exposições de granjustiças sociais que existem no Brasil hoje.
des e pequenos empresárioS, médicos, não haverá repasse para os
Nio tenho dúvidas de que a mais séria injustiça SOcial é custos. mesmo porque ninguém está pagando hoje salário mínimo,
aquela perpetrada pela inflação. A inflação, na verdade, é muito com exceção de peqUenos e triicroempresários e algumas prefeituseletiva: atinge os mais pobres. aqueles que não têm sequer acesso ms que conhecemos. Mas aqueles que não estão pagando salário
a uma conta bancária. E quando se diz que -não existe correção mínimo no Norte e Nordeste, como é o caso de algumas prefeitomonetária plena, é verdade, mas se esquecem que a correção mo- ras, vão continuar n~o pagã.ndo. -EntenQo que para que o Plano
netária tem pacto distributivo. QUem tem ac:CsSO à coii:eÇ3o mone- Real obtenha sucesso é necessário que 11 milbêles de aposentados
tária, ãs fontes de aplicações fmanceila.s, consegue se defender da e 3,5 a 4 milhões de brasileiros trabalhadores que ainda têm a sua
inflação. Quem não tem a chamada coneçã.O monetária não conse~ carteira assinada com o salário Dlln.irim...
- ·
gue se defender da inflação. Penso que os hábitos oriundos da corParece que o Plano Real necessita, mais uma vez, do_ sactifíreção monetiria devem ser todos abandonados~
cio desse segmento mais so_frido da população brasileira. Eu queria
Se fosse possível corrigir a miséria a pobreza por um de- mais uma vez dizer que, pela lei vigente hoje, o salário mínimo, a
cetopresidencial- posso adiantar aos senhores- isso já teria sido partir do dia 1° de maio, tem que ser de R$ 90,00, se forein consifeito. Na verdade, o que se exige é um equilíbrio muito delicado. derados os níveis inflaciOnários atuais. mensais. Gostaria de deixar
O aumento do salãrio mí.nimo, como tal, se feito de acordo com a patenteada a minha estranheza e a minha posiçãoevolução da produtividade do país, faz sentido; quando desvincuAcho que teriamos que fazer qualquer coisa por esse scg.
lado da produtividade, tende a ser artificial. Nem falo dos impac· mento da população, do qual tantos governantes têm falado cm
tos sobre a Previdência, dos impactos fiscais, Estados e
proteger, mas que acaba sendo esquecido.
·O SR: PRESIDENTE (ioão.R.OCba) -- Com a Piiãvra o Dr.
Municípios, quCy' como V. Ex• bem lembroo. são-muitó ruins e
complicam a guerra antiinflacionária. E digo isso do )X)IIto de vista Pérsio Arida para faZer as suas consideraçües.
das empresas. Há um vasto número de salários boje infOTillithnente
O SR. PÉRSIO AR IDA - Sr. Senador, existe na eç_onomía
atrelados ao salário minimo.
- - - - bfasileíra um grau de rigidez
-relação aos saiários relativos. É
A litemb.Jm internacional sobre mercados de trabalho mos- verdade que o n6mero de pessoac; que ganha dirctamente o salário
tra que os salários relativos são bastante rigidos. EiD. outras pala- núriimo é claramente cadente c é bc::mi-qUe seja ac;sim .. No-eÍltanto~·
vras.,. os salários absolutos flutuam e os salários em tenD.os reais os saláriOs relativos entre classes trabalhadoras atrelados ao salário

O SR. PÉRSIO ARIDA- O nobre Senador Ronan Tito pe·
diu o aparte antes mesmo que eu tivesse a ocasião de dizer o que
eu discordava.
Como eu dizia, permito-me discordar do Senador em dois
aspectos: primeiro, o meu entendimento do Programa de Estabili·
zaçio não é o de um programa de estabili7Ação voltado para o objetivo eleitoml. Inicialmente, porque foi pré-anunciado o Fundo
Social de Emergência. conforme amplamente discutido nesta Casa
e na Câmara. Foi anunciado como o primeiro passo para O prõgrn.-ma de estabilização; segundo, o lançamento da URV, já- posterior--meDte referendado como lei. por meio de medida Pi:oviSóriã,
também já previa o lançamento do Plano Real.
Então, não se tmta de um programa de estabili7Ação na ver·
dade feito com o intuito de ganhar eleições. Mas de um programa
que corresponde aos anseios da sociedade, pré-anunCiado passo a
passo e que agom- entendo- toda a sociedade apóia e defende.
Não há nada parecido com esse programa de estabilização,
com o chamado Plano Cruzado II oo decepção eleitoral. N"ao há
decepção alguiDL Pelo contrário. A nossa tarefa é ãva.D.çãi--resolu~·tamente, com determinação, no sentido da sua consolidação, que
sem dúvida alguma é o que interessa ao Pais e ao poVÕ brasileiro.
Com relação ao salário mínimo, vou ter que comentar que
01 100 dólares, como referência. testemunham simbolicamente
uma época. na qua.I a moeda nacional não em um padrão estável de
referência. Era nesse sentido simbólico que o País pensava naqueles tennos de um poder aquisitivo, referenciando este poder a uma
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mínimo são prevalentes em tOOo o mercado de lrabalho.
erros. Todos os dias, estamos ·vendo isso. Quem sabe não_ errou no
Falo da minha experiência de trabalho em São Paulo e Rio.

caso de V. S11?

E a construção civil é um bom exemplo, pois, nessa área, toda a
SR. PÉRSIO ARIDA- Do ponto de vista jurldico, fui prohierarquia de salários relativos é pensada eln termos- de salário mí- cessado pela Justiça Militar? em São Paulo, em 1971, aos 18 anos.
nimo. Nlnguém nessa área ganha um salário mínimo, mas ganha Fui absolvido em primeira instância. Trata-se da sentença que foi
dois, três, quatro salários mínimos:TsSo faZ-cobl que os efeitos do ratificada pelo Superior Tnõunal Militar, posteriormente. A absolaumento do salário mínimo possam ser mais claros do qUe a mera vição se deu por falta de provas, na ocasião. Eu- tiliha todas as
estatística demonstra. Não tenho dúvida de que tanto os aposenta- convicções de esquerda que prevaleciam na époc:a sem a menor
dos quanto os segmentos mais pobres da população- que efetiva- dUVida.
mente recebem salário mínimo --estão _melhor agora do que
Na minha vida madura, tive uma filiação rápida no antigo
estavam antes. Acho que V. Ex• certamente concordaria comfgo PMDB e filiei-IDe, pOsterioriiie:b.te, ao PSDB, ao qual ainda estou
no que diz respeito à questão da_ Previdência. que é muito séria.
filiado hoje.
O SR. PREsiDENTE (João~ Rocha)- Continua cora a palaA melhoria da qualidade de v_ida é claramente positiva, mas
ainda está longe- concordo com V. Ex• quanto a iss_o_- de_ser a_ vra o Sena~or Ed,uardo Suplicy.
ideal e de fazer justiça ao trabalho dessas pessoas.
~ O SR. EDUARDO SUPLICY - Uma questão que certaO SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavrn o Se--~ mente tem preocupado V. s• é a taxa de juros da desindexação da
_
economia e da estabilização. Há pouco tempo, o GoVerno deft.n.lu
nador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPL!CY - Sr. Presidente, Seiia-dor critérios paia estabelecer uma taxa de juros de longo praw, a
João Rocha, Sr. Presidente do BNDES, Prof. Pérsio Arida, obser- TJLP, como uma fonna de garantir o fmaneiamerit<fparaprojétos
vo que a Assessoria foi muito sucinta no que-diz respeito ao seu _·de investiinentos, principalmente através do BNDES. Tem sido
cuniculo. pois se restringiu aos itens relativos à sua formação aca- discutida a incongruência entre uma taxa de juros de longo prazo
dêmica e aos cargos que ocupou no Goverilo. E é tão relevante a substancialmente inferior à taxa de juros de curto praZo. Obviaposição de p~sidente do Banco Central que seria importante se mente deve ser menor, mas, se a _diferi:nça é tão grande, há uma
pudéssemos ter algumas informações adicioriais relacionadas ao estranheza com respeito a isso e ínclusive se prevê a dificuldade
seu cunicu lo também na área privada.. Eu agradeceria a V. s• se de se manter tal situação indeftnidamente.
pudesse nos falar um pouco sobre isso.
__
_ _
Para se conseguir a _convergênci~ dessas taxas, entretanto, o
De alguma maneira, essa questão _está relacionada com um Goveino terá que enfrentar o problema crucial do alon"gamentõ-das
tema que vem sendo objeto de discus.são. há te_:çnpos, no Senado, dívidas mobiliárias federal, estaduit.I e municipal.
Pefgunto:-:de que fotm.a O Banco Central. na sua gestão, preinclusive em virtude de propositura do ex-Senador e atual Presi- dente da República, Itamar Franco.
tende operar no mCrcado no seriüdo de atingir tal objetivo1 Quais
Em certo momento de sua atividade como Senador, Sua Ex- as medidas de desindexação do mercado fmanceiro que dever.io
celência avaliou que o Presidente do Ban_co CeQtra.l precisaria de ser adotadas? Se.rá a exlil;tção da TR, a eliminação da cláusula de
muita independência em relação às suas atividades eventuais como recompra existente nos títulos públicos, ou que outras medidas?
Podemos considemr que o principal fator de propagação dos mediretor. digamos, de instituição fmanceira privãda.
Em alguns países, há legislação a respeito. Aqui também foi Canismos de indexação se--encoi:Ura no :inontante de ativos fmanaprovada uma legislação nesse sentido, ou seja, a pessoa indicada ceiros de curtissimo pmzo existentes na economia? E, ainda com
para ocupar o cargo de presidente do Banco Central não poderia relação a isso, considera V. S" procedimento adequado que se exestar exercendo o cargo de diretor de instiblição fmanceira priva· tinga a reposição do valor dos salários enquanto os ativos fmanCeida. Esse não é o caso de V. s•, que boje exerce um cargo de insti- ros continuam sendo indexados diariamente, oo esta ~ urna
tuição pública.
__
__
situação apenas transitória, provisória?
Dessa forma,- eu agradeceria a V. s•, repito. se nos infor- O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Dr.
masse sobre o seu cuniculo na área__Qrlvada._
Pérsio Arlda. O SR: PÉRSIO ARIDA- A pergunta é bastante complexa,
Aproveito a oportunidade para~ peiguniar--Die- .Obre~ sua
eventual atuação em atividades político-partidáriaS, ou Seja, se -é fi- e penso que devemos examiná-la por partes, começando pelo próliado a algum partido ou se já o foi.
-- prlo significado da. palavra "indexação".
Eu gostaria também que nos fizesse um relato da evolução
Indexação, Simplesmente, é uma regra automática de reajusdo seu pensamento em texmos de fdiação política desde o início de te de contrato por um índice qualquer. A experiência e a teoria
econôroica recomendam, no enlanto, que se faça uma diferença
sua idade adulta, desde que começou a se preocupar com a política.
-muito grande entre a indexação por índice de preços e a indexação
Esta é__a primeira pergunta.
9 SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Dr. por taxa de juros, em primeira instância. Em segunda instância,
Pérsio Arida.
entre a indexação endógena, aquela que surge do natural desejo de
O SR. PÉRSIO ÁRIDA- Do ponto de vista das atividades contratação das partes, e a indexação exógena, aquela que é iroprivadas, o cargo mais importante que exerci foi no Grupo Morei- posta por lei.
ra Cales, tanto no bolding do grupo quanto no Conselho de AdmiO mercado imobiliário :QQ muQ._do todo, por exe~plo, tem a
nistração do UNÍMANO. Exerci essa atividade_<J<,_l988 a 1993.-~ challl"da indexação defasada em taxa de juros. Ou seja. uma bipoquando vim p~ra o BNDES, ocasião em que renunci~1"8. tOdos-os teca de viiite anos, levaiitada para construir uma casa., é iiidexada
cargos e posições no Grupo Moreira Qtles e Il()__{JNJMANO, ~r __ não _cq_m J:elação ao índice de preços, mas tem o seu jurO i-epactu:aconseqüência.
do de acotdo Com aS flutuações da taxa de juros, nesse sentido
Do ponto de vista da trajei.~ pçlít~~-~_y_i~ID.a:dura- da vago que se chanía indexação.
adolescência v. Ex"s sabem pelos jornais. a partir da Rbertlirã ·aa-s - ------Na iioss-a economia, -amaexaÇãó -adquiriu um carâter muito
fichas dos arquivos do DOPS paulista -, fui filiado ao antigo preciso.
Primeiro. a indexação foi sempre pensada como baseada no
PMDB, em certo momento.
O SR. EDUARDO SUPLICY- O DOPs cometeu muitOs ~ índice de preços, tudo era pensado no índice de preços. O câmbio
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seguia o índice de preços, a 1R seguia o índice de preços, a taxa guimos evitar que houvesse uma perda muito grande na foimação
de juros seguia o índice de preços, o salário seguia õ íD.dice de pre~ de poupança doméstica, e a meu ver essa preocupação deve existir.
ços. A indexação eia pensada no índice de preços.
Toda e quaJquer alteração no sistema fmanceiro deve ser pensada
Segundo, a indexação era mandatória. Um contrato de aluno sentido de permitir o aprofundamento e a maior solidificação
guel não podia ser feito livremente. de acordo com a vontade das dos processos de formação de poupança doméstica, porque esses é
partes. um contrato de trabalho não podia ser feito de acordo com que são a base permanente para f manei ar o crescimento econômia vontade das partes, a mensalidade escolar não podia ser contrataco-do País.
da de acordo com a vontade das partes, um contrato de seguros
A taxa de jnos de longo prazo tem uma lógica algo distinta,_
não podia ser contratado de acordo com a vontade das partes conprimeiro porque, na verdade, trata da remunei-ação de fimdÕs- de
tratantes. Nem a caderneta de poupança, na verdade, podia ser fipoupança compulsória. para os quais não há meCaniSmOs de- merxada pelo mercado. Então, existia um outro pressupostO~ que era o-- cado. Eniã.o, não sC trata dC desregular, porquC, em verdade, o propressuposto de uma tutela governamental que fazia com que os ~CeSso -de mercado não tem vigência_ no caso. São fundos de
principaiS contratoS da sociedade tivessem cláusulas de indexação poupança compulsória que, na verdade. têm pedis, ao longo do
mandatórias. reguladas pelo Governo.
tempo, de longa maturidade.
O terceiro aspecto do nosso institutO da indexação é relativo
O PIS/PASEP. que é um fundo extinto pela Constituição,
à forma de opernr desses contratos. Dou a diferenÇa ao Senador tem um prazo de decaimento, de ténnino, entre 8 e lO anos. O
através de um exemplo: se _o Senador fizer uma hipoteca nos EstaFAT, que é seu sucedâneo, tem um perfil atuarial que certamente
dos Unidos oo na Europa. verá que a figura da correção do saldo extrapola, de longe, esse prazo de maturaç~. Os recursos repassadevedor não exíste. ExíStenl oS jUros. O _saldo devedor é 100 lidos ao BNDES, portan-tO, têm natureZa de um processo de maturibra.s, 100 dólares, 100 unidades monetárias.-e os juros são repac- dade longa. Isso é que dá tranqüilidade ao Banco para financiar
tuados, os juros flubJam, mas não existe essa figura da correção do um investimento a prazos longoS_também.
saldo devedor.
.
O que se via no Brasil, antes da taxa de longo prazo. era um
Nosso raís inventou -ainda esta peculiaridade: tinha correprocesso de horizonta.lização da estrutura a termo da taxa de juros.
ção -oo saldo devedor, e os juros freqUentemente nãó flutuavam. Eu explico. Existia algo chamado 1R, calrulado com base no
Então torilava~se um eriipréStimo Com a cOneÇâ.O -monetária mais CDB Privado de 30 dias, sobre a qual incidia um redutor, que era
8%, 9% ou 12%. como os empréstimos do Sistema Financeiro da em tomo 1.2% e 2%,, e essa TR renmnerava todos os fundos comHabitação. ou a remuneração de caderneta-de poupança. e o que pulsórios de poupança do País. Ora.. os fundos (:()mJ>Ulsórios de
flutuava. na verdade. era a chamada correção monetária~ --- poupança não têm nada a ver com a taxa de juros de 30 dias. São
Fiz esse preâmbulo para tentar determinar a direção para a compulsórios porque são de longo prazo. EntãO, pouco têm a ver
qual devemos caminhar. Tem que ser a direção no sentido de libercom a taxa dos CDBs privados. Porque, na verdade, se consideradade de contratação que desonere os agentes privados da imposi- ções de risco se aplicam, é um risco para o Tesourõ Nacional e não
ção de normas legais indexadoras e façam com que, por livre risco privado.
acordo entre partes, e aí se inclui também a.questão lrabalhista,
No entanto, até o ano de 1994, não havia como proceder de
sem a menor dúvida, por livre acordo. livre negociação, as partes forma diferente, porque a maru.ridade dos títulos da dívida pública
consigam fmalmente para algo que lhes faça sentido mutuamente. - era nmito curta. Com oacordo da dívida externa e a caracterização
Isso fará, ceruünente, com que o ã:vançO i:jue- se esteja pensando de -plena negociabilidade dos papéis da dívida externa, conseguimo~ pela primeira vez, ter títulos do Tesouro Nacional de longo
seja um aVanço no sentido da maior liberdade de contratação.
A chamada indexação fmanceira hoje em dia tem duas ca- prazo. Temos, hoje, tíru.los que variam de dois a dez anos de prazo,
racteristicas: primeiro, que a liberdade de contratação é Iinlitada. cotados a mercado; o preço, quando cai, como a rentabilidade é fJXaparticularmente no instituto de caderneta de poupança. Qualquer da, equivalendo a uma taxa implícita de juros maior e v;k:e..versa..
que seja o volume, qualquer que seja a instituição, qualquer que
Então, temos hoje uma indicação muito clara do custo do
seja o banco, a taxa oferecida é sempre a mesma. fiXada JX'1' lei~ a dinheiro a longo prazo no Brasil. Temos, também, mecanismos de
segunda caractenstica importante' é saber que o Banco Central cal- arbitragens elllre capital estrangeiro e capital bmsileiro. Hoje, pecula a taxa média do sistema, a chamada TR, que é a taxa de 30 los vários anexos- acho que são os Anexos 4, 5 e 6 -_é possível
dias, e a divulga. e há inúmeros instrumentos financeiros baseados ao capital estrangeiro entÍar no País e, pelos novos fundos da dívinessa taxa calculada pelo Banco Central e sujeita; por deliberação da, é JX?SSÍvel a poupança btasileiiacomprarpapéis brasileiros no exdo Conselho Monetário, a um redutor.
terior. E de se imaginar, pol1al1lo, que estão criadas condições como
Esse quadro, a meu ver, demandará tempo. calma e prudên- arl:>itragem de taxa de jmls, o que faz com que exista, de fato, pela
c ia, porque nãci5e pode fazer absolutamente nada que desorg:inize primeiia vez. o refeiencial de uma taxa de jJros de longo prazo. ~ ~~
ou desincentive a fonnação de poupança doméstica - isto é bom
~
Como é típico em programas de esiabilimção. temos boje
dizer com todas as letras; devemos abJar no sentido de desregular uma estrutura provavelmente invertida de taxas de juros. A taxa de
esses mercados, permiiir a livre contratação e eliminar a existência juros de longo prazo está baixa. Normalmente não é assim. Nas esde índices que. de uma forma ou de outra, possam ser usados para truturas de qualquer país do mundo. estruturas a termo de taxas de
firis de indexação.
juros não é nem hOriZontal, a mesma taxa vale para 30 dias ou oitoNada impede a existência de taxas privadas para o mesmo anos. como prevaleceu com a TR, meio Jeclinante, como temos
sentido. O que.está se falando é num processo em direção à liber- hoje, taxas de juros de curto prazo e de longo prazo. Mas é o condade de contratação. Digo que é um piocesso, digo que é absolutatrário: é-Uma curVa ascendente, pela qual a taxa de juros de longo
mente fundamental que se preserve a formação de poupança pra~~) é ~or do que a de curto prazo.
doméstica. que é uma das noSsas grandes riiaiiiaç&s e que tem
A introdução da taxa de juros de longo- praw. portanto,
conseguido ultrapassar décadas de inflação sem prejUízos muito ~presenta hoje, Provavelmente, por esta.n:D.os falando nos primórfortes à formação dessa poUpiinÇit doméstica. Prejuízo houve, tanto dios 4e um processo de estabilização, essa caracteristica de estar
é que o Brasil, hoje, tem níveis de poupança ponderados em relaabaixo da taxa de juros· de curto prazo. Eu imaginaria, Senador,
ção ao PIB menores do que outros paises; mas o fato é que conseque, ao longo do tempo, com a consolidação do Programa de Esta-
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bilização, exatamente o contrário deva acontecer: taxas de longo argentina tem um rusto de mobilidade muito baixo.
prazo ficando acima das taxas de curto prazo, que é o natural. A
O terceiro significido de dolarização é com referência à
remuneração por recursos concedidos a longo prazo tem que ser possibilidade de denominação de contratos a serem quitados domaior do que por recursos concedidos a curto prazo.
mesticámente en; moeda estrangeira. Nesse sentido, a Argentina
Então, essa discrepância entre a taxa de jUros de longo pra- dá pleno curso. E perfeitamente possível ter qualquer contrato dezoe as taxas de juros de curto prazo, ainda. a meu ver, é um fenô- nominado em dólares. O_ Brasil, pela legislação atual, prevê que a
meno típico dessa _fase inici?,l do Prygrama de EstabilíUção. A ÍÍldexação em dólares é permitida somente nos casos previstos em
taxa de juros de longo prazo, fiXada pata este-trimestre, JX'I' metolei e, grosso modo, a nossa legislação nos diz que a co(ltrapartida
dologia aprovada no Consellio Monetário, é 1,95% ou quase 2% doméstica de transações externas pode ser denominada em moeda
ao mês; o Brasil não ·sabe qiulD.to será a TR aó longo desses três estrangeira. Esse é o principiO geral do quadro legal vigente.
meses; talvez essa taxa fique abaixo da TR. mas-ainda está longe
O quarto aspecto de dolarização está na capacidade de qui~
_ - - -- tação de obrigaçõeS domésticas com moeda estrangeira. No Brasil,
de ser um número baixo. - Como todo processo de estabilizaçãO~ no nossO -caso, tam-- não é permitido; na Argentina. é permitido.
bém, é de se imaginar que, ã medida em que a estabilização se
Coloquei quatro signifiCaâos dif~nte~ porqUe-as discussões
consolide, as taxas de juros caiam. Essa taxa de 26% ao ano ainda são frequentes e confusas, e eu gostaria de comentá-los um a um.
é uma taxa muito alta.
- - -Primeiro; sobre a questão da possibílidade de quitação de
No nosso caso, também é de se imaginar que, à medida em obrigações contraídas domesticamente com moeda estrangeira, ou
que a estabilização-se consolide, as taxas de juros caiâm. Essa taxa seja, sobre a utilização, para finS domésticos, da moeda estrangeira
de juros de 26% ao an~ ainda é uma taxa muito alta.
como moeda de pagamento. A resposta brasilei:rã, qUe é a dO Plano
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Collcedo a pãlavra ao Real, é negativa. Acho que é a resposta apropriada. O motivo pelo
nobre Senador Eduardo Suplicy.
~ -- - -- - -qua.J. digo isso é o seguinte; pode-se imaginar uin ceriârio~, num fu0 SR. EDUARDO SUPLICY- O!I:al a sua opinião sobre a turo remoto, em que não existirão bancos centrais nacionais, mas
proposição de diversos economi~tas, co~o ~ ~_Re~~-de~ apenas üriiOãD.OO<:entral mundial e a moeda de. todo o mundo será
João Sayad e outros, que têm proposto que se estabeleça uni8 -ban- - uma: sO; ·ou até ee-náríos mais futuristas onde existisse uma livre
da de variação da taxa cambial muito estreita, com conversibilida- competição com moedas em todo o mundo. Cenários futuristas à
de, que se aproximaria de modelos de dolarização?
parte, a realidade é que os vários países UsUfruem Os -chamados gaQuai a importância, na sua avaliação, da garantia de com- nhos de seignorage, associados à utTiização da moeda doméstica
pras de dólares a um real, pelo Banco Centt:al. fixada na medida como moeda de pagamento.
provisória que instituiu o real? V. s• considera que essa flx."ação
Não vejo motivo algum para que se possa fazer abstração
não pode significar, a qualquer momento, uma dor de cabeça para ou ignorar a impOrtância dos ganhos de seignorage no caso brasio Governo? Haveria, na sua avaliação, interesse em se flexibilizar 1eiro. Não me cabe aqui questionar ou discutir as caracteristicas da
esse parâmetro?
__ ~-__ ~-------- ______ econõtnta_argentina. No Caso brasileiro. facUltar o uso de moeda
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Cgncedo a palavra ao estrãngeiia para qtiitação de obrigações domésticas seri_a um e"quíDr. Pérsio Arida.
voco. Nesse sentido, a resposta à do1atizãção deve ser, nes_~ sentiO SR. PÉRSIO ARIDA- A chamada questão da dolariza- do especifico. Claramente negativa. O único efeito que, a meu ver,
ção é freqüentemente motivo de controvérsias infinitaS pOrque, na no caso, exerceria seria fa1.er com que os ganhos de seignorage,
verdade, por dolarização entende-se tantas coisas diferentes que que podem ser apropriados pelo Banco Central do Brasil sejam
não se sabe, muito bem, o que se está discutindo.
apropriados pelo Banco Central de outro país.
Em muitos dos debates que se vêem em j()J'M.is - pessoas
Como V. Ex's sabem, pelas regras existentes, o lucro do
que se posicionam a favor e contra-, o que se-obsezva, na verdaBanco Central, derivado- entre outras coisas -de seignorage. é
de, é quase uma Torre de Babel. Criticam~se e defendem-se coisas repassaOO ao Tesouro. todo semestre, com a obrigação precípua de
diferentes nos vários casos. Por isso, a clareza analítíca- nos Obriga, qUitação da dívida pública. Esses recursos estiveram hiStoricarnenno mimmo, a diferenciar quairo significãdos diferentes associados te na ordem de 2,5%; as estimativas ·ae elasticidade de demanda
à dolarização. Primeiro, se trata de uma taxa de câmbio ftxa óti rião são muito convincentes, no caso brasileiro, do orçamento do
flutuante, mais do que se a banda é ou não estreita, já que isso é Pffi; mas,- se nãõ. for 2, mas 1.5% ou 1. qualquer que seja o númeuma questão através de política monetária. Mas o fato de ser flxa ro_. ~le será muito expressivO em lermos numéricos para que o Pa:.s
ou flutuante faz toda a diferença. A Argentina responde que a taxa possa se permifir refiuilCiar-a isSo.
de câmbio é fixa. O Plano Real usa taxas de juros flublantes. En- Então, nesse quarto sentido da dolarização, a resposta é netão, nesse sentido, a Argentina é dolarizada, e nós, não.
gativa. A dolarização no sentido de a taxa de câmbio fixa ou flu.
O segundo significado da palavra dolarização nada tem a tuante, ou seja, dentro de bandas ou fixa, eu diria que é- sempre
ver com o regime cambial, mas tem, a saber, com a livre conversia mellior operar via banda do que corno taxa fixa. O motivo - aí é
bilidade. A Argentina tem livre conversibilidade no sentido do fá~ uma questão diria quase que filosófica - é o seguinte; quando a
cil e imediato acesso a recursos em moeda estrangeiia para moeda taxa é fixa, o mercado emite sinais através de variações de quantidoméstica. O Brasil tem uma conversibilidade sujeita a custos ele- dade. Ou seja, taxa fixa, mas entra muito dinheiro ou sai muito divades de transação. O senhor sabe perfeitamente que, Jlelas nor- nheiro, o sinal cjue a autoridade _monetária tem do ~uilíbrio ou
mas do Banco Central. um cidadão brasileiro pode, boje, abrir uma desequilíbrio de mercado é através dos volumes físicos de entrada
conta no exterior, como pode um não-residente abrir uma conta no e saída de recursos. Pmque o preço não sinaliza nada, pois está
Brasil, mas é sujeito a um custo de transação ele'-"!l~O. _Nã_9_ é,_ diga- fixo. Economias capitalistas competitivas oomo a nóssa têm que
mos assim, uma tecnologia simples. Se V. Ex• entrar numa agênmais e mais utilizar sistcina·-ae pi'eçOs.
cia bancária, dificilmente alguém na agência irá infornlã.f-lhe
-A fiXação do câmbio em bandas, anunciadas ou não, penni·
como fazer. Mas é possível.
te que a autoridade monetária tenha uma sensibilidade dos preços,
Temos mobilidade de capitais. hoje. uma mobilidade ainda e não só dos volumes, com capacidade para inferir os movimentos
sujeita a fricções e corh custo de transação elevado. A mo~ilidade de ~ercado; o sistema de taxas fluruantes é melhor que o sistema
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de taxas de câmbios fixos.
câmbio real, a nleu ver, é um guia JX)bre de como se deve conduzir
A resfX'lsta sobre a dolarização, nesse segundo sentido, tam- a polític~ cambial, que depende de uma variedade de fatores. Há
hém é não.
ganhos de prOOUtividaae;-há movimento na composição da cesta
Há outros dois sentidos, que é no de plena liberdade de ca- de moedas, há ganhos de eficiência que fazem com que os exercípitais e no sentido de permissão de contratação cm moeda estrancios mecânicos de defasagem se tomem maus indic~~_!e~ para a
gcira. Nos dois casos, penso que já fizemoS -grandeS avanços no questão básica di taxa de câmbio.
sentido de desrct."Ular a economia. A economia hoje é muito mais
Evidentemente, não se pode igrio:raT i questão lato serisu da
ahc-rta em seus fluxos de _çapitã.is do que era ant.Cs de 1990. E becompetitividade e das exportações. Seria üm- equívoco imaginar-se
ncfit:arncntc, na minha visão.
que todo o parque exportador brasileiro deva cerrar suas portas.
Cahc-nos agora aprofundar esses processos de abertura da Isso é claramente um equívoco. O Brasil deriva dinamismo do seu
economia. Creio que a liberdade de capitais, a faculdade de livre setor exportador. Na verdade, idealmente, deve exportar mais e
contratação é algo que faz sentido. de novo. dentro de uma visão importar maiS. tanibém. DevemoS: ter VOlumes de comércio maio:
filosófica de saber se o Estado deve regular o menos possível. e res do que temos hoje. Penso, no entanto, que ainda estamos muito
que devemos caminhar numa efetiva desregulação do mercado fi- habituad~ à idéia 9~.~ se compensa qucilquer desajuste via taxa de
nanceiro corho um todo.
câmbfo. E verdade! E possível exportar quase qualquer coisa com
Creio que muito se avançoü no sentido da abertura r..omer- o câmbio suficientemente desvalõrlZado:-Nossa tarefa. no entanto,
cíal. pouco se avançou na abertura c desregulamentação no proces- impõe que se cõlõque o problema em outras bases.
so da produção de bens e mercadorias, e pouco se avançou ainda.
A nossa questão, hoje, consiste, primeiro, em fazer com que
compamtivamcnte. no sentido de desregulação e abertura do mer- exista uma adequação dos instrumentos fiscais, das estruturas
cado linanccin-l.
- _--- competitivas, das regras de indexação" a um Câmbio, que não deve,
Penso que os avan~:j·os no sentido da livre mobilidade de ca- sob hipótese alguma, em um horizonte de médio a longo prazo, uipilais são extrcniamcnte bem vindos, corporificam- ó- processo. trapassar a mareei da unidade. Estou atrriDãndo, muito claramente,
Não imagino nada de retumbante associado a isso. Noto que avan- que o problema é o inverso do que normalmente se coloca. Sei
çamos muito do que estávamos há algum; anos. mas creio que há que, c_ertamente, se farão objeções; todavia, será bom ter ou não
- -- essa flex-ibilidade? A minha resposta é Sim; é bom não ter essa flemuito a avanç-ar.
0 SR. PRESIDEN"m (João Rocha)- Concedo a palavra ao xibilidade.
nobre Senador Eduardo Suplicy. Antes de passar a palavra a V.
Durante muito tempo, habituamo-nos, ê parte da cultura inl~x"'. queria di7.cr que hoje estamos com o dia bastante tumultuado.
flacionária, a ter excessiva flexibilidade. Existiam nietas~-m.as~:hão
tendo cm vista a importância da reunião c do interesse de todos os para serem cumpridas~ em última análise, tudo era pennitiàO. Se
Srs. Scnadore.<; cm buscar o máximo de inf01mações. A Presidên- tudo era permitido. tinha-se um regime monetário de acomodação.
da da Comissão sugere que, caso algum Senador tenha algum Acho quê nosso regime monetário, se -querelnos-~r SUcesso defmic:ornpromisso inadiável. deposite seu voto na uma. Assim, dare- Hvo na estabilização;- tem.· que s-êr de oUtra natureza. O problema.
mos seqüêncía à reunl-ão para os Senadores que desejarem maiores na verdade, é o contrário: é como adequar a estrutura produtiva a
esclaredmcntos do Dr. Pérsio Arida.
um nível de taxa de câmbio que jamais_- e a palavra jamais pode
ter uma- fOrçã maior do quC a pretendida ....:, em um horizonte previCom a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente. farei três sível, jamliis ultrapassará a unidade.
breves indaga\·ocs. que acredito sejam fundamentais.
Com relação ao corieto manejo da taxa de câmbio e a que
Tem havidn urna valorização do real cm relação ao dólar. nivel, eu me permitiria, por-razões de informação, não entrar nessa
Se vicnnos a projetar a taXa de câmbio para o próximo ano, com <jiscuss;i.o no plenário-, colocando-me à disp:>sição dos senhores
romportamcnto semelhante de política cambial, tal como o que para uma discussão sobre taxa de câmbio em sessão, que se faria
vem ocorrendo cm meses recentes. com uma taxa de inflação secreta, sem a imprensa. Então, eU ine permitiria essa prerrogaHVa
anual de 30% para -1995. se assim OCorrer. chegaremos, em de- dé nada mencionar relativamente ao manejo _da _taxa de _câmbio.
zcmhro de 1995, com uma defasagem de aproximadariicnte 50% - Mã.s. d~-toâa forma, gostaliâ de Íegistrnr que o meu e-ntendimento
do real cm relaç-ã<1 ao dólar. tomando-se como base- a taxa vigente do problema é no sentido de que essa flexibilidade, ou seja, a de ir
cm janeim de 1992 Pergunto se. na avaliação de V_ s•. isso não além da unidade, é ruim. Ela, na verdade, fará com que fiquemos
traria um prejuízo excessivo ao sistema prOdutivo. Se não Se esta_- muitO tentadOs a corrigir,· via câlnbío, outros desequilíbrios, os
ria dando um maior valor c prioridade aos movimentos _de capitais quais, eles sim. precisam ser corrigidOS-:-em· particulã.r nis nossas
financeiros do que ao sistema produtivo, sobretudo no que diz 1-es- - estruturas fisCafs, ho PrOceSSo de desregulamentação e no processo
peito ao sc:tor de exportações. hem cOmo àquele que compele com de indexação. Penso que há muito por ganhar do ponto de vista de
as impot1at;t'~~~"·
prcídutividade e das empresas ainda no Brasil.
O :m. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Sr.
Dr. Pérsio Arida.
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. l'liRSIO ARIDA- Alribuo, Senador Eduardo SupliO SR. EDUARDO SUPUCY- À penúltima pergunta V. S"
cy, pouca importâm.·ia a esses exerc-ícios e cálculos de defasagem, já se _referiu na exposição inicial, qual seja, a- relativa à -indesern demérito da questão substantiva. Esses exercícios de defasa- pendência que deve ter o Banco Central de forma gradativa. Congcrn são tipicamente artic.-ulado_s da seguinte forma: toma-se como tudo, fico pensando- e pediria a V. s• que me falasse a respeitO-,
rcfcrêm:ia uma data qualquer- lembro que, na época, a data de re- tendo cm vista a experiência presente, _que parece muito difícil
!Crência era dezembro de 1983, foi a maXidesvalorizaçãO feitil pelo imaginar que o Presidel:itedo Banco central possa -estar. nas Cir-então Ministro Delfim Netto; depois, a data de referência- foi 1987; cunstâncias vigentes hoje no Bra~il. independente, por exemplo,
c. dcpCl Jendo do momento, existe uma data de referência nova- do Mfuistro da Fazenda. No próprio Plano Real, quando na Medie atuali:r.a-se aquela data de referência por um índiCe de preço e da Provisória se estabeleceram metas de exPansão da base monetácompara-sc com a evolução do câmbio durante um período.
ria, da quantidade de moeda. verificou-se que. devido ao 1·:ssH visão <fila se mecaniciSta, digamos assim, da taxa dC fenômeno de monetização, aqui explicado pelo Presidente Pedro
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Malan da última vez que aqui esteve, foí preciSo Usarãe rilator fle-
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diversos países do mundo, a questão do ataque à miséria tem sido

xibilidade e conseqüentemente de uma nova alteração na medida examinada em termos de política. não apenas--com a· defmiÇãõ
provisória sobre tsso. Eis. tipicamente-. t.iin exemplo de que a indcmais adequada possível do salário núnimo. mas com instrumento
pendência do Banco Central em relação ao E"xecuúVo não é tão ao lado deste, que é uma fonna de renda mínima garantida ou de
grande a..sim. no presente estágio, com respeito às próprias metas imposto de renda negativo.
que o Governo havia fíiado; e tantos oulros seriam _oS eXemplos.
-- Logo após o encontro dos Presidentes õe todas as Américas
Então. pergunto a V. s• . no estágio -preSe~te-. qual a precina -cidade de Miami, dorrúngo à tarde um número grande de crédisão do grau de mdcpcndência que V. s• rccomendaiiã. -fOsse exato do BNDES estaria sendo destinado a, por exemplo. um giUJX)
minadO pelo Congresso Nacional. que elaborará legislação a
econômico.
respeilU.
Gostaria de ressaltar que considero bastante importante que
O SR. PI~RSI<) AR IDA - Como já disse. hã uma vasta haja a transparência regular desses fmanciamentos de responSabiligama de alternativas do ponto de vista insfitliclórial:-JT{l, ifidUsi've~ dadC- das instituições. O próprio Presidente da Caixa Ecooômica
um pequeno livro, editado pelo Banco Central. que prevê urna desFederal, há cerca -de um mês, encaminhou a mim cópia de sugestõcrição dos vários regímes institucionais dos vários bancos centrais es que ele fez para o Relator da matéria na Câmara dos Deputados,
de outros países. mostrando os graus de arranjo institucional e
IriãS dizendo-se a favor desse projeto de lei, inclusive apeifeiçbancorno diferem de um país para outro.
dO-o. Eu pediria a ateii.Ção do Presidente do BNDES para que _posNo nosso caso específico. penso que no-l:I:i.ffiim:oduas altera- sa fazer a sua opinião, antes do término da sua gestãp che~ ~
ções são importanteS". A primeira delas seria a inserção, no TeXto Câmãra dos Deputados, sobre esse projeto que, se não me engano,
Constitucional. de artigo que incumbisse, cxplicitdmente;-por fói"ça -está pronto para ser votado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra o Dr.
constitucional. o Banco Central de zelar pela estabilidade do poder
de compra da moeda. Correlata a essa mudança. haveria uma outra
Pérsio Arida.
que regulamentaria o mandato fixo parn a Diretoria do BancoCentml. _ .
O DR. PÉRSIO AR IDA- Gostaria de dizer ao Senador, an·
Pode ser coincidente Ou não com a adiill:ilJ$lfaÇãó" püblica; tcs de mais Dada. QUe o BanCo- não pratica iequer subsidió cruza~
há países que sequer são coincidentes com o Presidente da Repúdo, quer dizer, a nenhum empréstimo do Banco são feitas taxas
blica, há uma vancdadc de alternativas. Mas penso que o mandato
inferiores às taxas de captação. Poderia sê-lo. Poder-se~iani imagifixo e a dctemi.hmÇãri constitucional são ~bsolutamente fundamennai s1stemas--oode, no fundo. se cobrassem sprea.d muito altos
tais para que se dtcguc a um Banco Central de fato ÚldepeiidentC. para-âetermiil3dos grupos e taxas negativas para outros. No entan-..
O que hoje temos, na verdade, ainda não é um arranjõ--institucional to, como um todo, creio que a idéia de subsídids eru:tadris é uma
satísfatório.
idéia ruim. difícil de operar. Para flils de transparênCia, <:>Banco
O SR. PRESIDENTE (Joã() Rocha)- Corri a-palavra o nohoje não tem qualquef forma de subsídio cruzado. Mesmo os embre Senador Eduardo Suplk-y.
préstimos nas regiões menos favorecidas do País, pequenos emO SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, a razão da preendimentos, mesmo esses estão acima do cuSto de capiação do
minha pergunta inidal sohrc o que ocorreu.ao longo de ~a _vída e, Banco. Então, o Banco hoje não faz subsídio a nenhum empréstiinclusivc, ri.a SUa adnlescênda_~ielacionO à úl!inla pergo.n_~._-(jÕsUt--- nlO.- nem rnCsrnO àS CaSas- favorecidas. Todo e qUalquer empréstiria que -o hQmcm nu a pessoa: responsável pela presetvaÇãU- clã- mo--no B-anCO c-obre, individualmente considerado. seu custo de
moeda no Pais tivesse também--as inestitãs ~pa.Çõeir-sociais captação mais o seu spread.
daquele rapaz de IS anos, porque as mazelas sociaÍS Coó.t:iilliarif ã- - --- A inCú Ver,"a-iaéia da divulgação pública- não cOnheço os
existir.
detallies do projeto de lei, mas vou examiná-lo- é, em princípio~
Se formos examinar _a revista lstoÉ de hoje, -aú-estã-uroa-re- 'umã'IC:éta boa. portagem sohrc as 300 mil pessoas que sobrevivenl dispUtandO
À- notícia··a<) -Jornal_ 4o_ Brasil sobre os empréstimos, no
com os urubus o que há nos fixões do Recife e ã.rre_dotes.-Se exa- caso. feitos ao Grupo Olacyr de Moraes causou-me uma certa esminaunos O Globo de ontem, veremos que as mulh~res que trabatranhCZã. AlgUns- deles fora.m feíi.oS há muitos anos. Basicãmente,
lham no corte de cana no Ústado de Pem;.unWco ~ em_glli!~---trata-se da ferrovía, que é_ u~ empreendimento caro de infra-estruestados nordestinos. hoje, por ganharem apenas RSiO.ob pOr si- - tur.L.-S.ã.O-em.ptéStiiUOS: apl-ovaáOS-nOs--OOiiiifês-decrêâito do Banco.
mana, se vêem ohrigada.,. a se prostituir para cOniplemen"tat SUas -os -coinitêS- de crédito são autônomos. Uma das coisas que ftz. ao
rendas.
- · ·
·éntrai-rio Banco. foi instituir o comitê- de crédito, à maneira dos
V. S' respondeu ao SenadO}" Carlos PatrocíriiO -sobre a ques- bancos privados, e abdicar do meu poder como Presidente do Santão do valor do salário núnimo. E importanteapriiffihdaiiDos esta co, a ftrn de tomar o comitê de crédito completamente autônorno.
discussão: houve. até algum tempo atrás, a preoci.Jpação de o saláA avaliação é autônoma. Se o empréstimo é vultoso é porque o
rio núnimo ~cr uma referência para ·os demais- salários; mas já grupo é vultuoso. Há outros empréstirn0:; também vultosos para
existe na l...cgislat,."ão a pmibi\;·ão de contratos salariais com base no
grupos vultuosos no BI\roES. Claramente, as taxas são maiores do
valor do ~lá.rio mínimo, ainda que - c V. S-.- terii razão- baja uma - que as taxas para regiões favorecidas ou para pequenas e médias
prãtica referente a isso, que vem sendo diminuída. porque o valor empresas. É natural que assim o seja.
do salário míním() hoje é hcm menor que há um ano ou 6 meses
Acredito, em principio, que todo ato de transparência é poatrás. Se cxantinam10s a remuneração das funções menos eSpeciasifiVo; Vou examinai• o projeto de lei. Não saberia emitir uma ópilizadas. por exemplo. no ~.·adcrno de empregos da Folba de São nião maiS precisa pot não conhecer os detalhes.
Paulo, vamos verificar que todas elas estão já em níveis como 77,
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem a palavra o no80, 90; prat11.:amentc não há mais, pelo menoS no Estado de São
brc Senador Jarbas Passarinho.·
Paulo, funções com remunerações ao nível de salário núl).ii:no. Isso
_ O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, Dr. Pérsio
é diferente no Nordeste c Norte cJo Brasil.
Arida e lnells Piezados Colegas de preilário-, gostaria-de faZer tinia
Conforme v. S11 lcm procurãdo estudar OJlsSluito, --inclUS_i~~ ~ péq_Uen~--~~~ser"'/açãO.~ pcqueilá mesmO, pará-depois fazer perguntas
promoveu na última quinta-feiiã Uin lmpôrtáftle-debate no ánl.bito
sucessivas. quC não são muiiãs. -- --- do BNDES sobre o Programa de Garantia- de Ren9a__Mínim~. em
grn_ primeiro ~gar. estou ~rto de estar dia_nte de um brio
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lhante economista, não apenas um brilhante economista voltado
para um único setor, mas com visão global dos problemas do ho-
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que a França ocuparia (?) provisoriamente. O sultão confiou a ('!) t'
disse: "Alah, quando fez o mundo, disse a mesma coisa. 11 Então(~
possível que esse provisório venha a se repetir aí. Já não será co·
migo, no ocaso do meu mandato, mas também nunca nos volta
mos contra a medida provisória que instituiu o Plano Real.
Sou um torCedor para que isso aconteça. porque gosto dn
meu País e porque gosto de mim mesmo. Concordo plenament<'
com a sua declaração de que o pior tipo de imposto que incide sobre a nossa sociedade é a innação. e sem derrubá-la. certamenlt·
não teríamos outros tipos de soluções paliativas.
Quando digo (?) que isso que se- Precisava modificar parCI.·c.que é uma fantasia. mas não, eu diria que é uma modificação na tu·
ral com o tempo. O tempo muda as pessoas. porque muda o quadro das atividades da sociedade e do mundo. Hoje, por exemplo.
fazemos essa critica. pode parecer um absui-do como (?) fazend0
história militar. Coube-tiie~ iluffi-OetCiiltinado momento. critica1
Napoleão por ter perdido a Batalha de Waterloo. É muito fácil fazer-se uma critica de uma situação depois de saber as conseqüências das suas causas; como hoje todos nós estamos de acordo que a
utopia marxista, naquilo que Se caiacterizou como socialismo real.
foi um fracasso de mais ou menos sete décadas. Há ainda alguns
que acreditam nisso. Há alguns que ainda sãO muito fascinados.
por exemplo, por Fidel Castro, admitindo que ele pode ser a solução marxista real e há os que não abriram mão dessas posições.
-apesar de- se- verem atualmente rilarcllando na contramão da hist0-

Os economistas têm exercido um fascínío sobre mim. como
Roberto Campos, em parte, Delfrm Netto, quase sempre, e me
lembro bem que Carlyle- jã tinha lido uma definição dele - diz
que "os economistas são os professores da ciência do desespero".
Nio sei se V. Ex• estaria de acordo com essa defmição, que é muito antiga. Conseqüentemente, o mundo mudou.
Mas conheço um ex-Presidente da República que me disse
assim: ''Se eu voltasse à Presidência, a primeira COíia que faria era
nio acreditar nos números dos economistas, para depois, enlão. tomar decisões".
Devo-me apresentar ao ilustre Professor Pérsio Arida como
tendo sido um servidor consciente dos Governos d8 64 a 85. Não
estava no meu propósito fazer, mas depois do pedido de atestado
ideológico feito pelo Senador Eduardo Suplicy a V. Ex•, creio que
meu dever é dizer, e também dizer que li - acho que até sei dissoque, se aos 18 anos não é revolucionário, aos 40 não pOde ser um
bom capitão de bombeiro. Talvez seja essa. agora. a oportunidade
maior do seu destino no momento.
Ouvi bem grande parte da palestra do Professor Pérsio Arida. inclusive a critica ao Problema econômico na década de 70, diria até começandó por uma boa parte da década de 80. Dei-me
coota disso, Professor, quando fui Ministro do Presidente Figueiredo, no Minis~rio da Previdência e Assistência Soci:ll.
ria.
Naquela altura. V. Exa sabe que já existiam três orçamentos:
Mas tenho uma grande admiração-pelos que sabem se como fiSCal - em o único que passava pelo Congresso, não havia os por dentro daquilo que, desde os romanos, os gregos, como histosete anões. De maneira que voltava praticamente como tinha sido riadores. até MacColen e Cesare Cantu diziam que não- Se podt"
remetido; o orçamento monetário e o orçamento das estatais.
faier uma análise de qualquer processo histórico que não seja na
Jogo um pouco aqui na memória. fico comparando com o moldura do seu tempo, sair da moldura do seu tempo é fazer espemeu Secretário-Executivo - naquele tempo chamava Secretãrio- culações.
Oeral -, o Doutor e, hoje, Deputado Frejat. o orçameniO fiscal de
Nós achamos. naquela altura -digo nós não- no sentído im84: tenho de memória os seus números- o Bnisil"tfuba 26 trilhões perial, como o Senador Ronan TitO, mas porque éramos vários
de cruzeiros, segundo o orçamento do meu Ministério, 16 trilhões pensando a respeito - que precisáVamos fazer lentamente o ajuste
de cruzeiros, o terceiro em São Paulo; mas entrava no orçamento fisCal. a mudança do papel do Estado. nas regulamentações includas estatais, poiqUe era estatal a Previdência Social. Estou certo de siVe, rediscutir os monopólios até onde ainda se mantêm Ou não
que a memória não me traia, professor, quando vi espantado que,
devam se manter. E é com grande alegria que vejo que o governo.
enquanto o Brasil tinha 26 trilhões no seu ~ento fisCal. as es- que será presidido pelo nosso ilustre colega do Senado, Senador
tatais tinham 66 trilhões!
Fernando Henrique Cardoso, e outro colega do Senado çomo
Eu me perguntava quanto dessas estatais ativaram o históri- V ice-Presidente, o Senador Marco Maciel, pretende fazer isto.
co do monopólio do pet.Ióleo; quantas empresas estariam mereceSeria muito dificil eu ser oposição, se não tivesse sidO madoras desse tratamento de Estado·- estávamos diante de um logrado numa campanha eleitoral e tivesse permanecido no Sena
capitalismo de Estado~ tipicainente.
do. Acho que exatamente aquilo que pretendíamos-fazer é aquilo
Isso levava, de algum modo, ao próprio BNDES da época que. se Deus quiser, haverá de ser feito.
polqUe ele entrava como hospital de empresas pré-falimentares e
As coisas são tão interessantes. se me pennitem uma ohser
dqx>is recebia., parecia que ficava como síndico--daquilO. Então, vação parãlela que nãO tem nada praticamente a ver com sua consentia a necessidade jã, naquela altura. de regulamentação a que V. vocação aqui. mas o senador Carlos Palroclriio falou sobre SaláritlExa se referiu ainda há pouco, porque acho que é um dos pontos m.ínímo e V. Ex• teve a corngem de dar uma respOsta- que espero
altos que íamos tentando fazer e que vai,-certamefiiC, ser feito no não lhe leve a qualquer disputa eleitoral malsucedida.
Govemo a que V. Ex_a empresta o brilho da sua inteligência e da
No meu Estado, há vinte anos, Presidente Pérsio Arida, insua coretência.
ventou-se CJue eil teria di~o. quando M_inistro -do Trabalho,_ que o
Queriamos exatamente isso àquela altura, porque disculÍa- salário mínimo era. tão bom que dava para uma pessoa viver, man111011, por exemplo, quando Roberto Campos foi Senador, o proble- ter uma família de cinco dependentes, tomar cerveja no funde sema da desregulamentação da economia brasileira. Tive a mana e colocar dinheirO na poupança no frm do mês. Só um
opcxtunidade de verificar, por exemplo, que votamos algumas maimbecil dirii isso.
térias que p:repam.Vam esse ti}X) de atividade que chegaria ao Plano
Mas há vinte anos isso me persegue, como--me perse!;uiu
Real.
agora na campanha dos Tucanos contra mim. Mas não me queixo
Propomos o lmposiO Provisório, o IPMF. Ora, a minha quando me perguntam por que não gaMei, digo que foi porque
pmocupação foi apenas com o provisório;- qUaíido votei, tiVe oportive menos votos ou então eu me lembraria da resposta de Djalma
tun;.Jode de dizer isso. (?) quando fez a bela biografia de (?), dis· -Marinho que foi extraordinária: '::Snquanto o adversário ganhava
se que (?), depois de conquistar o Marrocos, preocupou-se com o na capital, eu perdia no interior." E o mesmo caso.
sultão, vencido, e mandou o seu maís jovem general ir a ele dizer
Não se trata. portanto, de fazer uma homenagem a sua sin-
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ceridade, a sua coragem de responder o que V .Ex• respondeu quer
ao Senador Carlos Patrocínio, quer _ao nosso ilustre __C<?lega _por São

Paulo.
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nore um pouco os médicos, os dentistas ou çs_economis_!as.
O SR. JAR BAS PASSARINHO - Exceto se for hipocon-

-- diíacõ.
------ - -- Feito isso-e pedindo-lhe desculpas por esta uivasão no-ierrC~
O SR. PÉRSIO AR IDA- Não, hipocondtiaco é outra htstóno das observações pessoais, perguntar-lhe-ia sucessivamente: li ria. Mas, é um sinal de desequilíbrio. Evidentemente que quando
um livro do _jornalista Sardenberg sobre a agonia do Cruzado, onde
for mais sólida a sua economia, mais estável o processo econônúV. s• fica muito bem e alguns de seus acompanhantes nem tanto. co, no uúnimo se as autoridades econõmicas, inclusive, tiver~m
Ele dizia que o livro foi baseado nun:)a preocupação que V. s• tem, importância, mais agenda politica se desvincitha da agenda econôou teria até então. de escrever um diário e todOs-os -dias _ter no seu mica propria!_D.enle dila. Espero um dia chegannos a essa si mação.
diário um sUmário do que tinha acontecido durante o dia: I.iíanteCom_ielação à observação que v .EX• fez sobre a·TinpOrtândisso, p:xle o Plano Real ter alguma dificuldade se!P-~Jhante à que cia das estatais. eu próprio tive uma percepção similar na minha
teve o Cruzado, tendo sido V. s•um dos grandes arqllitetos da- prime"ira experiência de governo. Antes de vir a ser Diretor do
quele Plano que deu esperanças extraordinárias e--depOis maioBarico Central. em 1986. trabalhava na SEPLAN e cheguei à grangrou? É minha primeira pergunta.
- de conclusão que cada um dos orçamentos do Tesouro tinha três
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra o Dr. orçamentos das estatais; que aquilo que era objeto de diSCtJSsões
PérsiOATida.
-----------profundas no Congresso, na verdade, era um pedaço do problema
O SR. PÉRSIO ARIDA - Antes de mais nada. gostaria de - e .o déficit das es~~is que tornava tudo ~perado no Tesouro e'ra
agradecer a V. Ex• tantas referências tão elogiosas, viifdas de urri absoluta ilusão porque, na política geral das finanças públicas, o
Senador com tanta experiência e que tanto serviço prestou ao Pais, que importa é o resultado consolidado~
só posso sentir-me engrandecido por ter sido alvo de referências
O déficit fica o mesmo, não importando de onde veio. o
tão boas.
efeito macroeconômico é sempre o mesmo. Muito se fez no sentiQuero também dizer a V. Ex', antes de entrar na questão es- do de dissolver a chamada autonomia do orçamento monetário.
pecífica sobre. a possibilidade de se passar com o Real o que se mas as questões de controlabilidade das estatais continuam tão
passou com o Cruzado, comentar- um pou-co SOl!~ o que tem sido presentes hoje quanto estavam antes. A ação, na verdade, das estaexercícios contratuais? Freqüenternente. diz-se: 11 olha, foi assím tais. em muitos casos, são constelações. estrelas desgarradas do
na década de 70 e poderia ter sido diferentC''.___ __
_
____ contrql~ do Tesouro Nacional e a figura do Tesouro Nacional,
O que se observa. na verdade, e que parte da história -econô- corno acionist.ã cOtitrofadcia das- eStataíS," é, fieqüentenieilte, Do
mica nos ensina é que devemos ser livres com relação a esse julga- mais das vezes. inexistente.
mento dos erros do passado. Primeiramente. porque os processos
Trata-se, pois, de uma modificação profunda no processo de
de erro são muito ColctivoS. Freqüentemente, técnicas econômicas gestão das coisas públicas como um todo que reintroduza nas estaque estão em vigor em determinado país acontecem em outros paí- tais, que não foram privatizadas. mas que, realmente. poderiam sêses também, ou seja, os resultados acabam send_o simil_ares_ e se lo, que se reintroduza a figura efetiva do acionisia controlador.
percebe que os processos são históricos em sentido mais ampl(_),
As estatais, normalmente, têm--vida pr6pria. Obedecem ao
•
Conselho de Administração ria -esfer.i política e tomam, na vereiamais profundo.
Certos eventos estão fora de seu lugar em detenninado mo- de, a noção do acioriista controlador uma mera figura legal sem
mente e só passam a ser sentidos em outros momentos. O Brasil, lrnpacto efetivo.
por exemplo, na mesma época em que se fazia Seu-sUi'VeStimentos
Tendo em vista os paralelos entre o Plano Real e o Plano
nas estatais, com o modelo de substituição de impõrtações,-acom~ Cruzado, diria que são muito difíceis de serem traçados. O Plano
panhou váriOs países da América Latina._ Aquilo. inclusive, era o Cruzado era inovador no seu momento. Utilizava o instituto do
que boa parte dos economistas, naquela ocasião, julgavam adequa-_ cong~lamento geral dos preços e salários como maneira de brecar
do como melhor modelo de desenvolvimento.
o processo de inflação inerciai.
É claro que havia as voz;es dissidentes que previam que
___Em algo que só podia ser tentado uma vez, pelas reações
aquilo não ia dar certo, mas as idéias de desregulação de diminui- defensivas que a possibilidade de um congelamento engendra,
ção do papel do Estado nos monopólios eram claramente extempo- nunca se deveria tentar repetir o Plano Cruzado. É com muita -pena
râneas. Eram idéias corretas, mas que não faziam parte do clima, que vi o Pais passar por várias tentativas- uma após outra- de se
do ambiente cultural que se vivia naquela épOca~fazer o Plano Cruzado da forma correta. O Plano Cruzado foi uma
Da mesma forma, na década de 80~ um petiodo confusO, de oportunidade extraordinária de se estabilizar a economia. mas tal
abertura, um ciclo de inflação elevada, tem-se os paralelos da ex- oportunidade foi perdida e. como tal, deve ser pensada; não se
periência de vários países. Programas de estabil~ção ~mbéi]:l tem cJeye tentar reeditar o Plano Cruzado em nenhum aspecto.
esses paralelos em vários outros países. O recurso do congelamcn~
Posterionnente, rriuítos erros dO política econômica foram
to de preços, no caso do Plano Cruzado, foi acompanhado de ou- praticados devido à idéia de se tentar refazer o Plano Cruzado.
tros países que utilizaram esse mesmo recurso. Há um s6 caso
Muitas vezes. isso foí feitó c0rifl::lõaS1nteiiÇões._-Pode~se perguncom sucesso, que é o caso do Plano braelen.~e ~tpJ9_~~--T.~9S os tar. O que os "arquitetos" do Plano Cru__zado_ tinham em mente? O
outros casos não tiveram sucesso.
_
_
_ _
qUe deveiia iCr SidO feitõ -e riiO o foi?- AgOra, é dito: ''Vamos fazer
Na verdade, as idéias. as genialidades e ~aS ínspiraÇões:Tnui=-- o qüe não foi feito". Isso é um equívoco. Aquele momento bistóritas vezes, nos parecem que estavam dentro do momento histórico. co passou e, na verdade, obriga-nos, 0011}9 _t_1os obrigou no caso do
Dentro dessa Perspectiva, diria que a história nos ensina ·a ser hu- Plano Real, a repensar o problema de estabiHzação da econonúa.
mildes, porque esse processo é muito mais históriCO e i::oletivo do
Muito do sucesso do Plano Real é exatamente esse esforço
que normalmente gostamos de pensar.
de reengenharia do processo de estabilização. Não é à toa que, por
Gostaria de comentar um p::mco sobre a situação do Antô- tantas ve7.es. insistiu-se no que parecia cohtra-inb.Jitivo: saber fazer
nio Calado. É verdadc_que sociedades que presiam ffillita a-tençãç> um programa: sem nenhUm- COngelamento de preços; fazer esse
nos ccono'I!listas são sociedades. com problemas, económicos. E percurso intennediário da URV, que foi uma moeda-índice para
mau sinal. E igual a pessoas que muito a médico. E l:>om que se ig- fim; de referência. Parece algo cerebrino, mas, na verdade, trata-se
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de uma resposta inovadora à uma sociedade traumatizada pela ten·
idéias encontram o seu tempo, e, sem dúvida, há uma oportunidatativa de repetição de uma fórmula já gasta e perdida na primeira de impar de estabilização de crescimento duradouro na economia.
oporn.midade.
Quanto ao diário, de fato faço-o, mas nunca dei conheciMuitas vezes, diz-se que programas de estabilização ba.<oeamento dele. Às vezes, surpreendo-me ao lê-lo, mas é mantido a
dos em congelamento temporário de preços são sempre mal sucedidos. Isso não é verdade. O programa de estabilização de 1985 e o
de Israel foram bem-sucedidos. Isso dificilmente ocorre, mas, em
alguns casos, pode dar certo.
0 fato é que, tendo havido a história do insucesso-. rião cibe
jamais tentar repeti-la. É uma pena que, muitas vezeS;- tenhamos

sete chaves.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra o Senador J arbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO- A pergunta sobre odiário tem dois objetiV'ós:_U~ é, realmente, caracterizar que o livro do
jornalista teve um embasamento muito realista; o segundo é saber
incorrido nesse erro.
qll:e vou enlrar f!O seu diário de hoje.
Penso que, hoje, as circunstâncias são niuito diferentes das
O SR. PERSIO AR IDA- V. Ex~ ~e_rtament~ estará no meu
daquela época. Primeiramente, o-iriais "importante_- "rriãlsaüqü"e os _ diário-. Mas queio dizer que o jornalista. não teve acesso ao diário.
indicadores econômicos -é que, hoje, o País está muito maiS maConverSou muito cori:tigo, mas nãO "teve acesso ao diário.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Prossegumdo, Sr. Pi'esiduro do que em 1986, ano em que essas questões_ de fundo. as
questões de reorganização do Estado, do papel das estatais, dos dente, justamente a expressão "colocação" mais uma vez causa-me
processos de desregulação e de privatização, poderiam estar na caeste tipo de fascínio: da compreensão realística dos _fatos. Embora
beça de um ou outro agente de Governo, mas não eram uina preoos indicadores que V. s• está citando sejam muito bons, tenho a
cupação da sociedade.
ousadia de supor que, se !l?o tivermos modificações cõnstitucio0 equilíbrio orçamentário não era uma prcocllp"ãção da So- riãis, a manutenção da estabilidade do Plan~ _Re~l é duvidosa. Reciedade como o é neste momento. Hoje, a sOciedade é- riiuito mais
frro-ffic ·não apenas ao ajliStC fiscal mas também ao_ problema da
madura do que a daquela ocasião; a sociedade é mais consciente ·rerorn1a do papel do Estado,- a diScUssão quC se faz imperativa do
do papel do Estado. Naquela época, ainda se pensava no Estado problema da seguridade social. Demos um passo bem maior do
que as nossas pernas podiam dar: transformamos a Previdência em
como o grãnde protetor. pensava-se que o Estado era capaz de resolver todos os problemas. Supreendentcmente, pensava-se muito seguridade Social.
Esse é um ponto que me parece já respondido no momento
pouco no papel regulador do Estado e muito no seu papel empresarial e empreendedor.
_ _ _
_ em que ouvi parte da ~a ~xposição; e o segundo--ponto, jã na resHoje~ em parte por experiência Oossã é em-parte r}ela õbser- -- -pÕSta que me deu.
vação do que se passa no resto do mundo. temos uma sociedade
Gostaria agora de perguntar sobre o papel do Banco Central
mais oiadura. A constelação de problemas da agenda de reforma independente. Ultimamente aqui no Senado cresceu muito essa
do Estado é surpreendentemente próxima daquela; o-que houve foi
idéia entre nós. ~s. diante dessa posição, que ainda não será atinum amadurecimento subjetivo, em- esca]a coletiva, que é a pré- gida ~.~_de l5)go. a de um ._banco central que não seja pelo menos
•
- um supridor de recu~os para as falhas da economia do Estado, dicondição efetiva para uma solução.'
Do ponto de vista dos indicadores, a situação é muito me- rigida pelo Governo, qual é o papel V. s• tomará em relação aos
lhor. Não se trata somente de observar que, hoje, hã 40 bilhões de bancos estaduais?
dólares de reserva conlra 6 bilhões daquela época e que há urna siO SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a- palavra o Dr.
tuação fiscal melhor. Isso é verdade: os indicadores são ~elhores. Pérsi<? Ar!~·- - ~ ~ __ : ~ __
_ _____ ~~
,_~Mas eu diria que, como um- {Odo, hoje, a economia está mais proO SR. PERSIO ARIDA - Antes de mais nada, eu queria
concordar com V. Ex • no sentido de reafirmar que as reformas es.
pensa à estabilização do que antes.
Primeiro, houve a abertura dos mercados internacionais de _trutura!s são absolutamente imprescindíveis.
crédito. A economia está muito mais aberta do que antes, o que fa.
O programa tem um horizonte de sustentação muito longo:
cilita imensamente o trabalho de ·estabilização. É darõ-(Jue isso no entanto, é fundamental que ele seja sustentado com autocrcscipressupõe intenções sobre o sêtor exportador e sobre o mercado de
mento. A questão do crescimento, mais do que a estabilidade de
produção doméstico, mas. sem dúvida alguma, do ponto de vista preços, é que depende de refonnas estruturais: na seguri~de. na_
da estabilização, trata-se de algo positivO.
questão de monopólio, de desregulamentação, na repartição de re·
Segundo, a economia estã mais aberta e mais integrada. O .ccitã entre a União e Estados. Há um ID\!ndo questões a ser enfrenMERCOSUL, hoje, é uma realidade muito mais importãnte do que tacto.
comumente se pensa, inclusive, com efeitos muito Sérios do ponto
Com relação aos bancos estaduais, considero ímpCriOOOObde vista do equilibrio regional. O eixo de gravidade do País está-se scrvar que. entre outras coisas, há uma supcrposição das redes desalterando e precisa ser conttaoolançado com planos de equilibrios ses bancos. Estudo feito- só no âmbito dos t>ancos federais, ainda
regionais complicados. Mas, boje, a economia está mais iberta, no ano de 1994, apontava superposição fortíssima de redes de -~an- cos -cOID -prejuízos e déficits, para to.:las elas, de vários bancos fecom esse fluxo de comércio e de integração.
A meu ver, a economia tem uma consciência melhor dos
derais.
seus aspectos institucionais. Praticamente, o assuntO cm tomo de
NãO vejo razão doulrinária para a existência de bãnCOs estaproblemas constituCionais não exisúa em 1986. Amalmenie, sabe- duais. -Podem existir, mas não consigo enContrar· raZão para "que
mos a importância da Revisão Constitucional, a importância de se existam. O motivo básico é que, se existem E_a:ni Canalizar recur5os
conigir os desequilíbrios através da Revisão.
-- - --- pai-a Estados!_é_ uma má inan"Cira, porque o Estãdo pOOe dirctamenDiria a V. Ex• que os indicadores são muito melhores, mas, te tomar emprestado ou cobrar impostos~ se existem para viabilizar
a meu ver, mais importante do que os indicadores, do que os índiprojetos de interesse dos Estados, essa viabilização deveria fa7.ercadores flScais au de balança de pagamentos, é esse processo de se com o Estado atuando na..o:; suas formas predpuas, como agentt'
amadurecimento coletivo, de descoberta coletiva de um canúnho regulador c em alguns cas9_~ como coordenador, e não na forma de.·
que, agora. segue a sua história. Essas idéias não faziam parte do um agente fmanl·ciro-de investimentos.
pensamento existente em 1974, em 1980 ou em 1986: hoje, as
Os problemas de frãgilidade fmanccira dos bancos estaduai-.
7
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éStão inãn'Tfesto:; ê \is!\ ...f.-; •.::T~ ·Gtlos 'cs jornal:.;. ~'-'problemas que" -.-Ílado gOVQPõ.)~~eP,gi; .ele-;~ .ieCu~4o;,pii~Jm~~y~;a: e,_
têm um perfil .ci·.;Ecc.~::,·1::wi".. .,.ti.:.::u.•~~se r.mn ~>!t:ihc~za em 82; mais adiante, caía outra vez.
·
··
·· · ·
manifestaram:--~ ~·.r ~~.,;u~ 'OOm,t~"{u :: ~!,'::... -'~:-,J,.~; J;lÇV~men:,._=· . _ ;__ l~-~~á~j~-~~.;_-~ ~~~'-~;~~~:~~ ~
_te,nosanos90;c,e.got?.c~.n}~
........ __ - -~~ :-: -- --:-_-~-ooS::comO.li;lStru~.tc?s.-pOlí~dqsQo~~d~~~tramm,em
A experiência já de um bom per!odo demonstr;'l'!.e muitas . ~!l"'Ie, naquilo qu~ J.iD&uil.te,tt>:!w>r,>,';i,ll~de libetJ.•
vezes o queu'?" boa qualidade, de adminís\"'çãoJaz é DÍllitó fácil- lida<!!'- E uma libetalidade. que,,âs ~~~pl'!Jt.O. . . ;
desfazer com a má quaUdade da adrnil,úi;\t]!çãr,> ~.dialiunente de_,.• _..:Eu.,'.MJnistro.da E41Jc;açã 0 ;_~de;l!l)l~'!1lmr ..... Lon-'
pois_. 9 impacto do~ ciclos ~leitora.Ís-é ~fetiY.o; nã<?_ éfl_ toa_que as dres. O E:q;1baixa~or brasileirp ~~~~~....~p~ç;..à:~~ita

~.crises. ~o,.sllcess!vas a 9ad>l_quatro anos. Lemho q~-~~ .198~?·--- 4~umasenh~~~~9--qll:Y~~·~· :·~ 1 .; ,::_ ·-~' t ... ~ -·:..
'.
. . quandq fui Ip.C:.af _~n~ \Yash l."l~~n. -~~ Estar~us Uni~ o .J;lan.g>·:··,.;.-~ :: -~l].~,qç ~~. ~ <?>.~_j:ri.g!~~Ç91p-~~~~-~-·do:·
Central' jii hav:c '· "' .. :<':'-- F~C REli, l'rcgri'ma d~ _!~ção Rio A_mazonas· resolvi fazer elogios ao P~.~1a: ficoo ..
·dos Bancos Estaduais._ para reSolver u J'fOI;>lepl<!_~ cnse ~e 82. A . escapçl~H:z:ada, ~e ei::t-,.~ .~ry, ~!a.~~~...
crise de ~6? eu,~ vivi; eu- eStaVa. no .&ri~ Cep.lüll,.e vi' o qu.e &;9~-. . . • ~ ;._ ~an<J9 _~ a<p.tilo_, .quyixçk~ .~J?!·..O;;f~apor: o
teciu: te~o:l xi:u <".1iqÜ;;la,~o..dc vários _r_,a•:·:- õs ~1 198?.
. .. ,~€WJl9I'm~ ~.qu~ ~-~~ ~e~~.:.~mou~
. . . .Em 199J~ G,pr.pd ~_os bapcos esf4du~s ..:. exp<m,são'de liqui.. tro.sentido.·Entã;o, .esse ~9:-;easó em.t:<JÜfP.~~j:le.4eYe ser.
!iez- foL,funda.mentaL Acho que ,no_~~ ~~~r~~ ~a pa}te Q.e ~ ~;~~como ai~. co~-~_ito·.~~ ._..',. ~i;·:-~-:.·.; .... • ·
obtenções do chamado Pl;u\o Collor na ocasiãQ.
' ;,.• ,
, . '.. , " Mas V. S'. ,ao ,;eSJl<?P.Cie!;,ao ~§!JJ!licy spbte,a questão
.. Em.l994,:~s probl~D,l"i.de má gestãj>.qu.Ao cicl<>. eleitora!, ..-4j<AP.-~ncia, d9 B!"'CÓ. Q>ll~,flis~cqu~, .~:~~ qire.tores.
·
~en.tef~_menqs.~d:osrl9~e.em_ou~~c~_s~masa _temmanda~.
,_. · _ •..:.<..,.&,-;::.;.1"~;...:.> •. ~._:,.-.:..~·: . •
flenubada da inflaçãQ em níveis muito biúxQ~~geroJl à ~9 ~. , :,;, .,.QUéró ~emb"'!'·llle..~ uma.~~~P. Jfuúo Qwíde. que es_~s bancos ~-~~:ianl viiy~~s. -. , •. -~ ~ ,--~:-- -~~~- :;-~ ~:-~~-~-- ~-f ~-e. Qi;ia);vto: ~e c.J?.~~.ggy~,~~. aquelas~
' Y_ários çhs_~~ ':~::::-::-;;--- _&:csPa!ttos~.-- ~~ rrv:~_.ln_cro,.~-~~~-em qu~ pa~~-~~s . ~~e~&!it}8ttjg~ ~~CJ.Ue
c~ ~i.Dflp.çãc·_,JC .;5~1 ao Jl 3$.-_[0! ql)e nizã~_:s{ria!. _ã.:_es~,.;3J~_., ~.Jo~m.-~ _ .à.Ju~~~--~ ~~l.l·,~.~g@~, com.

~Á~EJ;1~;_t~~l·:·. :$···~·; ...~-. 1,;;; sA;1 · . _.~?.~~\8~ ~-~ãis ~~~-~:~:;-~-~-~0 qU~~~<4_~r~?4~úJtilia;~!~~~~implo~~

~e~ ...-~:nãp .~ejo ~?IDO .s.e e:-::.:aj;n;:: de um_.P,I'f.!C~S~ ~ ~~- -~ ~~se~~ q~~-0 I;$~.~:~Y~~·~-~ci o.<.{" w:...'-:C
·
~trun.uaçao~ todó_es.;e.probl~~- ___ .:._ -~ ~--~·->r ,_.·; ~- .- ·-- •.• __ .A n$}1a.p,ergu.n~ .f~ ~na: cqmg~~·::~;..J,y~ res:.,,
DUJ:iilll.e' muito· ~empc. que é·um IT.Syllí::iq d.i qu~t;_o -~- ,. _.pq~e~p~ ~~à J~ ~-~"~-~n;t_'~~~ .~Central'.
. _cio.nária~ ~ .:Ps~do ~u~ ter o seu .Panco; a1i~ 1 .cad:a MiniStério ......~dQ çi9- ~u.~po ~ ty.ncianát}os ~~í<#.Y~?.~. ·::.;,_ ~ f;.. _ ~-;;--" ,~
·
ll3; Uniãç> qri.~p.a ter o seu"Panc:o. ·. ··- .~ _._ . _--=.-····. _ . -~·~,=-..-_ ,
__ ~YC? ~teciparc9~e.Votei a f~v9b~<?-~ 1G?'J?JP.~.M!~. pois
Relembro-me de época em que os equilíbrlPs s~ c!ividiJ!m: . o'. 'pJlepu~ 1-\1~- dush'iken fe,z ...,..-~,~·.'lll. -~!'Í inteiesBNH, o Banco,do,Brasil, o BNDES.p Banco dq.Norde_slo_. !\n1ã9, .~§an~Jõ3I'l.tp.:u~_;v%,do_ ~0,~~~~'
.cada MDw,tt,;o tiiili• '? ~u ·""-''C"• e -cac!a E>todq,\a!llbémJinbao do Banco. Clnai seria à sua~ nó:~!l'i ÍS;S0.Y\>~d''~ objeseu. pa:cp1~. c~:.·;·:.-~·- ;_l ·.~;.;., -~j)l. ~ta lfi_Haç~r-•;_p<~rcepe-s~ que o ~detentatiyadelegis~çãq,1. í_- _ . .
.rx"~; ._-_.. ._
·
::

> . : ..
banc_o ~~~ ;:~ -~~~~~~=~~t!;~~~;'~~~i.~~~~;~~~rta,;e-;-te:-~·~p~~J~~~~~~;~~~~:!~~~~~-~-~· ~
problema, não s6 no Brasil. Outtos países q11e t '·''2-!am.baJ!.ços e~c .,, !.; . . Ç! SR. PÉ.M,IÇ\.41m>~,-:-. ijá,~~ ~Q.:._Banco .'

duais tambép; tive.~a~ problema~ Acho qn~ e,:s() ,questão _precl~ 1 Pà ~ça ~m,..pelo..seu,.~.-.up:q:q:~i~~!r~a&.:~ ~-'
.,
.
.· . _
rlos.N:oca,sodoFederalR~~e~to.~.. c
Não estari<:. pn.:par~Uu. u~~e ;,upmento. p<li~.~ ·a y. Exa, -. ~i~ 9e ~e~-~~~.Já:.-~@!qó;~~~~·
. E.
quais s~~-alt~rn~tivas. mas.. ~i:tamente.a.9.~-~~õt.e!Q.de'set;. !-çmo\i.e~~plos_nas~_~PÇ.~,-·· ~
repensada ém g<>oido ,·,:ofc oóída&i. _ . . -. , ~ ·. >- · .
Há. prós e contras, evidentem,Onte: ,O·pr6 é:ter .a,~,$ç!k> <!'?
..
O 9ue rião ~c~"~' lawr_é o BancE Çen~) 1ecun_cJa.t;_Eela_~CO!J>O-fu_nciQllai.IJllgixetori;, f""!litandf1 a~~B!"Çâ<>~:P,JI1i.Cidar-·
serpensada.wt:.:. ..J.::•.:;r"':.grcip.Jc;,r0~undi{!-'d';

expau.são monetária. o compórtãllfell,to aos:oanC9S. es.tadqãiS. Isso . mente no caso de um COipO ~~~ ~ 9 dg.~~Çéiilml,.
pode ser bo~ para o Estado. para o Governad~~ ~ çerramente é . que é todo concursadç>.:~_t.i9o;~~~~;a_i:ns~ ·
ruimparaoPaís.
.
.
.
.,desde_Sil~ formação; .o ~é'U'mpre (\:~,de."'l'. n-preSsio
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Conéedo a palavra ao ~tiva
do. Co"'\"lb,o D.iftlto.r.<!a ~luiçã<,>i. __:;; _. . .. {
Senadol; Jaxba' Pc.s.1orin!lo.
.
,
·
.. UD1 ah~ ft1nciqojii~..do .Bal1cP cJ;t);-~,.'1\'eJo( colega~
Ç. ~~- :11"-""'.E;--S r.-_h.3:_)J\.Rll•U.IO -~r :'.~tG!C? Atida. real- ~eu de ~la._no~s.. ~ Yni-~:.4iss_e: . ~'q~.~ tem.muito
mente. i:~ e: . ·. · .-~: .::':t! .d~ C7.1';:S-:-:"'!c:r. ~:.;,~;7;.;_ ._.;.&-coni6 pleitos problema. E importante ~um. não'~ doqueu~"--::· -.,'.. ·. ; ... ·
~m: própr~~~: [, ;:.
.
:.. ---· •;;-;;~- prifnCir6 blãifRO SR. JARBAS PASSARINHO., Eu.acredito. I>r. P~io.
dato, a fJ::.;;:: c:
~~.... i~:~ . · _:~~,~4-"#~:~lt:e~~-e;i__® ~e~~-:I!~~ ~-99c)_!_~e~~_!"_O!_!l~--~~-~-~-nu:
idéia. ·
--~:_: ~_-. ·:~=..__--=-~-c~_-~_;_~ __ : __ d~~l~~~. o,_que· ta_!D-~;ria ~~ ~~ cOmo· Mas o prcblct1 ~ ..... <.j'.1'.,, ~(.! ~~: s·· ~Qlup~:._t.;s!>e o trabalho do- _uma~ porque ele ~vOz~-~w ~~de de.. i
Plenário do Seoado, vcriflCBria. põr e_xc--:rnplo: a· ~~olti d9s Gover- cisão. Não sei se no seu teplp<?- 4e ~~te,,pc;>J; exempl~ se pedia.
nadores de Estacb, ~FZ!"!do ,,3 ban:X)"' esta4u~_.~pram feçhªqps, ___,~CJY~___pguv~_1.11!!- __te_rço_ de ~~ n~ all!D-os, no Q>nselbo
Nesta segunda págúu.. "/. S"'_ se ~feril.! a i~:;o. ____ ~+· __
_
Universitário, e ePJ., da IWfSxpa. idéía q~e-f9~ ~r@:fti~ ,desde que
Há que sc}ytU..:t. u~1 ooucõ. o joip do lrig<7 pisOOlnu_ito bem _-não houve~ dois terçõS. - _-. - . -- - .-~. . . . ---.
V. s• que as cri.s•.:, :::9-;- ·:::· ~:- .._: d<:ntro de quat:-Q anos. o que prova
Agradeço muito a sua·presença.aqul. Fazo~ &;>~da
t.Xatameu_to ca•.L:_ ·..
·
------~-- __ !!Ú!!h.~-~~ parlamentar~ e hoje eu fiz questão de-.vir cuvi-:lo, não
s~! de ç.
' '"'·..:....-ã._ :mas~_adtui~ --porque tenha embasamento pai3. lhe fazer. perguntas sobre matéria
!,-; ~Jll•.. ·• -.,~ ·
• ··,':oo Central e
na qual é professor.emérito, e sim, tlorque nO Mt;m.Õriai de Aires
Iilio t::.: ... ..t ~-"
----=--~--:___ ~d_ete.J:::mk_hi_umapassagem em que Machado de Assis.se refere à ~una prin-:
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cipal do Memorial. Ela diz: ''Eu não tenho cultura, mas tenho uma denciaiS e preços- agrlcOlas. As diferenças são muito grande, não
finura". Então, é possível que não se tenha uma cultura econôm.ica, lembro de cabeça, mas são muito grandes entre lucro acurnulado e
mas se tenha a possibilidade de saber se essas decisões têm ou não o IPCR acumulado. Evidentemente, do ponto de vista do poder
cabimento.
_aquisitiyo, a Il!_ensuração pelo IPCR é superior.
De maneira que, dentro das éticas webeiianas:-·-voo -Votar
_ _ Do _ponto de vista das indústrias, penso que os indicadores
pela ética da convicção, vou votar pela indicação de-V. Ex.•,' oom de preço mais aproximado do índice de preço por atacado são mais
muito agrndo.
relevantes. Eu também observaria que, inerente ao processo desse
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra o Dr. ti(l<>; exisla má apreciação cambial. E a razão é simples: quando a
Pérsio Arida.
·
_
moeda é erodida por uma inflação de 40, 45% ao mês, ninguém
O SR. PÉRSIO ARlDA -Agradeço multísSimOpür essis pa·- quer aquela moeda; quando a moeda se estabiliza, todos passam a
lavras e devo dizer a V. Ex• que me sinto muito honrado em tê-lo aqui querer. não só as peSsoas de dentro como as pessoas de fora do
e. particulannente, por ser objeto de palavras tão cariDbosas.
país também. É natural, JX>is em todo processo de estabilização reMuito obrigado.
cen~ (~m ~araç!-erizados por apreciação Cainbial. Israei teve uma
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palàvra o Se· apreciação cambial significativa, o México, Argee:ina e o Chile.
nador Jônice Tristão.
-.
·- ·
~Em todçs os c~_os_a moeda teve uma forte prestação cambial, quer
O SR. JÔNICE TRISTÃO- Sr. Presidente, caros
dizer, faz parte do processo de estabilização desse tipo. O delicado
res, Prof. Pérsio Arida, depois dessa sabatina lão intenSa, de qUase - que se diz de manejo é de um Jado m1tenJI;"r que essa prestação
três horas, minha pergunta, em parte, já foi feila pelos nobres Se- _ cambial _faz parte de um processo ciesse tipo, porlanto, não cabe
nadores aqui presentes que me antecederam. De qua-lquer forma, tentar manter o câmbio constante, em termos reais ao nivel que
prevalecer anteriormente, pois isso equivaleria a anular todo esfortenho um ponto muito importante a citar e gostaria de atvir_V ._s•.
Todos aqui no Senado, e acredito que grande parte da socie- ço de estabilização. Cal>e1:ia tambéin pensar qual o c.onjunto de redade brn.sileira, estão cons-cientes de _911e a prioridade básica do fonna necessário para que se evité os éfeitos Inúito danosoS- da
Governo .é o Plano de Estabilizaçã.o. E dele que toda a sociedade prestação cambial.
depende paxa que o Brasil tenha essa [7mde retomada que estaParte dos problemas associados da prestação cambial é que
mos bastante otimistas que venha a acontecer. En~_tg, os pila- os fluxos fmanceiros têm velocidade e reação muito mais rápida
res básicos para que essa prioridade seja- atingida são a expansão do que os fluxos comerciai~ ou sej~ uin \·olumc de eritr.ida- muito
monetária, a taxa de juros e o câmbio. E se os remédios que estão grande de recursos, oriundos de capitais f manceiros pode levar a
sendo adotados em cada um desses pilares para atingir a prioridade ~as de queda muito grançles.
quedas na taxa muito fOrtes que,
básica forem extremamente fortes, tenho receio de que possam por sua vez. inviabilizam outros _setores da economia, e nesse caro
. matar o paciente.
o efeito é real por conta de -um efeiio fmarlceiro~ que hoje pode esVamos ao caso do câmbio. Tiyemos agora, durante esses tare amanhã não.
-- --,
cinco meses, uma inflação que chega. mais oo menos, aos 25%
Então, temos de um lado preocupações, no sentido de evitar
acumulados e tivemos unia taxa de câmbio retrocedendo em 15%. movimentos muito divergentes ou muito oscilatórios na taxa de
Para as empresas, principalmente as industriais exportadoras, cu- câmbio. Um dos segredos de todo o sistema monetário europeu foi
jos custos são atingidos na carne pela inflação, e que- ainda têt.""l. os sempre dar algum parâmetro de variação_ da taxa cambial para e v iIS% de defasagem do câmbio, com um total de 25%, mais 15%, tara volatilidade excessiva_- esta-~ uma preocupação; e outra. que
que é igual a 40%. Esses 40%, evidentemente muita gente já está Ieputo talvez mais i.mportalne, é construÚ' o ambiente favorável ao
no vermelho. Sabemos da preocupação do Governo e que, inclusi- progresso de atividades produtivas. mesmo com uma moeda mais
ve, houve redução de algumas taxas, alguns impostos, está tentan- forte do que existia anteriormente.
do contornar o problema já bastante debatido. Mas essa redução de_
Penso que nisso, mais uma vez. .ã. reforma constitucíonal e
taxas e impostos, muito pequena para atender essa defasagem de u~ vasta gama de leis e decretos fazem-se necessários para di miquase 40%.
nuir os custos de produção no País. Temos boje custos de produA nossa pergunta, a 'despeito de entender o fato de que no ção elevados em virtude de ineficiências, gargalos.
manejo do câmbio exige muito sigilo- e V. s• mesmo falou aqui regulamentação ex.cessiva~ há muito a ser ganho do ponto de vi"sta
que poderia voltar ao debate em reunião secreta da Comissão de eficiência sistêmica da economia.
mas eu perguntaria se V. s•, assumindo agora, já. está bastante seE não falo da eficiência intramuros, dentro de empresa: esta
. guro de quais as medidas a serem tomadas para que o paciente. _no é res~sabilidade dos empresários, e penso que deveríamos darcaso, especialmente as indústrias e o comércio exportadol-,-nãõ se- lhes um voto de confiança, pois certamente saberão estar à altura
jam duramente atingidos a ponto de, grande parte, desaparecer do do desafio. A questão toda é a c~amada eficiência- sistémica. ou
percurso.
seja, como dar um conjunto macroeconômíco que pemtita que as
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Dr. fábricas, as unidades industriais sejam eficientes. E aí a iniciativa
Pérsio Arida.
cabe ao Estado, porque não é nada que o mercado em si póssa re0 SR. PÉRSIO ARIDA- É difícil responder a pergunta de solver. Se existe excesso de regulamentação, se existem estatais
V. Ex• porque, em não podendo entmr em detalhes, pode parecer ineficientes, se existem cart6rios, isto tudo tem que ser modificado
presunção da minha parte dizer a V. Ex• que me sinto capaz de por ação do Es: 1do; o mercado é incapaz de resolver.
pensar so.bre essa questão e determinar as melhores maneiras para
Cabe a todos nós, Executivo e Legislativo. um amplo esforagir e evitar que os problemas se acumulem.
ço no sentido de criar o ambiente macroeconômico _extmmuros
Eu observaria apenas que o cálculo de 25% de inflação, e propício à ativídade econômica. Muito pode ser ganho, contraba15% de defasagem cambial, atende um pouco a dar uma dimensão
lançados os efeitos da apreciação cambial através disso.
talvez indevidamente magnificada para o problema. Para boa parte __ _
Eu lembraria que, no Japão, houve uma queda no iene das indústrias, o índice de preços relevantes- muito mais índices lembro-me de alguns_ anos atrãs em que o iene era cotado a
de preço por alacado do que preços ao consumidor·- como todos US$300; enquanto hoje é colado abaixo de US$100. é uma apresabemos. foi fortemente influenCiado los reajuStes de alUguéis resi- ciação-cambial monumental por qualquer critério. A indústria aca-
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bou sofrendo muito, sem dúvida, mas. se olharmos elo ponto de
vista da capacidade de adaptação, a da economia japooesa foi muito impressionante.
Não estou preconizando que se tenha uma apreciação cilmbial equivalente no Brasil, em absoluto. Estou apenas mencionan-do que não devemos s_~~_§l~_ar o que_ pode ser ganho do JX>DlO de
vista de eficiência e produtividade das
lll-do o que deve

que, tendo em vista todos os outros planos - com a clareza (.'om
qUe -v. S.. estã demonstrando as dificuldades que poderemos tt.~r
-pela-frente -;-esse conjunto-de cartéis na economia nacional é uma
dificuldade para o êxito de qualquer plano neste País, se não hl~U·
ver-uma refonnulação forte, pelo menos cm parte, para frear esse
tipo de liderança? Esta é a prijneici pergtfnta.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Dr.

ser ganho por inte-rmédio de um amplo esforço de priVatização,
desregulamentaçãO e desõn&ação de obrigações tnbutãrias, íniciativ"a:s essãs que cabem ao Estado como urri todo.
O SR. PRESIDENTE (João R9Cha)- Cº-rri a pã.Iavi3- O~-nador Jônice Tristão.
__
__ _
--

Pérs"íO A rida.

empresas, e

O SR. PÉRSIO ARIDA- Penso que a pergunta de V. Ex~
tem dois aspectos: o primeiro aspecto é, digamos. de caráter distri·
butivo, póri:fuCTonnã.ções cirtelizadas concentram certamente renda e afastãni-se dos ideais de produtividade e competição que_
O SR. JÔNICE TRISTÃO -FicO
resPQSta:--tenamosemlivre concorrência~ a segunda questão. correlata à pri.embora reconheça que ela não possa entrar em d.elalhes. Fico feliz
nieira, é o imj)ado dessas formações cartelizadas sobre o Progrnpelo fato de V. sa ter enfatizado a importância do Estado nesse tra- ma de Estabilização.
balho de redução de custo. Nota-se unla ênfase muito ·grande
Quanto à primeira questão, eli Observaria a V. Ex• que o que
quanto à responsabilidade do empresariado brasileiro; ~1~- é que mostfa a experiênCia íiriemaciOnal é que os processos legais de putem que se virar, ele- qUe--é o incompetente, ele que tem custo alto, nição às formações Cãrtelizadas são extremamente difíceis. e. muie, portanto. é dele a culpa. E a intervenção de V. S.., dizendo da tas vezes, o que parece ser um cartel. _na verdade, desaparet·e an
importância da açãodo Estado para que ambos- iniciãtiVã-pifvada longo do tempo. Cito dois exemplos a V. Ex•. por sinal da ex pce Estado- trabafuem em conj.mto para podet atingir u"Ina redução riência norte-americana: o caso da IDM e_o caso da AT & T. Eram
de custos, que venha compensar uma eVeittnil valorização camduas empresas líderes absolutas dos seus respectivos mercados.. tcbial, é algo muito importante de se ouvir.
_
__
l_ecomunicações e todo o mercado de computação, na década dt'
Finalizando, quero cumprimentar V.
não da forma tão 70. e que·,- à pritrieirã vistã. pareceriamconfigurar dois casos cristabrilhante como o fizeram os ·demais Senadores, eSpeciahnente o
linos que eu não diria nem que seriam de cartel e. sim, de um quanosso querido Senador Jarba!): Passarlnh~· que foi muitO feliz em
se monopólio- pior do que um cartel. Na ordem de hierarquias. o
suas colocações, e eu as endoSso. t>igO~talnbéiii que-voo votar a-- --pioTque-pode haver é sempre um monopólio. Na distribuição dr
favor da sua indicação. MuitO obrigado.
__recursos é o pior. E não interessa se é público ou privado, todo

-teliipor-sua-

s•.

mon0p6Iío é ruim. Cartel é um pouco melhor do que monopólio.! o
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Se·
nador Ney Maranhão.
_
- ---o -Ideal é a livre concorrência. Pois bem, eram formações quase
O SR. NEY MARANHAO- Sr. Presidente, Srs. SenadoteS, monopólicas e foram sujeitas a um longo processo na justiça amcProfessoc Pérsio Arida, ouvi até aS,ora ãtentameD.t«dOdos os com- ricana sobre descartelização. a chamada lei antitruste americaruL
panheiros fazendo perguntas e V. sa as respondendo a conten:to.
Nos dois casos, a justiçã. decidiu ccirretamente. dez artos depois.
Em primeiro lugar, ninguém tem dúvida de que V. s• é uma
Mas interessante é observar o que aconteceu ao longo desses dc.t
das pessoas mais experientes nessa questão-de economia em nosso . anos.
País; e por eXperiência vivida, como é o caso do Plano Cruzado.
No caso da A T & T, a justiça americana forçou um hrcak
Professor Pérsio Arida, tenho uns dados que, coincidente- dowo; forçou que a AT & T se subdividisse em diversas compamente, foram checados através da Comissão de Economia dó Sé-- nhias e ínstaurou um regime de_competição entre as várias subsinado americano, os quais mostram que nossa econoniia é tOda~ - diãrias. O resultado foi extremamente benéfico - não tenham
sem exceção, cartelizada: a indúsiriã leve,- a- indústria pesada. a
dúvidas- ao consumidor. Os Estados Unidos, hoje, têm suas tari·
agricultura e a pecuária. Ou seja, quatro empresas dominam o ran- fas de ielecomunicações entre as mais baixas do mundo e não tckingemqua1quersetofdessaecooomia·.
nho dúvida de que boa parte da eficiência da infra-estrutura
V. sa não acha que, em tOdos esses planos que foram tentaamericana está ligada a esse processo intenso de privali7..ação com
dos. inclusive o Plano CruzadO, do quã.l V. sa foi um dos líderes e
competição, uma vez que a AT &-T jâ era privada, mas é preciso tercriadores, com as leis frágeis que temos no que diz respeito aos
se a iniciativa privada com competição nos processos de telefonia.
cartéis, teria que haver leis mais rigidas?
O caso da mM. no entanto. foi de outra natureza. A IBM.
Na própria América, temos o exetilplo da indústria automo- ao longo do processo. teve a sua liderança de mercado perdida t~
bilística, que dominava essa área, e que precisou da concon:ência. começou agora a amargar os seus primeiros prejuí1.os- são prejuí·
Foi quando a--indústria japonesa levru o grande beneficio àquela zos de bilhões de dólares. O cenário seria absolutamente impcns.áindústria. E, boje, se não me engano, li numa revista, que a pr6pria vel na década de 70. Isso mostra como, de um lado, é difíci1 - esst'
Ford lançou um carro, cujo nome não sei, que só precisa da pri~ processo demorou dez anos- e. de outro lado, como algumas coimeira revisão com 160 mil quilômetros rodados. Veja V. s•_ a sas que parecem cartéis ou monopólios inabaláveis. na verdade. st~
competitividade. Acho que o japonês trouxe um g:raiide beD.Cficio dissolvem pela ação de mercado. Em outros casos, não.
à indústria automobilistica norte-americana.
Do ponto de vista principahnente dos critérios distrihutiv<,s,
O SR. GILBERTO MIRANDA --senadOr Ney Maranhão, temos um quadro regulatório, que pode ser aprimorado com a lei a
eu gostaria de fazertima breve observação. _ __ ~ __ faVor-da concorrência. Acho que há muito para ser aprimorado ali.
O SR. NEY MARANHÃO - Pois -não, SCnadoi- Gilberto-- :Õlas já é um primeirO quadro de referência. Mas até que isso se
Miranda.
lor:D.e, de fato. um instrumento efetiv6, ágil. com uma base juridi<.:a
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Coritinua com·a pala- de julgamento imparcial, com órgãos com legitimidade, vaí dcmovra o Senador Ney Maranhão. Em seguida, será concedida a pala- - Iarmuito -tempo.
vra ao Senador Gilberto Mir.md;!l__
-__ __ _ _ __
No curto prazo- e ai está relacionada a questão da estabiliQ_ SR. NEY MARANHAO- ProfésSOfPérsi6 Aiid.ii: esfã-:--z:ação-, penso que a abertura é a resposta mais efetiva.
mos todos torcendo pelo êxito do Plano Real. Mas V. s• não ach~
A indústria americana de automóveis é carteli7.ada? A prr·
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gunta é inelevante. Na-piática, não é, porqUe é sujeita à competi- comunista. e, como V. Ex• sabe, em 1997, quando Hong Kong
ção. E muitas indústrias, por retomo de escala, na verdade, implipassar ao controle do governo chinês, com a ZPE de__ She_nzhen.

cam em poucas unidades de grande concentração, caSos nos quais,
a única resposta passivei é a -Competição estrangeiia. É uma resposta dura de ser dada;. a tentação é dizer. "Não, vou fechar a co~-

será.-tillvez. o maior pólo dO Planeiã._-em sisterrla de 7.PE, pol-que,

hoje, Shenzhen, da C1J.ina, colado a Hong Kong- tem mais de 300
quilómetros quad~dos - fatura mais de 1~ bilhão de d61ares por
petição e iriipor-uma aUtoridade 1-egulatória". Na prática, isso tende mês. Participei de um trabalho ligado à Asia, C_ingapura,_China
a não funcionar. A competição é -sempre eficiente. o-pior que-poPO(il-lar e Formosa.
Portanto, há essa dificuldade do nosso País em termos de
demos ter são situações de monopólios protegidos.
O monopólio constitucional, nesse sentido, é o pior caso investimentos de capital estrangeiro, porque, no meu entender- e
possível. Mas temos vários outros casos de forniação de cartéis é esta a-pergunta que quero fazei-a V._s• de~Is ~.Será-primordial
que não estão na Constituição, mas que, poi' barreiras"-1- competi- --esse Capitaf estrangeirO para o desenvõ!Ví~ilto, porque~ apesar de
ção, de unla forma ou de outra. não estão sujeitas à competição es- _termos CS~ reserva, el~ riãõ- Poderá ser emprestada a longo pra7..o
trangeira.
_
__
-_ - JS ou 20 3nos- pãra o desenvOlvimento do País. Portanto. ocaPenso que, tanto com reSpeito à estabilização quanto aos pital de risco será importante para--se asSociar às-nossas indústrias
consumidores, a abernna é um instrumento inuiiO efetiVo de com- no Brasil. onde temos, principalmente, médias, pequenas e microbate às formações cartelizadas que, muitas vezes, diga-se de passa- empresas. Em Formosa, uma e1apresa com até 5_ milhões de dólagem, não são de proprietárioS resid.ente_s no País. Hã várias res é considerada média, enquanto que, no Biasil, já é considerada
indústrias-no BiaSil cartelizadas que, na verdade. pertencem a mui- de porte. Além do mais. no Brasil, 70% dos empregos estão, justatinacionais. --- .
nlente, D.~_:;~e~ trêS tipoS de empresa.:. à mé9ii. a j,iqueDa-e a miA abertura produziu efeitOs curiosos. NãO VOU- mencionar croempresa.
nÓmes, mas houve caso..-; de multinacionais de um país que compe____T_!_~O t:r.lbalhado muito nessa áreá e alguns frutos obtiYctiam com multinacionais brasileiras pCio merCadC)br"8Sileiro. Quer mos. Em Pernambuco, juntamente com o Governo da Cbina Popudizer, no fundo. ela tirou o monOpólio de uma multinacional de lar. implantamos uma fábrica de bicicletas. O ex-Governador Ciro
fato inStalada aqui. Às vezes, é a mesma companhia. mas com Sllb- Gomes - hoje, Miní_~tro .Qa Fazenda -:-_tamb:_ém obt_eve __re_suitados
- - pOsitiVos junto a: Formosa, com a -imPlantação de uma fábi-lca de
sidiáriaS diferentes competii:tdo.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra o Se- máquina de costura. O mesmo ocorreu em Sergipe, com o empenador Ney Maranhão.
_
_
nbo do !lOs~o GovernadoiAlbano Franco. Enfim, é um grãozinbo.
O SR. NEY MARANHÃO- Nesse sentido, aCliO que -en~
Mas devo dizer a V. s•que fize?los,juntameilte com o Gotendi que o Plano Real, hoje, tem muito mais condições de terêxi- vernador Joaqu_im Francisco, um trabalbo-=-e lenho todã a doeuto justamente por este motivo: a abertura da econ0111ia que esse
mentação -;que durou praticamentC-qiiitro anos, com um grupo
País começou a sentir de 1990 para cá.
- de Cing~pura, que queria investir no Bra_sil. S6 uma parcela desse
O SR. PÉRSIO ARIDA- Sem a menor dúvida. CitarCi"iim -- ih~~t%rrfuritq. qtie seria feito cm Pernainbtico, Chei;âva a m8:is de
exemplo: em 1984~ em conjunto com André Lara -Resende, esCrevi quatro bilhões e meio de dólares. Eles queriam, simplesmente - o
um tmbalho que ficou cODhecido como o Plano Larida- depois se Governador tem essa documentação, e ~ CO!fespondência que foi
pensoo que era o Cruzado. mas não era. O Larida é muito próximo trocada, em que pediam pressa -, assumir o sistenia de abastecida URV, aliás, 8. URV é muito próximã do Larida. Se se lê o Plano mento de água e esgoto de Pernambuco, compreendendo 186 cida~
Larida até o final, vê-se uma loriga discussão sobre âncora cambial des - uni investimento de 3 billiões e meiO de d-ólares - alénl do
e a abertura e há lá uma constatação- foi escrita em 1984-, dizen- irivestiínento de SUAPE. ,
- do que a âncora ideal seria uma âncora chamada cambial com
Esse grupo de Cingapura tem uma experiência rriuito granabertura. Mas, na época, o Brasil não tinha acesso ãos créditos e de nessa área. O abastecimento de ãgua em Cingapura, Hong
Kong e Taipé é Controlado por esse grupo.
aquilo não era possível.
Menciono o fato para W.zer que é sobejamente conhecido
Uma das causas de o Governador Joaquim Francisco _ter saíque uma economia aberta tem muito melhores condições de esta- do do Governo foi a asSinatura desse coritrato COm esse
a
bilização do que uma eeonomia fechada. Em I 984, foi escrito o entrega da CO MPESA e uma parte do investimento em SU ÁPE.
trabalho ..• Mesmo em 1986, o -Brasil não dispunha nem de reser- Sabe por que, Sr. Professor, esse grupo não veiO? Hoje. coincid~nvas nem de acesso a crédito para dar esse passo; hoje, dispõe, está temente, V. sa sabe que o Brasil é um dos países que recebe, em
fazendoedevecontinuarfazendo.
_proporção, menOs capital de risco no mundo, porqu_e o art. 171,
O SR. PRESIDENTE (Joâá Rocha)- Com a palavra o Se- que discrimina empreSã--eSirangeira e empresa nacional, ainda não
nador Ney Maranhão. - - _
foi tegulamentado, e também as remessas de lucros, prindpã.fmen0 SR. NEY MARANHÃO - Uma segunda pergunta, Pro- te para a média, pequena e microempresa.
fessor Pérsio Arlda: sou um homem que, durante o meu mandato,
Eu trouxe da Cbina Popular o primefro, segundo e terceiro
tive a crença justamente nessa abertura. Eu sonhava com essa volume sobre '1nvestímentos na China Cq_munista'\ onde. nos arts.
abertura nos anos de 1958. como Deputado Federal. Eu chamava a 22. 24 e 25, asse_guTII.-se a livre remessa_ de l_'!_cros ao sócio estran~
atenção para as ZPEs. que surgiram nos anos 60.
geíro. ___ __
__ __ __ _
_ __
__ _ ___
_
Pois bem. este Senado, depois de um longo debate, votou
Nos países onde funcionavam as ZPEs, via-Se- que- &e 11-atava simplesmente,do aproveitamento da mão:-de-Obra barata com asso- __ esse projeto de nossa autoria- está aqui o-Senador Eduardo Supliciações. espécie de joint ventures, com os países ein desetivolvi- cy, que também foi um âos que votaram esse projeto-, que está há
mente. Ao mesmo tempo que essas pessoas se aperfeiçoavam, as quase dois anos parado na Câmara, regulamentando a remessa de
lucros. principalmente para a média, pequena e microempresa.
indústrias também se aperfeiçOavam e a tecnOlogia avançava nes- Isso significari? Um_ ã)!ITI€:rito no tlúmero de joint ven,tuJ:'es.
ses países.
Temos o exemplo de Formosa, país menor do Que a Paraí__ P~rgunto a V. sa:_ esses_ dois artigos,.Já Iegulatnentados, seba, que conta hoje com uma das maiores reservas canibiaís- do rão- tàmbém fundamentais :Para o êxito-do Plano Real?
mundo, proporcionalmente. Temos também o exemplo da China
,
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Dr.
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··-O SR. JACQUES SILVA - EP bavia assistido àparte inicial da exposição de V. Ex• e formulei alguns questionamentos. inmos, pela C<ll1fieça suscitAda pelo Plano Real nos mercados fman- clus!ve sobre dívida externa, bancos estAduais - agora hã pouco
ceiros in~liJo&i,&, pelo vigor, dinamismo e tamanho do País. muito bem_ respondida a pergunta, por V. Ex•, que foi formulada
oportunldadl!l.~ de atração de capital de risco internacional. pelo ilustre Senador Jarbas Passarinho - de modo que para não
Esse capital &f~·~ Hoje, o Brasil é percebido com todo seu po- tomar repetitiva a brilhante exposição de V. Ex• até aqui feita tenciaL
"· .~
tive que me retirar para participar de outra reunião e perdi. nab.lral0 fatÔ de tennos sido um p<:XICO retardatário5 nesse proCes- mente, parte- gostaria de fazer apenas uma pergunta a V. Ex•
so de estabilização nesse sentido até ajuda, porque quem olha para
Se V. Ex• já tiver dísconido sobre o assunto, fica, inclusive,
o Bmsil e pensa que o Pais pode sofrer uma transformação similar desobrigado da respostA para não tomar, como jã disse, repetitiva a
àquela que a economia chilena sofreu percebe que há UIIl campo exposição.
ext.mordiiWio na economia e a dimensão-escala do Brasil o faz
Perguntaria, já que V. Ex", no iníciO~ falou sobre desindexaparticul~ atrativo ao capital de risco internacional.
ção: qual anotação Que o Banco Central editará para as taxas de ju.
N1o Ido a menor dúvida, tAmbém, que do ponto de vista ros após o término da desindexação?
da gera~os e renda iremos atrair esse capital.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Dr.
O .P.~.fll!.~ relatA a todos nós é o que já tenho visto em Pérsio Arida.
vãrios casos. R!r~ da minha experiencia no BNDES, freqüen,
É objetiv~ a perglinta, bem direta.
O SR. PERS!O ARIDA -Antes de mais nada. agradeço
temente tenho siÍl'Ôjifucurado por grupos".interessiulos em investir,
mas que percebem a não regulamentação do_art. _l71 c;omo ª-vermuito ;t. gentileza do tratamento de V. Ex • e os elogios a mirá diridadeira ~ Dllmocles. Imaginam que no mcmento en1 que gidos.
·
se~ a unidade no País. haverá uma regulamenPenso que o manejo Qe taxas de jurOs dev~ SE" bali_zar_por
tação e os dillríi{' éXpostos. É necessário que haja clafe:za das re- um conjunto de observações.
gras antes do se fust,alarem.
Muito freqüentemente, se pensa a laxa de juros como orienPenso que certamente será muito útil se fu:ermos a regulatada mecanicamente por uma determinada regra e. freqüentemente,
mentaçlo do arL 171 da forma mais defmitív8 possível.
se diz que a tax.'a de juros vai btJs_car o contro_le d~ um -agregado
Os inv~tinlentos~ boje ~m dia, são_ de ~ongo prazo, a matu- monetário especificamente.
ração é longa e o xmndo é muito competitivo. =-------- -Alguns bancos centrais assim o fazem quando descobrem •
Claro que ó Brasil tem todas suas peculiaridades, seus atraque há um agregado monetário que, se controlado, tem uma corretivos, mas o fato é que boje temos um mundo muito sanguíneo do lação muito forte com a taxa de inflação. A natureza do agregado
- -nioiletário mUda. Eu' diria que toda a experiência, ao longo dos úiponto de vista da disp..tta por capitaís iD.temiiciõnãls~
Deve~..realmente. entrar nessa disputa, atrair esses capilimos vinte anos, é no sentido da utilização de agregadqs mopetátais, sem a ID6IÉn' dúVida.
rios cada vez mais amplos. O Bundesbank, que é o Banco Central
Nós já tivemos um primeiro êxodo de capital humano que alemão. utilizou durante muito tempo um agregado monetário denão aproveitam:!JS:, quer dizer talentos que não aproveitamos. foi o fuiido como M-3. um agregado monetário razoavehnente amplo e
·soo o prP.ssuposto de que esse agregado monetário teria correlação
êxodo associado à saída de cétebros da antiga União Soviética.
Estamos tendo outro. boje, um segundo Bxodo de capitais, forte com a inflação e que, portanto, a taxa de juros deveria manter
que é o da Ásia. correndo o risco de não atrair também. _ _ _
esse agregado constante. Se o agregado monetário- está-Se ex panO i~ dessas perdas é muito aifíCil de ser mensurado.
dindo, ele subia taxa de juios. se estava caindo. ele dimfuuia a taxa
A tecnolOgia~. de grande sucesso, a tecnologia di- de juros, para manter esse agregado monetário constante. E numa
gital. etc. é toe;. obtida com a atração de talentos russos. que deu economia-que passa por rápidas transformações, como a brasileira,
uma liderança:..tecnológica dos Estados Unidos sobre o Japão.
inclusive do ponto de vista institucional e fmanceiio, a: busca- de
Nós ~~os aproveita: o ri:loméillõ por uma Vãrieda- um agregado monetário singular, que tem essa propriedade de corde de circu~. Penso que temos que nos esmerar para. apro- relação com o processo inflacionário, a meu ver, tende a ser uma
veitá-lo, sem d69ida..
busca pouco frutífera. A base monetária certamente não é esse
O SR. PKEsiDENTE (João Rocha) - Cooi a palavra, de agregado. MI, certamente não é esse agregado. E as experiências
novo, o Senador Ney Maranh~. _ _ __ _ _________ _- _
históricas mostram que os agregados mais amplos têm correlação
O SR.~ MARANHAO -Estou satisfeitO cónl:a tispos:--=--ti}elhor com a taxa de inflação do que os agregados mais restlitos.
ta de V. S" ._ T~ a certeza de que. no Banco Centml, com a exMesmo assim. é de se imaginar que, ao longo do tempo, à medida
periência ~iridâ nesOO cargo- que Ocup:,u; será Utfut pe$So1Cqli:e ·em ·que o Banco Central se separe definitivamente do Tesouro e
irá linpu1siOZW" ~isivamente- o. que tõdos nós almejamos e tor- ~~ modificações de mecânica monetária sejam implementadas,
quil!brio da no•sa Economia.
essas ·corielaÇões de agregiufos tendem a mudar.
EU clirla a Ex.• que a preocupação número um tem Que ser
(João Rocha)- Com a palavra o pr6- de fato a observação do estAdo da economia. Se a demanda estã
or .Jacau•" ~ilva.
muito aquecida, provavelmente a resposta será um aperto das taxas
SD...VA - Eu que em o ~eiro terminei de juros. Se a inflação demonstra queda e a economia está desao~t~~ECN'rE
queci<J.a,_a resp.:>sta será uma diminuiÇãO das taxas de juros. Não se
.l
(João Rocha) - Os -ifltin:iõS ~SedP: os ---_tr.ita _de_ uma ~gra mecânica, de unia f6nnUia. Trata-se em boa meprimeiros. . .
elida nlais de unia arte do -que ãiUina--ciência. Eu diria que alguns
O Sit JACQUES SILVA - Dr. Pér.ío. Jlilila, V .s• estã casos da oossabistória mosfram qtie-a arte tem sido bem-sucedida;
prestes a assQ,Jnir~ dos mais importantes-cariaS deStaR.eJ>úbliCã.-~ ~-em~oot:ros-CasõS nâ(i. Há exemplos bem controversos de suce..-so. a
por isso, petitu~me, inclusive, contrariar a regra de tratamento manutenção pelo Federal Reserve, por exemplo, durante muito
para, desde já,<,rlllã-lo por Excelência.
tempo, de tAXas de juros muito baixas. As tAXas de juros america0 SR~RSTO ARIDA- Muito obrigado.
nas chegaram a 2,5%. Isso era absurdamente baixo, mas certamenPérsio Aricla.

0 SR. P'ÉRSIO ARIDA- Não tenho dúvidas de que riós te-
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te correto dentro do pressuposto que a economia americana en- vida, põe-se a taxas de juros para cima. Essa regra teria que serrefrentava naquele momento - pressões inflacionárias - c interessapens-ada. É necessário ter coragem nas_ dua_s direções.
va a reativação. E ela veio e acho que houve uma demora para se
O SR. PRESIDEN11i (João Rocha) - Tem a palavm n Se·

subir a taxa. A reativação foi mais silrpreenâente do q·ue se

imagi~

nildor Jacques SilVa.

O SR. JACQUES SILVA- Estou satisfeito com a resposta
nava. São exemplos da política americana recente e de uma política monetária extremamente eficaz no sentido de induzir o e quero desejar a V. s• sucesso na nova empreitada.
crescimento; talvez um pouco tardia no sentido de brecar o cresci-_
O SR. PÉRSIO ARIDA- Muito obrigado.
mento excessivo. É uma arte. Não tenho regrns e creio que não caO SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Continua'·''' , ''"!"
beria tê-las de antemão para fornecê-las a V. Ex•s.
vra o nobre Senador Jacques Silva.
O que devo dizer é que devemos libertar-nos dos preconceiO ~R. JACQUES _SU.,VA-: Sr. Presidente, cstor.1 ~ ~t_:.. :t'--__':1)
tos. Primeiro, pori:)ue as--chamadas taxas de inflação niuil.âs vez.es com a respOSta. Quero arileCipar-a V.Ex• o suCesso na- próxima emapresentam números muito díspares. Alguns números refletem fe- preitada.
~
.
~
nômenos sazonais, feilômenos não repetitivos. Faria pouco sentido
d SR~ PRESIDENTE (João Rocha) - Para concluirmos o
aumentar ou diminuir a taXa de jlros por conta de flutuações sazo- - nossO processo de votação. pedimos ao Dr. Pérsio Arida que
nais. A taxa de juros, que deve ter um papel crescentemente im- aguarde na Sala da Presidência a votação e apuração dos votos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. .
portante à medida que a economia se desindexe, é o preço -da
transferência de recursos do presente para o futuro e não pOde ser
O SR. EDUARD9 SUPLICY - Sr. Presidente. gostaria
afetada por circunstâncias sazonais Ou tempoiârias.
·-aj:)enas de aflllt13I' que votarei favoravelmente, pois considero o
Por outro lado, devemos ser muito decididos com: telação Dr. Pérsio Aridã uma das peSsoas de melhor-qualificaÇões no Braao manejo da taxa de juros, ter a coragem para aumentá-las todas sil para exercer a Presidêncí<i do Banco Central.
~ O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Será anotada " o1,,;.r
as vezes que a economia, não por fenômenos Sãzbilais, tivêr um - .
aquecimento excessivo; ter a coragem para diminui-las, quando a vação de v. Ex"
Convida~os os SeDadofçs --Eduardo Suplicy e o Senador
economia estiver desaquecida e as pressões inflaciánárias estiverem amainadâ.s. Os dois casos exigem coragem, de um lado a cora- Moisés Abrão para a contagem dos votos.
Dezenove (19) votantes. e dezenove (19) votos SIM.
gem política de se contra-arrestar movimentos de aquecimento
eXcessivo da economia. O aquecimento ·é OOm para tOdOS, ele é
Coilvidamos Dr. Pérslo Arida para tomar conhecimenlO do
politicamente perCebido pela sociedadecOiiio bom. as conseqüên- resultado.
Parabenizamos V. s• pelo apoio que acaba de receber neste
cias virão depois e é necessário qUe as autoridades monetárias tenham fnmeza para contra-ã.rrestar, tomando atitudes_ CUJC nem momento da Comissão de Assuntos Econômicos, do Senado, à
sempre são- política ou soCialmente as- m3iS--beJ:n-Vfudas. E neces- gestão de V. s• na direção do Banco Central do Brasil.
sário muitas vezes coragem em outra direção também. CriOu-se,
Damos por encerrada a presente reunião. agradecendo _ªpresença de todos os Srs. Senadores.
no Brasil. o hábito de que as taxas de juros têm que ser urtifonne(Levanta-se a reunião às 13h52min.)
mente altas, quaisquer que sejam as circunstâ_ncias; em caso de dú-

