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dé arma de fogo nas condições que especilica. Sen.
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Parecer oral ao PDL n.0 37/94, qtie ''Di.sciplina
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7. 713, de 22-12-88~ excluindo a isenção relativa às
indenizações por despedida ou rescisão dE! contrato
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Propondo Emenda Revisional, visando colaborar
com o relator, Nelson Jobim, no sentido de melhor
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PROJETO DE LEI
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1902

REGIAO AMAZONICA.
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REQUERIMENTO
Requerimento n. 0 203/94, requer transcrição, nos

Anais, do artigo do jornalista Marcelo Pontes, publi-

cado na Coluna do Castello do Jornal do Brasil, de
9-4-94, sob o titulo 'Atenuantes na hora de julgar
Betinho". Sen. Guilherme Palmeira . . . . . . . . • . . .. . • • 1892
Requerimento n. 0 204/94, requer transcrição, nos
Anais, do artigo de autoria do Sociólogo Herbert de
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Palmeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 1893
Requerimento de Informações n. 0 206/94, nos
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minhado, ao Ministério da Fazenda 1 pedido de
remessa a_ esta Casa, doS Seguintes docur,nentos destinados a insti-u!r M~ns~eni n.0 43/94, em que: o Sr.
Presidente drp._ Jtepública propõe ao:- Senado aUtorização para contratação qe operação __de_ Créçlit.o
externo1. co~ garantia da União," rio Valor _ecil;iiy_~1en~te a até US$87,0UO,OOO:OO··entre·o E~_tado do Tocanj,!ns
e o BIRD, destinada a financiarilentb paTciai de
projeto de reabilitação e Co:ri.SerVaÇão de rodovias
daquele Estado. Sen. João Rocha . .. ,,·,·:t:,:c... •"··c- 19Jl4
Reql.!~rimento _de_Informaç!Ses _n.0 207/94, requer
ao Ministério da -FaZendá _-sobre ,á .relação do:S projetes aprovados_ pelo Fundo _de Desenvolyiméntõ -d,o
CentrocOes'te- FCO, contendo ·o nome do ftoanciàdb,
a locaç_ão esp}i_cial_ (mÜniCf}JiO) do projeto -~,o--~~~
pectivo valor, no periodo de janeiro/90 a març0/94,
no Estado ·de Goiás. Sen. Irapuan Costa Júnior . : .. 1905

Requerbnento n.0 209/94, solicit~ seja -autórliàdó'
contratação de operação _de ~rédito externQ, com
garantia da União, no valor equivalente a até US$87,000,000.00 entre o Estado de Tocantins e o
BIRD, destinado ao financiamento parcial de projeto
de reabilitação_ e conserV~Ção de rq_dovia.s .~uele
Estado. Sen. Magiio Bacelar ... , ... ; .._._,;;_ .. ·;,:~_,"" _,I9,0ô
Requerbnento n. 0 ~218/94, requer transcrição, nos
Anais do Senado, do editorl;!I intitulado "A Prbneira
Vítima" e do artigo "Síndrome do. Ad~amento", de
autoria do :Ministro Rubens Ricúpero, da FaZ.e!lçla_.
ambos publicados no Jornal do Brasil, de 24-4-94.
Sen. Marco Maciel ............................. -· .. . 2007
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Requerimento n.0 222/94, requer transcrição nos
Anais do artigo intitulado "Rollemberg, meu pai",
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public~-- no

Correio Braziliense, dia 25 de abril de
1994. 8en. Francisco Rollember~ ...............,..,,. "' ,~1il
Requerbnento n.O 223/94, de informações, aó Sr;
Ministro da Justiça, acerc.a Çl.a at~ação da Fundação
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5en. João França;- .._~ :··-: ·~-..:~ ~~-;-_,. ~ ·;-~~-;-·,~·--~!"~~:~~-~..,;;-_ o.402~
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da resetVà._R&Ptisa-:-: Serra do Sol~-Seli.-João ~rtUlÇ~ .. 2~38
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Pr9~t~d0.- có{ltra o -desrespeito do 1\'f:in.istro
Hentiql,l_e :?ãhtillo com a saúde do __braE;Ueiro, eni
depoin'J~ilto em -rede nacional, justifiC-ando a-hôei"ã~
ção de soma irrisória para os hospitais. Sen. Magno __
Baeelar ............. ;;; .... : ....................•.
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J?i$~ti}ldo'-~~ _!'Jifi~uldade.s~ -viv~:P,qi~_d~d_ P~fo _·~ietO~. . _

de sa11Ue no Br~sil:'Sen. Lourival Baptista ....•.-.--.. 1938
MostrandO resultado- de pesciuisa sobre- as- pre...:ferências e o grau de ·satisfaç_ã,o _do pOV'o brasileiro,
em relação aos sistemas públicos e_ :privados de
saúde, divulgados no Info:rtnativo Medicina Social,
da ABRAMGE. Sen. Odacir Soares . . . . . . . . . . . . . . . . 2035
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Solicitando, ao· ·s-r: Mhiistró Aluizio Alves, providências rpara viabilizar as obras da Adutora do O"eS1e
p~ra minorar o problema da seca_- nos Estados de
Pé:rnambuco e Ceará. Sen. Ney Maranhão . . . . . . . .•.
1
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AUREO MELLO ...
Congratularidócse c:om ·a Mlfrlilha, jiela utilização dos helicóptero~· "mosquitos' no patrulhamento
dos rios ·e- na assistência &S populações ribeirinhas
1897

da movimentação dos g~rimpeiros , ..· _....· _.. _. ....•.· _. . . . 1897
Parecer Oral ao PLC n.O 66/93, que "dispõe ~obre

i965

to hoSpitalar no EStaaõ do'Am~zonas;'justlf!C~ao
~
ãi>tações orçamentárias urgentes ao Ministério. da · ·
Saúde ............................... ~.~~~------ ~·.. 1966_
J'ATROCíN~O

..".,. ,

Parécer Oral, a OfíciO n.0 49/93, -do··Pr8$.id.erite
do Banco Central, encatninhando- ao senado Federãl
solicitação do Governador do Estado <!e Alagoas,

para que seja autorizada a contratação de operação

~
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-.....
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de

União, _e os recursos serão destinadõS -ao: financiamento--de ob-ras 'de tecupexaÇão ·e manutenção da
.... :.-.

::,:.;,"'=._; ._ ._. '!_-~-- 1 ... --~'1·'~~ ~ ~ • .-.~ • ·-..·.~~,. •4 ,;_ 1907

Parecer_n.0 105/9.4 ~ .D-a _Comissão Dlietora,- 4â
~~çã.o~ fiifâl- i? ~R n:o _-44/94, -~u~-- ã.Utoi'iza 3f- G_9~

verno do Estado de Alil.!~Qâs ·a -contratar opéraçaó
de crédito externo junto ao BIRD, no valor- de
Cr$597.360.000,00, correspondente"' ii: 36.40!U93;7à
em 29."1-,93.
URV, equivalentes. , -a, US$38,000,000.00,
".__
__
...
Parecercn.o 109/94 - Cqmfiisãõ !Jftetora. ií;o PR
0
n. 46/94, _que autoriza o G:oveino ·do Estado ·do
Rio Grande do 5ul a emitfr, átravés de ófertá,s
públicas,· Letras ·Finàhcelras · do Tesóuro · âo 'Estado
do R!o''Gránde db. Sul (IlET/RS!; (!el;tlnandocs!f os
recursoS ã6 -g;.rO ae-su-a~dívida mobiliária, com ven~--:---_-_

,-.,1;"'-~

~

imentos no- 1.0 semest.re/94 _......... -.. ,. ~, ... . . . . .
.,__.-_; lJ
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CID SABóiA DE CARVALHO
Associando-se às ho:rnenagehs ·_ Pelo'

«Dia

-do

EJ<érclto, 19 de abril". Aparte ao Sen. Ney Maranhão ...... ,_.,. , ...... -~· -~· •:-·., ..•.. , .... ·y..... 1920
SoUcii_~dO. à. Pr~ldêni~. do senaéró F~dei-ai, a
remessa. do relatório conclu.slvq ·da C_l>I, destinada
a apurar_ deilU.ncias de irregularidades --come_ticfus- ein
fundos de Estatais e na Petrobrás, ao Sr. Presidente
da República . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . 2010
Tecendo consideraçõeS sobre ã~ _iiiteD.Çõ~- do
Governo Féderál,- com auditoria nas contas da Petrobrás, neste momento ...................... :. .. . _2010

Enaltecendo _o acQr.do_ e:qtre as _Força$. Armadas
brasileiras e veneZuel'ana.s, Para açãO -cem] urita nas
fronteiraS erit~ os doiS _países,- visando o .controle
o preço de comercialização da gasolina de av_iação"
D:fridêi -ehfoQ.ue ~CSitu~ção~ -cntica- d:o ate~dim~:d._;

·~

Bm.ti, no ~àlor

Pi>$38,ÍJOO,oiJo.oo, ·eqüivál'erite a''tqllátrocentos' e S'ê~
terita bilhões e· setecentos e cinqUenta milhões de
cruzeiros) em 31-12-92. A operação tem Q aval da

PNI\..ffi~

balhador urbano ou rurál, em face da automaÇão a
que al1,1de .o item XXVIII do art. 7.0 da Constitui- i -.• c_·
ção Federar• ... _...._... ~ .. -.......... ~-·. ,; ____ :::::_.__~~-- 1960

da Amazô-nia .......................... -.--~·"'~_.....-!,C;...

créditO Wérti-b;·']iítii&--~ ao

tria!ha viária de Alagoas; dentro doe "rograma Na•
clonai de Manutenção de Rodovias Estaduais -

ALBANO FRANCO

CARLOS

,-. ...: ;

de

...

DIRCEU CARNEffiO,
PL n.0 25/94, qúé dênonüna· "Refinaria Eugênio Ferreira de Camatgo" á refinaria de petróleo implantada no Municiplo de Paulínla, Estado de São Paulo 1092
-~_{'_•-·_

....

•,-l

:,-,.-.

EPITACIO 'CAFETEIRA
Dando élffbcjue à ftagllidi!dé dos CongressiStas,
frente à campanha da Impteu.sa contra a Iristitulção ............................... •··"·~ ........ .- ••. 1860
Repudiando a reportageih d!i Revista istoil,
desta semana, citando S. Ex:.a levianamente ......._;,, 1860
Parec_ér Oral, ao PL n~o 139/93, de .aJ.Itoria do
Sen: Hydekel Freitas, que_ considera _crime o porte

de arma de fogo nas condições que especifica

1895

H
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Defendendo-se de acusações levianas, publicadas
em matérias da revista Isto 1!:, e do j omal O Estado
do Maranhão, de propriedade do Senador Jo.sé Sarney
..............•....... -·. . . . . . . . . . . . . . • . • . . • .

1939
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JOAOFRANÇA
Requet?mento n.O 223/94, de informação ao Sr.
Ministro de Estado da Justiça, acerca da atuação
da Fundação Nacional do tndfo - FUNAI, no Estado
de Roraima . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . • . . . . . . . . . . . .. . 2023
Externando preocupação com a demarcação de áreas indígenas no Estado de Roraima, em particular da reserva Raposa---:-Serra do Sol ........._,. 2033

FRANCISCO ..ROLLEMBERG
Registrando ato do Sr. Presidente da República,
referendando proposta do Sr. :Ministro do Exército,
escolhendo o dia 19 de abril como 4'Dia do Exército",
JOÃO ROCHA
em homenagem à Batalha de Guararapes. Aparte ao
Sen. Ney Maranhão .......•...............,.., •._.,, •. , .1.()1.9. . '.f">-_ .Requerimento de Informação n.o 206/94, nos
termôs do·a.rt. 50, § 2.0 , da Constituição e dos arts. 216
Parecer Oral ao PDL n.o 37/94, que "<liSciplln:a:
e
217 do Regimento Interno, requer seja encaminharelações jurídicas decorrentes da Medida PrOvisória_
n.o 434/94" ............................. ., ••••.•_.. 1976 do ao Ministério da Fazenda pedido de remessa, a
esta Casa, dos seguintes -documentos deStinadoS a
. Requerimento n.o 222/94~ requer transcrição nos
instruir Mensagem n.O 43/94, em que o Sr._ Presidente
Anais, do artigo intitulado. "Rollemberg, meu pai",
da República propõe ao Senado, autorização pare.
publicado no Correio Braziliense, dia 25 de abnl __de _
contratação de operação de cré(l.ito externo, com
gar-antia da U:hiãõ,- no valor equivalente a até
1994 ... ·...••........•.... ·- •. ·- -~-~----·. ··--·-- 2012
US$87,000,000. 00, entre o Estado do Tocantins e o
GILBE:.RTO MIRANDA
BIRD, destinada a financiamento parcial de projeto
de reabilitação e c.onservação de rodovias naquele
Criticando- o- recurso· abusivo da Medid_a Provi-_
sórla, por parte -do Poder Executivo ..... ,- ~~ ...... . 1947 Eltado .............................. · · . - · · · · ... _,_. 1994
. .Defendendo a continuidade e pedindo celerlda4e ..
JOSAPHAT MARINHO
:tios tra~alhoS dã. Revisão Constitucional_ ..._. ~. ~ ... 1947
Situando o problema geral da --Revisão- c·oristiRéfletfu.dó so}lr~e- o_ significado e o alcanc~ _de
tucional, no instante em- que o- procedimento do
uma ret.orma _constitu-Cional ... _. -~···.~--··-· ~-~~ ....... ~:~-- -~033 , Congresso Revisor está em disussão, para não dizer,
crise. Aparle ao Sen. Mauro Benevides ...... _..... . 1667
GUILHEl'/.ME PALME~
.
'
·-- JOSÉ EDUARDO
Requerimento n.O 203/94, requer tl'anscrição
nos Anais, do artigo do jornalista Ma~celo Pon~e:s.
Dando enfoque a visita de S. Ex.a a Volta RepublicaQ.o na Colurla dq Caste.l!o ,do Jornal d<>. Brasil,
donda, para debater os_ problemas. brasileiros e.om os
de 9-4~94,_ sob .título "Atenuantes na hora __q~ jtll~~r
integrantes do sindicato dos metalúrgicos daquele
Betinbp"
~- ............... " ...._, .......• ' ..• '-~ ,:; . . 1892 . municipio ....._................................ ·-. 1924
Requerim~nto n.o 204/9~, requer ~ranscrição nos
JOSÉ FOGAÇA
Anais, do artigo_ ode' a-utona do So~ól~go Herbert
de Souza, publicada .no jornal O Globo, de 9-4-94,Pare_cer oral ao Ofício ug" n. 0 40/94, pelo qual
sob título "trma lista de três er~~ ............ ~ -~~---·- 1893 o__ Qoverno.do_Estado .do_Rio Grande do Sul solicita
autorização _para emitir Letras Financeiras do TeIRAPUAN COSTA J"(í"NIOR
souro daquele Estado-LFI'/RS, destinadas ao giro
da Dívida Mobiliária do Estado, vencível ·no _1. 0 .seRequerimento O.e Informação n.O. 297/94, requer
mestre de 1994 ...................................... . 2030
ao Ministério _da Fazenda, sobre _a relação dos projetos aprovados' };)eiô · ?uri.do· dé ·n:esenyplvim~?n~~ .~o _
JOSÉ .SA:RNE:Y
centro:-Oeste - ~-00, _COil:te;ndo o nome d9 fmanciado ·a locação espacial_ do _projeto e o· re~pec_tlvo
Propondo Emenda Revisional, visando _colaborar
valor: rio período de janeiro/90 ~- março/9~, TI(} ~- . 1905 com o relator, Nelson Jobim, no sentido de melho.r
tedo de Goiás .... .-... · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · ·. · "'~'i o. ·. disciplinar a refori:rta cons~tuçional, quer: .como . __ _
Emenda ou Revi.sil.p ...............
« , _ t924
JARBAS PASSARINRO
Defendendo-se como Presidente da CPI do . OrJULIO 'CAMPOS
Çaniento e dando as explicaçOes- neCessãrias sobre a·
PL. n.O 28/94, que "altera a Lei n. 0 7.713, de
não convocação de alguns p~lamenta_!~:-~~pa:rt~ ~~-· .
22-12-88,
excluindo a isenção relativa às indenizaSen. Epitácio Cafetei;-~......... ~ ... ·::--·· ..- ·:~______..,. ~~ . 1 94.6 _ ções pô'f--deSPedida ou rescisão de contr-ato de traExterí:I.ando ao Pre~;idente da Rep~)?l_ica, em
balho" .....................•........... : ......... . 2007
audiência, a· !preocupação com_ a~... grave~-·...conseqüêi1_Ci8.s' sócio-eConô!nicas para ·a reg1ao amazonica, _acarJVNIA MARISE
retadas pela desequalização dos preços dos cop:lb~_Reiterando sua preocupação com a indefinição
tiveis e derivados de Petróleo ... -.--·~~--~~-~-··~;-o·· ·1952 do Gqvetno Federal, quanto à agilização d_e_ um
Refletindo a propósito do discurso_ de_ saudaç_ão
Programa Social, para o Brasil ... _.. -.- ............ _.. 1957
do General Bénedito Onofre Beze_rra; __!&anel, ~hefe
do Estado-Maior do Ex.ército, por ocas\aO .da. çe~:unô- . ·• ·- Í.ÓORÉMBERG NUNES ROCHA
nia de entrega de espadas aos novos G~nerais_ . p._::c.-~ 1952
Solicitando providências urgentes para assegurar a utilização dos rios como via de escoamento da
JOÃO CALMON
produção do Centro-Oeste, evitando prejuizos cauRegozi.J ando-s~ pela criação do novo _ i:!e:r_íQd~,
intitulado Jornal do Mec ............................... 1933 sados J?e:l:> não aproveitarii~nto da re~ão ....... ~ .. 2035
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LOÜRIVAL BAPTISTA
Regozijando-se com· o Projeto do Parque: de Esc
culturas Mário 'dravo, Iocál!zado na orla m:árit!ma
de Salvador - BA ........................,...... : 1860
Discutindo as dificuldades vivenciadas pelo Setor de Saúde no Brasil ..._..... _....... , . , .~ '-"-. ·.: ._: l.ll38
.
Trap.screvendo a_ Expo_f}ição c:l~ Motivos p..0 lU,_.
de 15-4-94, do Ministério da Fa~enda, publlcada no
Diário Oficial da União do dia 19-4-94, citando a
Lei n.O 8.246, de 22-10-91, que cria o Si:fViçQ sõCíalAntônio. "ASsociação das Pioneiras ~clais ~, para
prestar assistência médica qualificada _e gratuita a
todos os_ níveis da população ............. " ___ ...... lll38
.
Homenageando :postumal;llente o ex-Ministro
do então. Tribunal Federal de Recursos, _Sr. ;\l'mando Leite Rol!emberg .. , .... --~ .. , ....... ,,,~. "--~-- J.l)89
. Solicitando transcrição do artigo intitulado
"Museu de Sergipe", publicado no jornal A Tarde,
edição do dia 27 de fevereiro último ........ ,....... 2008

Registrando, com pesar, o falecimento. ;do se_rgipano Divaldo Santos Andrade .......... ~ ........ ,

2025

MAGNO BACELAR
Indignando-se com a criSe nos hospitais conveniados com o SUS, por falta de pagamento . . . . . . 1864
Protestando contra o desrespeito do l';!inistro
Henrique Santilo com a saúde do_ bi'a.sile~ro, em
depoimento em rede nacional, justificando , a liberação de soma irrisória para os hospitais .......... ~-·. 18_64
Requerimento n.O 209/94, solicita seja, auto-

rizada contratação de operação de crêdfto ~xterno,
com garantia da União, no valor equivalen~e a até
US$87,000,000. 00 entre o Estado de Tocantins e o

BIRD, destinado ao finaniamento parcial de_projeto
de reabilitação e eonservação de rodovias ;naquele
Estado ...................._................ ,.......

1906

MARCO MACIEL
Associando-se às celebrações da passagem da 1.a.
Batalha de Guararapes, em Pernambuco, dia 19 de
abril. Aparte ao Sen. Ney Maranhão .... ~. ; ._ ~ ... _.. - 1919
Apoiando a indicação do escritor pernambucano
João Cabral de Mello Neto para o Prêmio__ :Nobel de
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MAURO BENEVIDES
Defendendo a continuidade da Revisão _Constitucional, ariteciedendo ·a ·reunião da Bancada do
PMDB, a realizar-se amá.nhã, ·dia 2ó:..4 . : ..... : ..
Chamando a atenção para ·a- .encontro das LiderançaS, coordenado pelo Presiden ~ do Congres_so,
Seh. Húinberto Lucena, na- -.próxima 4.a. feira ....
Apelando ao Ministro dos' Transportes e ao
Presidente da CBTU, pela reat!vação do ramal ferroviáriq_ .de ;M:aranguape ~CE .. ,_... , ~ .. ~ ~-"·;· ._ ... ~-.
Apelando aos Ministros do __ Planejamento e da
Integração -Regioilal, para cttie garantam o.s recursos
orçamentários necessários às· obras dos açudeS de
Fogareiro, Trussu e Castanhão, no ~~a<i9__ 40 C_e~~?NABOR JúNIOR
Parecer ri~c;-106/94 - óõiDÍ~iã~ "n~t~~a~ r~~;dã~~·
final do PR n. 0 45794, que autoriza o Govemo do
Estado do Mato Grosso a elevar temporariamente o
liroite fixado no art. 4.0 da Resolução n.O 11/94 do
Senado Federal e a emitir Letras Financeiras O:a Tesouro do Estado de Mato Grosso - LFT-MT; cujos
recursos serão destinados ao giro da dívida mo bilíária do Estado, vencfvel no Lo semestre de _1994 ...•
Solidarizando-se com o discurso do Sen. Jarbas
Passarinho, pelas providências adotadas por S. Ex..a
de pedir a revisão de _medidas adotadas pelo Departamento Nacional de Petróleo, que vêm :Prejudicando
a__ Região Norte ...... : . ............... : . ...... ~. . . .
Solicitando, através de Representação, ao Ministéri_o da Justiça, _para que seja apurada a autoria da
invasão e empastelamento do __ joi'nal A_ Tribuna, de
Rio Branco, e as ameaças ã DePutadoS Estaduais do
PMDJ;3 no ACl·e, em virtude das~denúncias sobre irregularidades na licitação das óbra.s do uc_anal da
Maternidade" . .. . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .
·. Parecer n.O 108/9'4- - Mesa Diretora, redação
fmal ao PDL n. 0 37/94, que "Disciplina relaçõe-s jurídicas decorrentes da Medida Provisória n.o 43'1/94"
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NELSON WEDEKIN
Criticando a tributação feita ao se to r agrOpecuário brasileiro ................... -~ ....
1922
Destacando a importância do porto seco 14 Dion1Literatura ...... ~ ................. -~-·~~~-=-,
2002 - sio Cerqueira,." - SC, localizado no epicentro do
Requerimento n.0 218/94, requer transcrição, nos
Mercosul, servindo de elo de ligação entre o Brasil
Anais do Senado, do editorial intitulado "A J;'rimeira
Argentina e Paraguai ............................. : _2037
Vitima'~ e do artigo 1..-Sindrome do Adiamento", de
NEY MARANHAO
autoria do Ministro Rubens Ricupero, da :~fazenda~
ambos publicados no Jornal do Brasil de: 24-4-94 2007
Associando-se às homenagens do ~~Dla do Exército Brasileiro" .........................-......... -... 1918
MARIO COVAS
- Solidarizando-se com o disc-urso -da Sen. Júnla- Parecer Oral ao PL'C n.0 167/93, que "c:ria _carMarize, a respeito da fome e a miséria no Brasil
(g()s do Grupo de Processamento d·e DaP,os., aD
especialmente no Nordeste ....................... : 1958
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria, do Tribunal Regional do Trabalho da 2.a. Região dfi outras
Solicitando ao Sr. Ministro Alulzlo Alves proviprovidências" .......... - ........... ~· .... r....... 1911
dências para viabllizar as obras da Adutora do Oeste,
para minorar o problema da seca nos Estados de
MAURíCIO CORRll:A
Pernambuco e Ceará . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 1960
Externando profunda emoção pela pass~gem do
Parecer Oral ao PDL n.o 55/93, que aprova o
aniversário de BrasHia ........ ~ .....
~~ ~
1967
ato que r~nova a concessão _outorgada à Paquetá
Salientando os problemas financeiros e tribuEmpreendimentos Ltda., para explorar .serviço de ratários como fatores comprometedores da autonomia
- diodifusão sonora em onda média, na cidade de Flopolítica da capital da República ..... "'-'-""'" .... 1967 riano, Estado do Piaul .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . 1964
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Derenderido a manutenção ãO monopólio estatal
<!o petróleo e da• tl'J~comJID!_ç~i5•~-. -o-.· ·x-_· "'" .,... , 199~
Comentando artigo !PUbllcacio· na Re-.ist& íl& .Escola Superior de Guerra,' em navembro de' 1993, de
autoria do General Carlos de Me!ra Mattos, intitulado
~·A Am~õ~,ia .-7 ,~,pil~E-p.;spãoa :EtftE~~c~~ :-::~· . ~:.=;- :::.::;; :- . 2035
Mostrand6'Yesu1tadõ' aé'·I5esqülsa sobrE! a$ rptêferêilcia.s e- o grau de satisfã:Ção- do povõ 'bfàSileiró;em relação aos sistemas ;públicos e_ :grivados- de
saúde, divulg&dos no informativo MediciÍ!a Sochl, da
ODACI~

~"-

~

···~

·~

~-

ABRAMGE ........... ., ...... , .................... ,-, ,_

2035

Pág.

9."!' o,_ iJ:nPI!>!'tação de p1'Qjeto~ de
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VALMIR CAMPELO
- · ---T~Emdo

CbriSider_aç-ões- a ~Peitq dO fenômeno do

desperdício_ na economia brl!-!'ileira ....... , .-.-. , .. -. ;:_. 1862
AP<:in,t.anêlo :c..\lsã.s do desperdício dio grãos nà
agricultl!ra,,do.-B<ásil • ~ . , ... '"' . , •... ,......... , ~· .. , . 1862
Focâl!Za.tiCll:f li· ·próblemático. do. conservação de
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----Homenãgenrâ Bià311ia, nO transcurso de seu 34.0
aniversáriO dB fundação .... ~ .... _ . .;,.. ~--.: ~"" ~ . ___.........,.,
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1970

REGINALDO DUARTE
·r--~Eiogliin.c!o
admilllstraçaó do :El:<isí>itàl Sarah
Kiilli.stSChek, ·ipela · éjualldade dos serviços prestados
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das Frentes Produtivas -do Nordeste .. , ...._.... , ... , 2026 à população em g!'_:a~ ..................... . : .._ ·~ ... 199'
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DIARIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLIX- N" 40

TERÇA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 1994

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
. . - - - - - - - - - - - - · ·· -sUMÁRIO
1.2.3 -Requerimentos
- N" 200, de 1994, de autoria do Senador Jônice Tristão,

1- ATA DA 30" SESSÃO, EM 18 DE ABRIL DE
1994
1.1 -ABER11JRA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Repúbllca
- N"' 160, !66, 167 e 169, de 1994 (n•s 291, 300, 301 e
304/94, na origem), restituindo autógrafos de- projetas de lei
sancionados.

-

-- --

- N"' 162 a 164, de !994, de 13 do corrente, comunicando o recebimento das Mensagens CN n°s 67 <!. 80, de 1994, que
participavam ter-se esgotado, sem deliberação do Congresso

Nacional, o prazo para apreciação das

M~idas

Proyisórias n%

434 a 445,449 e 433, de 1994.
1.2.2 - Oficios
- N"' 102 a I 12, de 1994, da Liderança do PDT na

a:

sões mistas.

- N"' 32 e 35, de 1994, da Liderança do PCdoB, na ClieJll'

Rollemberg, solicitando que seja considerado, como licença
aut.Qrizada, o dia 15 de abril do ano em curso. Votação adiada

por falta de quorum.
- N" 202; de !994, de autoria do Senador Marco Maciel,
_solicitando que seja considerado, como licença autorizada, o
dia 18 de abril de 1994. Votação adiada por falta de quorum.

1.2.4 -Comunicações da Presidência

mara dos Deputados, de substituição de menibros em comis-

mara dos Deputados, de substituição de membros

solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa, no período _de 22 de abril a 15 de maio do corrente ano. Votação
adiada por falta de quorum.
- N° 201, de 1994, de autoria do Senador Francisco

comis-

sões mistas.

- N"' 203 e 204, de !994, da Liderançado PMDB, na
Câmara dos Deputados, de substituição de ~embros em comissões mistas.
- N" 174, de 1994, da Liderança do PMDB, no Senado
Federal, de substituição de membros em comissão mista.
- N" 301, de 1994, da Liderança do PSDB, na Climara

dos Deputados, -de substituição de membro em comissão mista.
- N"' 298, 304, 307, 310 e 313, de 1994, da Vice-Liderança do PSDB, na Climara dos Deputados, de substituição de
membros em comissões mistas.

- N"' 173 e 175, de !994, da Vice-Liderança do PSDB,
no Senado Federal, de substituição de membros em comissões
mistas.

-Recebimento do Ofício n-o 3W94~

de 14 do corrente,
do Supremo Tribunal Federal, de deferimento, em parte, por
maioria ele votos, dos mandados de injunção, conforme relaciona, em se-ssão plenária do dia 8 de abril do ano em curso.
- -Recebimento da Mensagem n° 161, de 1994 (n°
293/94, na origem), de 13 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República encaminha relatório de viagem realizada à
República do Chile, no período de I O a 13 de março último,
quando assistiu às cerimônias de transmissão do Govemo daquele país, ao Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.
-Recebimento do Aviso n° 124/94, de 14 do corrente,
do Tribunal de Cantas da União, encaminhando cópia da Decisão n° 224'94, bem como relatório e voto que a fundamentam,
a flm de servir de subsídio a projetas de lei em andamento no
Poder Legislativo, visando a reforma do Sistema Financeiro da

Habitação.

12 do

-Aprovação, pela Comissão Diretora, em reunião do dia
corrente, dos Requerimentos de Informações n% 169 e

171, de 1994, dos Senadores Gilberto Miranda e Carlos Patrocínio, aos Ministros mOO.ciooados.
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EXPEDIENTE
Centro Gráfico do Senado Federal
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Diretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DASILVA MAIA
Diretor Executivo
LUlZAUGUSTO DAPAZJÚNJOR
Diretor Administrativo
LUlZ CARLOS BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

- Recebimento do Oficio n° 1.476/94, de 12 do corrente,
do Banco Central do Brasil. comunicando que aquele órgão autorizou contratações de operaçÕes de crédito de interesse_ das
Prefeituras Municipais de Porto Alegre (RS) eAraucãria (PR),
constantes dos Oficios n"s 5n5, de 1993, e S/22, de 1994, respectivamente, e indeferiu solicitação da Prefeitura Municipal
de Arroio dos Ratos (RS) referente ao Ofício n° sn, de 1994._
-Recebimento do Oficio n• S/43, de 1994 (n° 1.563/94,
na origem), do Banco Central do Brasil, encaminha.Ildo solicitação do Governo do Estado do Mato Grosso no sentido de alterar a Resolução n° 17, de 1994, que autorizou 3 emissão de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso LFfEMT, destinados ao giro de 91% da dívida mobiliária do
Estado, vencível no 1° semestre de 1994.
1.25 -Discursos do Expediente
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA, como LiderFragilidade dos Congressistas frente à campanha da lmprel!.sa
contra a Instituição. Repúdio à reportagem da Revista "IstoE11 ,
desta semana, citando S.Exa. levianamente.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Regozijo pelo
Projeto do Parque de Esculturas Mário Cravo, localizado na
orla maritima de Salvador - BA.
SENADOR V ALMIR CAMPELO - O fenÔ!Deno do
desperdício na economia brasileira. Causas do desperdício de
grãos na agricultura do Brasil. A problemática da COnservação
de energia e o conseqüente desperdício.
SENADOR MAGNO BACELAR - Crise nos hospitais
conveniados com o SUS, por falta de pagamento. DeSrespeito
do Ministro Henrique Santillo com a saúde do brasileiro, em
depoimento em rede nacional, justificando a liberação de sOma
irrisória para óS hospitais.
SENADOR MAURO BENEVIDES, como Lider- Defesa da continuidade da RevisãO Constitucional~ antecedendo a
reunião da bancada do PMDB, a realizar-se amanhã, e o encontro das Lideranças coordenado pelo Presidente Humberto Lucena na próxima 41. feira.
L2.6- Leitura de Mensagem Presidencial
N" 101, de 1994-CN (n° 299/94, na origem), submetendo à deliberação do Congresso Nacional o Proje-to de J..ef D.o 2,
de 1994-CN, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da
Lei Orçamentária anuãl de 1995 e dá outras providências.
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1.2.7 - Comunicação da Presidência
- Remessa à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Projeto de Lei n° 2, de 1994-CN.
lido anteriormente, e abertura de prazos para a tramitação da
matéria e oferecimento de emendas ao mesmo.

1.2.8- Requerimentos
- N° 203, de 1994, de autoria do Senador Guilherme
Palmeira, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo do jornalista Marcelo Pontes publicado na Coluna
do Castello do "Jornal do Brasil", de 9 de abril do corrente,
sob o título Atenuantes na hora de julgar Betinbo.
- N° 204, de 1994, de autoria do Senador Guilherme
Palmeira, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo de autoria do Sociólogo Herbert de Souza, publicado no jornal O Globo, de 9 de abril do corrente, sob o titulo
Uma lista de três erros.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n° 43, de 1993 (n°
249193, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Televisão Verdes Mares Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora eti::l freqüência modulada na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Retirado da
pauta, nos termos do art. 175, alinea e, do Regimento Interno
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 explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná. Yotação adiada
por falta de quorum. após parecer de Plenário favorável em segundo pronunciamento.
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 radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Floriano, Estado do Piauí. Retirado da pauta, nos
termos do art. 175, allnea e, do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n• 34, de 1994 (n° 2.535/92,
na Casa de origem), que dispõe sobre o exercido da profissão
de Desenhis-ta. Retirado da pauta, nos termos do art. 175, alínea e, do Regimento Interno.
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Projeto de Lei da Câmara n• 66, de 1993 (vt 3.277/92,
na Casa de origem), que dispõe sobre o preço de comercialização da gasolina de aviação. Retirado da pauta, nos termos do
arl 175, alínea e, do Regimento lnteriio.
Projeto de Lei da Câmara n• 167, de 1993 (n• 3.529/93,
na Casa de origem), que cria cargos do Grupo Processamento
de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tnounal Regional do Trabalho da 2' Região, e dá outras providências. Retirado da pauta, nos termos do art 175, alínea e,

do Regimento Interno.
Projeto de Lei do Senado n° 139, de 1993, que considera crime o porte de arma de fogo nas condições que especifica,
e dá outras providências. Discussão encerrada após parecer de
Plenário favorável nos termos do substitutivo que oferece ficando a votação adiada por falta de quorum.
1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR AUREO MELLO- Congiatulando·se com
a Marinha pela utilização- dos helicópterOS "mosquitos" no patrulhamento dos rios e na assistência às pójrulã:ç&s ribei:ri:Dhas
da Amazônia. Acordo entre as Forças Armadas brasileiras e ve-

nezuelanos para ação conjunta nas fronteiraS entre Os dois países, visando ao controle da movimentação dos gaiimpeiros.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- RETIFICAÇÕES
- Ata da s• Sessão, realizada em I "3-94
- Ata da 7' Sessão, realizada em 3-3-94
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3-MESADIRETORA

4- LÍDERES E VJCE-LÍDERES DE PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMlSSÕES PERMA·
NENTES
SUMÁRIO DA ATADA 10'SESSÃO,
REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE 1994
Retificação
Na publicação do sumário, feita no DCN, Seção ll, de
lO de março de 1994, na página 113í; I' coluna, inclua-se por
omissão, logo após o Sr. Presidente, constante do item 1.2.9 ..::
Discursos do Expediente (continuação), o seguinte,
1.2.10- Requerimento
SUMÁRIO DA ATA DA 11' SESSÃO,
REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE 1994
Retificações
Na publicação do SUIIllÍrio, feita no DCN, Seção II, de
lO de março de 1994, na página 1132, 2' coluna, no item 3:..
Atos do Presidente,
Onde se lê:

N"' 85 a

lOS, de 1994
Leia-se:
N"' 89 a lOS, de 1994
E no item 4- Atos do Dirator-Geral,
Onde se lê:
N"s 24 a 26, de 1994
Leia-se:
N"s 24 a 27, de 1994

Ata da 30a Sessão, em 18 de abril de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs.: Humberto Lucena e Chagas Rodrigues
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo- Alexandre Costa- Amir Lando- Chagas Rodrigues- Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin :-Francisco
Rollembcrg - Henrique Almeida- lrapuan Costa Júnior- Jarbas
'Passarinho - Jonas Pinheiro - José Paulo Biso! - José Sarney Lourival Baptista - Magno Bacelar - Mauro Benevides - Meira
Filho- Ronaldo Aragão- V almir Carnpelo
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de presença acusa o comparecimento -de 20 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, jniciainOs nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados:
N" 160, de 1994 (n• 291194, na origem), de 13 do conente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 2, de 1994-Complementar (n• 181194- Complementar, na Casa de origem), que altera a
redação da alínea b do inciso I do art. 1o da Lei Complementar no

64, de 18 de maio de 1990, para elevar de três para oitoanos o
prazo de inelegibilidade para os parlamentares que perderem o
mandato por falta de decoro parlamentar, sanciona_do e transformado na Lei Complementarn• 81,de 13 de abril de 1994.
N" 166, de 1994 (n• 300/94, na origem), de 14 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 36, de 199~ (n• 3.707/93,
na Casa de origem), que cria cargos em comissão no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria no Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei n°
8.867, de 14de abril de 1994;
N° 167, de 1994 (n• 301/94, na origem), de 14 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1994 (n• 4.290/93,
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação, extinção e ·tranformação de cargos efetivos e em comissão, nas Secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá
outras providências; sanciaoado e transformado na Lei D 0 8.868,
de 14 de abril de 1994/; e
·
N" 169, de 1994 (n• 304/94, na nrigem), de IS do conente,
referente ao Projeto de Lei ele Conversão n° 7. de 1994. que altera
dispositivos das Leis n•s 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e
dá outras providências, sancionado __e transformado na Lei n°
8.870, de IS de abril de 1994;
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N" 162 a 164, de 1994, de 13 do corrente, comunicando o
recebimento das Mensagens CNN" 67 a 80, de 1994, que participavam ter-se esgotado, sem deliberação fmal do Congresso Nacional, o prazo para apreciação das Medidas Provisórias noS 434 a
445, 449 e 433, de 1994.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente
lido vai à pnblicação.
Sobre a mesa, offcios que serãO lidos pelo Sr. 1° Secretário.

Abril de 1994

na qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamente, em
substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado Carlos Cardinal, a Comissãõ Mista do Congresso Nacional destinada a apreciar
e dar parecer sobre a Medida Provisória no 458, de 29 de março de
1994, que "Autoriza a contrataçãoâe fabricação de papel-moeda e
dá outras-providências".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Depntado Luiz Salomão, Líder do PDT.
Oficio n• 106/94

São lidos os seguintes

Brasilia, 6 de abril de 1994

Oficio n• 102/94
Brasília, 6 de abril de 1994

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o Senhor Depntado Liberato Caboclo e a Senhora Depntade Máreia Cibilis
Viana para integrarem, na qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamente, em substituição ao meu nome e ao do Senhor
Deputado Carlos Cardinal, a Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a apre<:iar e dar parecer sobre a Medida Provisória D0
454, de 2S de março de 1994, que "Dispõe sobre a assunção, pela
União, de crédito do Banco do Brasil S.A. junto à EMBRAER Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 11•
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço. - Depntado Luiz Salomão, Lider do PDT.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os Senhores
Parlamentares Carrion Júnior e Femando Lopes para integrarem,
na qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamente, em
substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado Carlos Cardinal, a Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a apreciar
e dar parecer sobre a Medida Provisória n° 459, de 30 de março de
1994, que 11Altera o artigo 5° da Lei n° 7.862. de 30 de outubro de
1989, que dispõe sobre a remuneração das disponibilidades do TeSO\U'O Nacional".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Deputado Luiz Salomão, Lider do PDT.
Ofícion° 107/94
Brasília, 6 de abril de 1994

Oficion• 103194
Brasllia, 6 de abril de 1994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência a Senhora Depntade Márcia Cibi!is Viana e o Senhor Depntado Paulo Ramos
para integrarem, na qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamente, em substituição ao_ meu nome e ao do Senhor Deputado Carlos Cardinal, a Comissão Mista do Congress<i Nacional
destinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisória n°
455, de 2S de março de 1994, que "Altera as Leis n., 8.031, de 12
de abril de 1990, 8.177, de 1•de março de 1991, e 8.249, de 24 de
oublbrode 1991, e dá outras providências".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Deputado Lulz Salomão, Líder do PDT.

Senhor Présidente,
Tenho a boma de indicar a Vossa Excelência os Senhores
Parlamentares Vivaldo Barbosa e :Miro Teixeira para integrarem,
na qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamente, em
substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado Carlos Cardinal, a Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a apreciar
e dar parecer sobre a Medida Provisória n° 460, de 30 de março de
1994, que "Dispõe~sobre..o exercicio ~ atribuições institucionais
da Advocacia-Geral da União, em carãter emergencial e provisório, e dá outras providências".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Depntado Luiz Salomão, Lider do PDT.
Oficio n• 108/94
Brasília, 6 de abril de 1994

Oficio n• 104/94
Brasllia, 6 de abril de 1994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os Senhores
Parlamantares Amanry Müller e Carlos Alberto Campista para integrarem, na qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamente, em substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado
Miro Teixeira, a Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisória 456, de 29
de março de 1994, que "Concede abono especial aos servidores
públicos civis e militares da Administração Federal direta, autárquica e ftmdacional e dá outras providências".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração apreço. - Depntado Luiz Salomão, Lider do PDT.
~

no

e

Senhor Presidente,
Tenho a homa de indicar a Vossa Excelência os Senhores
Parlamentares Fernando Lopes e Max Rosenmann para integrarem. na qualidade de membros Titular e Suplente, respe<:tivamente, em substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado Carlos
Cardinal, a Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a
apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisória n° 461, de 30 de
março de 1994, que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito extraordinário, para
os fins que especifica, e dá outras providências".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Depntado Luiz Salomão, Lider do PDT.
Oficio n• 109194
Brasilia, 6 de abril de 1994

Oficio n• 105194
Brasilia, 6 de abril de 1994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelê~cia os Senhores
Parlamentares Canion Júnior e Max Rosenmann para integrarem,

Senhor Presidente,
Tenho a bcfura de indicar a Vossa Excelência os Senhores
Parlamentares Fernando Lopes e Marino Clinger para integrarem,
na qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamente, em
substituição ao meu nome e ao d() Senhor Deputado Carlos Cardi-
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Ao ensejo? renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT.
Oficio n° 110/94
Brasilia, 6 de abril de 1994

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os Senhores
Parlamentares Carlos Alberto Campista e Carlos Lupi para inte-

grarem, na qualidade de membros titular e suplente, respectivamente, em substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado
Carlos Cardinal, a Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisória n° 463, de
30 de março de 1994, que "Altera a redação do_art. 3° da Lei n°
4.491, de 21 de novembro de 1964, que "Altera disposições da Lei
n° 3.780, de 12 de julhc de 1960 (Plano de Reclassificação), relativas a séries de classes de Impressor, Encadernador, Mestre e Técnico de Artes Gráficas e dá outras providências".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Deputado Lulz Salomão, Lider do PDT.
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de
elevada estima e consideração. - Deputado Haroldo Lim~ Líder
doPCdoB.
Of. n"35/94
Brasilia, 14 de abril de 1994
Senhor Presideote,
Venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência, a substituição dos Deputados Haroldo Lima e Aldo Rebelo pelas Deputadas Jandira Fegbali, como titular, e Socorro Gomes, como
suplente, para comporem a Comissão destinada a proferir parecer
sobre a Medida Provisória n° 470, de 1994.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de
elevada estima e consideração. - Deputado Haroldo Lima, Líder
doPCdoB.
OfJgab/n° 203194
Brasília, 5 de abril de 1994

Oficio n° 111194
Brasília, 6 de abril de 1994

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o Senhor Deputado Liberato Caboclo e a Seohora Deputada Cidinba Campos
para integrarem, na qualidade de membros TitiJ.lar e Suplente, respectivamente, em substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado Carlos Cardinal, a Comissão :Mista do Congresso Nacional
destinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisória n°
464, de 30 de março de I 994, que ''Dá nova iedação ao art. 3° da
Lei n° 8.689, de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre a extinção
do Instituto Nacioo.al de Assistência Médica da Previdência Social
-INAMPS".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT.

Serihor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados
Marcos Lima e Carlos Nelson para integrarem, respectivamente,
na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão :Mista destinada a
emitir parecer sobre a Medida Provisória n° "454. -de 25 de março
de 1994, em niinha substituição e do Deputado Aloísio Vasconcelos.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Deputado Tarcisio Delgado, Líder do
PMDB.
Of./gab/n° 204194
Bras!lia, 5 de abril de 1994

Senhor Presidente,

Oficio no 112/94
Brasilia, 6 de abril de 1994

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os Senhores
Deputados Valdomiro Lima e Fernando Lopes para integrarem. na
qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamente, em
substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado Carlos Cardinal, a Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a apreciar
e dar parecer sobre a Medida Provisória n° 465, de 30 de março de
1994, que "Altera dispositivos e acrescenta artigos à Lei n° 8.694,
de 12 de agosto de 1993, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual de 1994 e dá outras
providências".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Deputado LuiZ Salomão, Lider do PDT.
Of.n°32/94
Brasilia, I 2 de abril de 1994
Seohor Presideote,

Venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência, a substituição dos Deputados Haroldo Lima e Aldo Rebelo pelos Deputados Aldo Rebelo, como titular e Sérgio Miranda, como suplente,
para comporem a Comissão destinada a proferir parecer sobre a
Medida Provisória n° 458194.
- - ----

Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados
Nelson Proença e Gonzaga Motta para integrarem, respectivamente, na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada
a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 455, de 25 de março
de 1994, em minha substituição e do Deputado Aloísio V asconcelos.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Deputado Tarcísio Delgado, Líder do
PMDB.
Of. n° 174194-GLPMDB
Bras!lia,l2deabrilde 1994

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar o nome do Senador Amir Lando em substituição ao Senador
Mauro Benevides, como titular, para integrar a Comissão Mista incumbida de examinar a Medida Provisória n° 470, de 11 de abril
de 1994, que "dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional- NfN, e
sua utilização para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização - PND, instituido pela
Lei n° 8.031, de 12 de abril de I990, coosolidando as normas sobre a matéria constante da Lei n° 8.177, de 1° de março de 1991, e
da Lei n° 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 3° da Lei
no 8.249/91'', ficando a mesma assim constituída:
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Titulares

Suplentes

Senador Amir Lando

Senador Antonio Mariz

Senador Cid Sabóia de Carvalho

Senador José Fogaça

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de alta estima e consideração. - Senad9f_ Mauro Benevides, Uder do PMDB.

Abril de !994

Faleiros, como membro titular, e Clóvis Assis, como_ membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
Medida Provisória n° 464/94.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado Geraldo Alckmin Filho,
V ice-Líder do PSDB.
Of. PSDB/I!n°3!3/94

Of. PSDB/I/n° 301/94

Brasília, 7 de abril de !994
Brasília, 7 de abril de 1994

Senhor Presidente,
Tenho o grato prazer de_indicar a Vossa~celência, nos termos regimentais, os Excelentíssimos Senhores Deputados Marcos
Formiga, como membro titular, e Jayme Santana, corilo membro
suplente, para integrarem a Comissão Mista destinadã a ariilisar a
Medida Provisória n° 461194.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado Artur da Távo)a, Líder
doPSDB.

Senhor Presidente,
Tenho o grato prazer de indicar a Vossa Excelência, nos termos regimentais, os Excelentíssimos Senhores Deputados Antonio
Faleiros, como membro titular, e Jayme Santana, como membro
SUplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
Medida Provisória n" 465/94.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado Geraldo Alck:min Filho,
Vice·Uder do PSDB.
.
Of. no !73/GLPSDB/94

Of. PSDB/I/n° 298/94

Brasília, 8 de abril de 1994
Brasília, 7 de abril de !994

Senhor Presidente,
Tenho o grato prazer de indicar a Vossa Excelência, nqs termos regimentais, os Excelentíssimos Senhoies DepUtados Luiz
Máximo, como membro titular, e Paulino Qcero ~ V asconcellos,
como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n° 460/94.
Na oportunidade, reilero a Vossa ExcelêD.cia Dlimlf~s~ões
de elevada estima e apreço.-- Deputado Geraldo Alckmin Filho,
Vice·Uder do PSDB.

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, n-os termos regimentais,
e em substituição à designação efetuada por essa PreSidência, indicar os nobres Senadores abaixo relacionados para, representando o
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, na qualidade de
útulã! e sUplente, respectivamente, cóniporeril as Comissões Especiais Mistas destinadas a apreciar as seguintes Medidas Provisó-

-rias:

--

MP
458

Mauricio Corrêa

Suplentes
FêiD-~do Heirrlque ~··

Brasília, 7 de abril de 1994

459

Mário Covas

JoséRicha

Senhor Presidente,
__
Tenho o grato prazer de indicar a Vossa Excelência, nos termos regimentais, os Excelentíssimos Senhores Deputados João
Faustino, como membro titular, e Josê Abrão, como meuibrO suplente, para integrarem a Comissãõ Mista destinada a analisar a
Medida Provisóriã n° 462/94.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado Geraldo Alckmin Filho,
Vice·Líder do PSDB.

460

Jutaby Megalhães

Mário CoVas

461

Mário Covas

462

Almir Gabriel
· Reginaldo Duarte

Of. PSDB/I/n° 304/94

Of. PSDB/I/n° 307/94
Brasília, 7 de abril de !994
Senhor Presidente,
Tenho o grato prazer de indicar a Vossa Excelência, nos termos regimentais, os Excelentíssimos Senhores Deputados Si.gma-ringa Seixas, como membro titular, e Jabes Ribeiro, como membro
suplente, para integrarem a Comissão ~sta destinada a analisar a
Medida Provis6rian° 463/94.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. .:. . Deputado Geraldo Alckmin Filho,
Vice-Líder do PSDB.
Of. PSDB/I/n° 310/94
Brasília, 7 de abril de 1994
Senhor Presidente,
Tenho o grato prazer de indicar a Vossa Excelência, nos termos regimentais, os Excelentíssimos Senhores Deputados Antonio

Titulares

Mário Covas
Teotõnio Vilela Filho

463

Albano Franco

464

Almir Gabriel

Mário Covas

465

Dirceu
Carneiro
.. - ---·---

Reginaldo
Duarte
-

-

-

Na o~da.<k. rellovo protestos de elevada estima e diStinta consideração. - Senador Almir Gabriel, Vice-Líder do
PSDB.
Of. no 175/GLPSDB/94
Brasília, 1! de abril de !994
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para. nos termos regimentais,
em substituição à Senadora Eva Blay, indicar os nobres Senadores
abaixo relacionados para, representando o Partido clã. Sociãl Democracia Brasileira - PSDB, comporem as seguintes Comissões
Parlamentares Mistas de Inquérito:
CPMI
Senadores
Qualidade

REQ.

!193/CN Destinada a apurar
as irregularidades da
TV Jovem Pan Lida.

Albano Franco

Titular
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REQ.
164/93
Destinada a apurar
denúncias
de
corrupção e suborno
na
atuação
de

JoséRicha

Suplente
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Aproveito a o{X)rtU.n.idade para renovar a Vossa Excelência
expressões de elevado apreço: -Ministro Octá\jo Gallotti, Presidente
'·
ANEXO AO OF. No 302/P
Mandádó de fujunção n' 43:1.-3/400

empreite iras junto ao
setor público

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração. - Senador Almir Gabriel, Vice-Líder do
PSDB.
.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Serão feitas
as substitnições solicitadas.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N' 200, DE 1994
Nos termos do art. 43, inciso TI, do Regimento In.temO, requeiro licença para me afaStar dos trabalhos da Casa, no período
de 22 de abril a 15 de maio do corrente exercicio, a frm de tratar
de interesses particulares.
Sala das Sessões, 14 de abril de !994. - Senador Jônice

Tristão.
REQUERIMENTO N' 201, DE 1994

Requeiro seja considerada como licença autorizac!_a, nos termos do artigo 13, parágrafo I', do Regimento llitemo do Senado
Federal, minha ausência de Brasilia, no dia 15 de abril de 1994, a
flm ·de tratar, como Lider do Partido da Mobilização Nacional no
Senado Federal, de assuntos políticos: e ~tnitívos no Estado
de Sergipe.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1994. -Senador Francisco
Rollemberg.
REQUERIMENTO N' 202, DE 1994
Nos termos do artigo 13, parágralo 1', do Regimento lliterno, requeiro que seja considerada licença autorizada a minha ausência dos trabalbos da Casa, dia 18 de abril de 1994, a fim de
participar, no Rio de Janeiro, do ciclo de palestras sobre- "A Política Governamental em Curso", promovida pela Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica- ECEMAR, conforme convite
em anexo, no Ministro da Aeronáutica.
Sala das Sessões,
-Senador Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A votação
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum.
A Presidência recebeu do Supremo Tribunal Federal o Oficio n° 302/94, de 14 do corrente, que será lido pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte
Of.n'302/P
Em 14 de abril de 1994
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Supreino Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 8 do c_orrente mês, deferiu,
em parte, por maioria de votos, os mandatos de injunção relacionados em anexo, a ftm de que seja o Congresso Naciorial comuriicado da mora em que se encontra, para adoção das providências
necessárias ao suprimento da omissão relativamente ao artigo 192,
parágrafo 3', da Constituição Federal.

·. Partes: .:.tlalmaguésio Nqrdeste SIA
- Congresso Nacional
Maodado de lojunção n' 330-1/400
Partes: - Luiz Antônio Cartolano
-Congresso Nacional
Maodado de llijunção n' 323-8/400
Partes: :-_Irconso Materiais para Construção Ltda .• e outro
- Congresso Nacional
Maodado de lojunção n' 377-7/400
Partes: :- Pereira Lopes Inaústria e Comércio Ltda.
-Congresso Nacional
Mao dado de lojunção n' 387-4/400
Partes: - São Fernando Participações e _Representações
Ltda.
-Congresso Nacional
Maodado de lojunção n' 333-5/400
Partes: -lrconso Materiais para Construção Ltda. e outro
- Congresso Nacional
Maodado de llijunção n' 342-4/400
Partes: - SIMPEC- Sindicato das Mcroempresas e Empresas de Pequeno Porte do Comércio do Estado de São Paulo
-Congresso Nacional
Maodado de llijunção n' 325-4/400
Partes:- C.G.M. Pastoril Ltda. e outro
- Congresso Nacional
Maodado de lojunção n' 332-7/400
Partes: - Kortes e Faria Sociedade Civil de Advocacia e outros
-Congresso Nacional
Maodado de lojunção n' 376-9/400
Partes: - Fruticola Kanekadan Ltda., e outro
- Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE(Cbagas Rodrigues) - O expediente
será despachado à Comissão de ConstitUição, Jusfiçã -e Cidadania,
e remetidas cópias ã Cónsultoria-Geral do Senado e ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados.
O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) -A Presidência
comunica ao Plenário que recebeu a Mensagem n° 161, de 1994 _
(n' 293/94, na origem), de 13 do corrente, na qual o Senhor Presidente da República encaminha relatório de viagem realizada à República do Cbile, no periodo de 10 a 13 de março último, quando
assistiu às cerimônias de transmissão do Governo daquele País ao
Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A Presidência
recebeu do Tribunal de Contas da União o Aviso n' 124/94, de 14
do corrente, encaminhando cópia da Decisão n° 224/94, bem como
relatório e voto que a ftm.damentam, a fim de servir de subsidio a
projetos de lei em andamento no Poder Legislativo, visando a reforma do Sistema Financeiro da Habitação.
O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos
Econômicos, para conhecimento e providências que julgar cabíveis.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A Presidência
comvn.ic_a ao Plenário que a Comissão Diretora aprovou, em reunião do dia 12 do corrente, os Requerimentos de Informações n°s
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entanto, na quarta-feira, estarei aqui para mostrar ao povo quem é
trocínio, aos Ministros mencionados.·
----quem, -e para -dizer que noticias como essas não me intimidam. Noticias republicadas no jornal O Estado do Maranhão, tendo sido
0 SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) -A Presidência "
recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício n-o 1.476/94, de 12 do imediatamente assoalhado que, em função dessa reportagem, eu
corrente, comunicando que aquele órgão autorizou ·cOntratações de iria retirar a minha candidatura. Qualquer pessoa que lê a reportagem pe-rcebe a intenção de me agredir. Chego até a ser citado por
operações de crédito de_interesse _das Prefeituras Municipais de
Porto Alegre (RS) e Araucária (PR), constaiítes dos Oficfos n"s ter andado, parece-me que em 1988, desfilando num luxuoso LanUm luxuoso Landau! Um carro que saíra de linha há seis anos
sns, de 1993, e S/22, de 1994, respectivamente, e indeferiu solici- edau.
que não vale boje 300 mil cruzeiros. Tudo é-COlocado no sentido
tação ~ Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos (RS), referente
de denegrir a .minba imagem. Mas há eXplicação; este]ani certoS.
ao OficlOD0 sn. de 1994.
Os Ofícios n•s sns, de 1993, e-s12~ ele f994;-serão despa- Trarei na quarta-feira. E aqueles que tramaram isso podem se preparar, porque será a hora de fazer o strlp tease moral de algumas
chados à Comissão de Assuntos Econômicos, e o Ofício n° S/7, de
v estais.
1994, ao Arquivo.
&a o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- A Presidência
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Concedo a
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n• S/43, de 1994 (n°
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
1.563/94, na origem), encaminhando, nos telmos da Resolução n°
11, de 1994, do Senado Federal, solicitação do Governo do Estado
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o
do Mato Grosso no sentido de alterar a Resolução n° 17, de 1994, seguinte dis_curso.) -Sr. Pre~idente, sn e Srs. Senadores,_ no dia
que autorizou a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Esta- 23 ~ marçO do corrente ano, em Salvador, foi inaugurado, com
do do Mato Grosso- LF!EMT, destinados ao giro de 91% da dí- um acervo de mil peças, todas de autoria de um ~smO artista, o
vida mobiliária do Estado, vencível no 1o semestre de 1994.
- ParqUe de Esculturas Mário Cravo, situado na parte prlncipal.da
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econô- orla marítima de Salvador, ocupando uma área de cinco mil metros quadrado_s. É o único no Brasil e na América-Latina, desta dimicos.
mensão, reunindo obras de um único artista.
Há oradores inscritos.
Considerado um dos mais importantes escultores brasileiros
Concedo a palavra ao nobre Senador Epita.cio Cafeteira.
da atualidade, Mário Cravo Júnior, detentor de vários prêmios naO SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR-MA. Proo.uncia o
éionais e estrangeiros, estudou_em N:wa Iorque e em Berlim e fez
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e
exposições dos seus trabalhos em várias partes do mundo, transmiSrs. Senadores, é preciso que esta Casa tome conhecimento da fratiri.do, atraVéS de suas esculturas, grande parte feita com aproveitagilidade dos Congressistas-D:O que concerne ao_ ~~Jto que devem
mento de sucatas de vários materiais, nas IOÍ'mas que apresenta, a
merecer.
linguagem de sua apurada sensibilidade, em que revela a influênFui vítima de uma repoitag"em da revista Isto~-&sta semacia das vertentes da atualidade e muitas aímidades com a religiosina. O mais interessante - para isso, peço a atenÇão da Casa- é que
dade dos barrocos brasileiros.
a referida revista, ,na sua edição nacional, tem na: capa a seguinte
Sr. Presidente, fico muito feliz com o sucesso desse consafrase: ''A nova lei: Acuse primeiro, pergunte depois''. Além de tal
grado escultor, hoje com 72 .anos, mas que eu conheCi ainda jovem
11
título, à pág. 20, há o subtítulo: Condenações sem julgamento:
em Alagoinbas, na Bahia, onde vivi a minha mocidade, cursando a
Autoridades, cidadãos e imprensa sentenciam seril provas, confunescola primária, e depois em Salvador. no curso secundário, e
dem inocentes e culpados e preparam uma forilada de pizzas".
como estudante de medicina na tradicional Faculdade de MedicinaDiz o artigo:
da Bahia. Ele, filho do empresário e .X-Prefeito de Alagoinhas,
Nos últimos quinze dias, dois aconteciillentos tão diversos
Mário da Silva Cravo, grande amigO do meu saudoso pai, e de D.
entre si, como a denúncia sobre abuso sexual de crianças e ã. distriMarina Jorge Cravo, filha do Almirante Amynth~ _Jorge.
buição de propinas às autoridades por um banqueiro de bicho, serFreqüentava muito a sua casa, tanto em Alagoinb_as_ quarito
v~am para mostrar os riscos que se cone quando um investigador,
em Salvador, e muitas vezes fazia refeições, íntimo que era de seus
seJa ele credenciado ou não por função pública. antecipa os resulfilhos - Mari.to, Rosinha, Cravinho e Dalinba -, companheiros de
tados do seu trabalho.
mocidade.
~
É de ~ louvável a colocação da ISto É. Mas, se a revista
Foi a ele, Mário Cravo, pai desse festejado artista, que condi:G isso à pãg" 20, comporta-se de forma teniveltnente diferente às
fiei a missão de, em meu nome, cumprindo uma delicada formalipáginas 34, 35, 36 e 37, onde me julga sem a menor cerimônia"
E mais, desta vez, a revista criou uma capa ·a nivel nacional dade da épeca, pedir ao meu futuro sogro, João Marinho Falcão, a
- "Acuse primeiro, pergunte depois"- e uma outra só para mim, mão de sua filha Hildete, minha saudosa esposa.
Portanto, Sr. Presidente, esse importante evento ·cultural
só para o Nordeste, que não foi vista aqui, pois só foi vendida lá.
Nesta capa. a manchete é "Carrões e milhões", ilustrada com uma ocorrido na Sabia, com a inauguração "no dia 23 de março último
do Parque de Esculturas Mário Cravo, filho daquele velho amigo
foto minha entrando no meu carro.
É este o clima em que estamos vivendo. Qualciuer--uin de de mesmo nome, além de motivar o meu entusiasmo pelo sucesso
nós está sujeito a isso.
-- _--- e renome de um grande baiano do seleto mundo das artes, me
Estou inscrito para, na quarta-feira, fazer um pronuncía.:: transporta também ao mundo de minha sensibilidade, onde o vejo,
mento. ~ao será somente para dar explicações, será um pronuncia- ainda muito jovem, em casa do velho amigo Mãrio Cravo, seu pai,
mento muito maior, onde vou conta!' toda a história. Também um homem de admirável carâter e virtude. Ele, posteriormente,
trarei documentos p3ra mostrar comO alguns políticOs querem se transferimlo-se para Salvador, lá continuei freqüentando a sua
casa, com a mesma intimidade com que o fazia em Alagoinh.as,
cevar da honra alheia.
Eu gostaria de ter a imprensa presente na qUarta-feira, quan- amigo e compdllbeiro que era de seus ftJ.bos.
Fihalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o meu
do farei esse pronunciamento. Não o farei amanhã, P.O_rqtte teremos
sessão do Coitgressó Revisor, e não haverá sessão dô-Senadõ-. No pronunciamento, da notícia publicada na Folha de S. Paulo, edi169 e 171, de 1994, dos Senadores Gilberto Mirande e Carlos Pa-
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ção de 1° de abril de 1994, intitulada ''Cravo fala sobre seu Parque
de Esculturas".
_
-- -Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVALBAPTISI'A EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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FOLHA DE S.PAULO

ARTES PUSTJCAS

Cravo fala sobre sen.pàrque de esculblras
"'LBENISIO FONSECA
&podal ponal'alha

""'rvo

·1m
de 800 peças dolldM;
e outra< 200 cedidu em regime de
WUJ~to 1ID Estado d.l s.JJú, pelo otóprio amsiB, comp6e o Plr'1"-e de Es&ul!uru Mino O.vo,
maugundo no dia 23 n. reserva
ecol6gica de Pitu#fu (em pleno
COlllçáo d.l orla IIWftima de
dor. Clltre as ptaiJis do O:uirio e

sm.-

Palllmares).

Jio totmS vegetais, obje/m ãdos e tti~omlis, Cristo crocificodo e liberto, Exus, pássa-

ros-naves. desenhos, pinturas,
projeros arquiretiJmcos e produções em mulümidia. t) parque
de S.()(}() meaos
quodtados, dos 66 mil dJI metVL
l{lfdo "'""· 72. bem hiJJJJOROCUJ11' uma 4rel

e iinpeWoso, disse, em Cllll'evista .t Folha, que o parque de escuiltlrlls é um projeto que mantinha desde a ~de 50, quando
fez suas primeiras expooiçlles.
do

*
r1JJkJJ

li'o/lu - Elú JMI"llle de

-m-

llO BlVi/ e ...
Llltlll, ..,.. obl'll$. de
um s61UtDt& E o r1Dkw o o -

llllv

~ I>

llO iUo .... SlíD ....... ,
qu.dr vocf JIBt/dpa1
en,.., - Sim, dé foaoa a>leliva
existao vúios palq1ICS de escuknras. No Rio, oa lqoaiWdrigo de
Freitas, ooc1e ficava a Alllip favela
das Catacudlu, tem um ~·
cem obtu de arlisW btuilehV&.
em ·que lellb> escnl.lum. Em Slo
Paulo, oa pnça da ~ sOOt'e a ea-t&Çio do meiiO, 1cm um puque de
escniJwu bruileilas. do qual - báo faço Jll!le·
FeiiM- QaMrdo a 21M~
cecfW.s em t:tlffl0dllts1
Slo 200 peças que perteocem l mioba mulher e aos
meus filhoo, que esiiRi CIIIDrCItaDdo para a expooiçio de abcJtura
do espaço. Porque aqui vamos ter
duas mas cobeitu para abripr u
peças que o1o podeJiJ. ficar ao ar liVRO; uma onde fimciouart I admioislnçio e outm oode timciouart
um pequeno auditório para a projeçlo ae Audio-visuais, vldeoo,
computaçlo plúóca e 8dfica. AI
~
~ que fazeado
em
mioha vtaa vio ser *P......,._

en. ... -

Amtrfu

dasF=-· E.,.._-&.. e

doWnbim~

C'lÍIIt<II---*2'Cntf'O - Slo peças que produZI
jt bi aicum tempo oo meu illdif.

Vário en,..,Jdlllor- Nlo. Ht
de MOOK, oa J.oslatemL
O velho Moo"' - que 6 um dos
mais impôt'laDies escui!Oia desse
s6culo - CODllCguiU que. do cada
peça feita à maaeira tradicioo.al (a
model~&em em ges!IO) e c!e!)Ois
fuodidas em brooze. a l:oroa britloic:a m•"""'"" fa= II& cópias:
uma para ela. uma J!8I11 o ~

o !""''ue

artista e uma para ser veo<ilda.

Tem também o parque David
Smith, um arbSia americano que
llllbolbava com aço iDox, e o I'""'
que de eoc:u1tuJu do Dipo-.-ncano bamu Toguchi. Mu que eu
Sll1ba nio ht nenhum parque de ....
cultums no Brasil com peça de
umsóutista.
Folh - Nltl edrteao tami>ba
... JMI"l- de MI!JIIáuw eoled-

01 CriSfAll fOJalll ~a~
das madel!u~sobniam ão incendiô do
- da Alflndega
( - edificlçlo do skulo IS) e
111111a1 rom~~ aibidol. Quaodo vi

o que sobrou do ioCeDclio, ~

madeiras ~ - . - ~ todt. uma ·'aàltOII!Iia·•. c
~fiz. eu .que nbalbo com oufoi IDOIIIIt OS c:iDCo

c:ruu..

Meo filbo ~ Cawo N$ ....
foroo ãcles, jJabJbdu..... liYI'ol;
distribufdos , pelo 1111111dit afora,
mas elea IQICir foram exibidos,Dem IDCIIIIO aqui D& llalú. ·
F. . . • Qlillr • - · 4 li'

. . . . . daoçlo1
Cnlro - A única COIIII'3pllrlid
estabelecida em carta encaminhada ao ~ Áli1XIIIio CarlOI

Magalbie;, IIi oito meses, é que
membro da millha família, DO
cuo miD11a 6lba Maria Luiza CraIDO

vo, oeja a andon desY espaço.
Para mim isso aqui scra apenas
uma exposiçiD mais longa. Nlo
sou empreaodo oem seohor elo
p11q01 que é um bem público.
Embora eopae que oe tome em 11-
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Artista estudou em Nova York e Berlim
ilpontsdo como um dos mais

impott.lmtes r:scultcRs bnsiJeitos.

Mário O..vo Ir. pnhou o pdmio
de aquisiçfo jovem do I~ Bietl#l
do Mur= de Arte Modemll de Slo
Pàulo, em 1955, e ~tou o
Brasil na 3IY. Biensl de V..,.,..,
em 1960. SuiS poças de m6dio e
grande porre uansilam pelo CoastnJtivismo russo. dialopm com
rodas

IS

veltentes ~

e espelham relaçiJes profundas
com a religiosidade do bMroco
brasileiro.
·
Foi aluno especiai do escultor
iugoslavo Ivan Mestrovic, enr.io
lecionando escu1rura na Universidllde de SitJJCuse (Nova Yori), em
1947. Em settuidJJ. instalou arelie
no Greenwich Vi/Jage (bairro) ·;,

paMJI1 • " " " " - ...
IÍCidl~

vidl.anfs-

Ven~Jideiro ''rei da SUCilll "•
lrlbe!M com km>. macteu., 6bia
·dt: >idro, po1iestimlo dt: a/ID im·

pacto, ~·etc. Suas Jli'Çti
móveis (que se compkmentam
aç.fo do vearo). e mesmo IS
esrlticas, .............~ 00SS1 inreli-

com

g&JcUe..T~
As iiJJluencias mais

~

de Mário O..vo /Wúor, -segando
ele ptr5ptio, ftDm o pelfodo em
que tnJba1hou com o -6IIIJieiro Pedro Ferreiro. • ccntempJaçlo dos
apósiDlos de Aleijadinho. • simetria dos eota/bes rea1iudos no sicuJo 17 pelo escmvo <-ill>nl. e o
·'expressionismo blUTOCO' • das
imogeos

feitaS

pelo frei Agostinho

Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr.
Chagas Rodrigues, 1° Vice-Presidente deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra ao nobre Senador V almir Campelo.
·
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão -do orador.) - Sr. PreSíclenie,- sn -e
Srs. Senadores, o ufanismo nacional costuma apresentar -o Biasil
como o maior país do mundo em um sem-número de aspectos, de
atividades e de empreendimentos, campeão eni uma gama enorme
de realizações. Estamos sempre ostentando pomposos títulos de
país responsável por maravilhosas e gigantescas obras e por admiráveis, portentosos e inigU.aláveis feitos.
Quase sempre escondemos, porém, que somos grandes também em problemas, por exemplo, em injustiça social, na má distribuição da renda, em pobreza e miséria, em baix~ _salários, em
extermínio de menores, em crimes de toda a espécie, em desemprego, em corrupção e em tantas outras mazelas, desgraças, infornínios e desacertos. Dessa forma, ignor~_'Um outro malfadado
título: somos os maiores do mundo taii)hém em desperdício.
Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, não sabemos estimar o
montante do desperdício brasileiro (não somos, diga-~ a propósi-to, muito bons também no conhecimentc? preciso da nossa própria
realidade). Diz-se,__ é bem v~dade, que o conceito de desperdício
comporta váriãS modalidades. Prevê-se, por isso, com base em números encontrados na literatura sobre o tema, que. ele corresponda
anualmente a um percentual que vai de 5 a 15% do D.oSso ~oduto
Interno Bruto.
Entre os setores responsáveis pelas maiores perdas ~~con-
tram-se os da agricultura, indústria, setviços, construção civil e
energia.
Essas informações, Sr. Presidente, sn e Srs. StiDadores,
bem como outras que apresentarei a seguir, constam® ~vista lNMElRO, relativa ao período de julho a setembro de 1993, dedicada ao desperdício no Brasil.

São mUitas as caUsas do desperdício em noss-o País. As
principais, conforme indicação dos técnicos, são o nosso atraso
tecnológico, as práticas administrativas iDcorretas e os modos de
produção inadequados. H~ também razões de ordem cultural, o
baixo investimento em educação e em pesquisa tecnOlógica e a falta de normas, padrões e sistemas de coo.trole.
Sr. Presidente, Srs Senadores, verdadeinmtente estanecedores
são os números do llespenllcio que ocorre no setor agropecuário.
· Dados do IPEA - Instituto de Pesquisa Econõmic.a Aplicada, revelam que, anualmente, o Brasil desperdiça 4 bilhões de dólares em alimentos. Calcula-se que apenas com os alimentos
desperdiçados pelos consumidores seria possível sã.ciar a fome de
até dez vezes o número de indigentes brasileiros. Somente no Rio
de Janeiro, conforme denúncia constante de artigo publicado na
edição de 20 de julho de 1993 no Jornal do Brasil, que tem por
títUlo "Sobra de feiras pode alimentar milhões", ao fmal de cada
feira realizada naquela cidade, registra-se uma sobr:a de 1,5 tonelada de alimentos. No periodo de um ano, o desperdício de alimentos ocorrido nas feiras cariocas chega a 14 mil toneladas.
Os dados não se esgotam infelizmente aí, Sr. Presidente e
Srs. Senadores. No setor moageiro, nada menos do que 15 mil toneladas de trigo, deterioradas pelo tempo, estragam mensalmente e
vêm trazendo ao País um prejuízo de 200 milhões de dólares. Não
bastasse isso, por deficiência no processo de embalage~ de produtos, o Brasil perde cerca de 10% do total das suas exportações.
A economista Ana Maria Brochado, integrante do Comitê
do Programa de Qualidade, do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrária, em artigo intitulado "Perdas da
Agropecuária Brasileira", publicado no informativo do JNME-1RO, anteriormente mencionado, afuma, com base no estudo da
Comissão Técnica para Reunião das Perdas na Agropecuárla, que
o desperdício nas diversas etapas dos processos produtivo e de coJ]lertialização chega ao mootante de 2,34 bilhões de_dólares para
cinco espécies de grãos selecionados e para os produtos hortigranjeiros.
No que. concerne aos grãos; veriflCam.:.se esses-índices de
perda: arroz- 22,1%; feijão- 15%; milho- 17,7%; soja -10,3%;
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e trigo- 9,2%. Os fudices de perdas relativos às hortaliças são assustadores: para o subgrupo folha, flor e haste- 40,6%; para frutos
- 3_8, 1%; para tubérculos, raizes e rizomas ~30%;
Para as frutas, o índice é também muito elevado, 30%.
Dos cinco tipos de grãos analisados, o millio é o que apresenta os maiores índices de desperdício, considerado tanto o aspecto fisico quarito o monetário. Em m.éd.ia. nos três anos
anteriores ao estudo, as perdas foram de 4,4 milhões de tooeladas,
que equivalem a 472,4 milhões de dólares. A soja, por sua vez,
apresenta perdas médias anuais de 1,88 milhão de toneladas, que
correspondem a 302,935 milhões de dólares. No lOtai, os cinco
grãos analisados somam perdas anuais de 9,029 milhões de toneladas, equivalentes a 1,35 bilhão de dólares.
Quanto ao setor de hortigranjeiros, verificou-se que, nos
três anos considerados pelo estudo, a perda média foi de 1,04 bilhão de dólares.
Muitas são aS causas do desperdício na agricultura brasileira. entre as quais se enumeram a escassez e o uso de equipamentOs
desregulados ou tecnologicamente ultrapassados, a falta de opera~
dores capacitados, a falta de gerenciamento na movimentação das
safras, a utilização de variedades, técriicas e sistemas- -de cultivo
inadequados, o escoamento da safra através de rodovias precárias,
o congestionamento da produção nos armazéns e portos,- a inadequada intermodalidade do sistema de transporte, o excessivo manuseio da safra e o precário Sisli!ina de difusão de infoi"Irulções.
Grandes prejuizos SãO tàri:J.bêm devidos à queda da produtividade agricOla. em virtude da não utilização ou uso inadequado
de insumos agrlcolas, como sementes, defensivos e cOrretivos de
solos.
Registrem-se, -aiiida, as perdas de qualidade. Não temOS, infelizmente, no Brasil, onde o mercado consumidor é pouco exigente, quase nenhuma tradição no controle de qualidade de
produtos agricolas. Pesquisadores há que af"rrmam serem nliis significativas, na· produção brasileira de grãos, as perdaS de qualidade
e de valor nutritivo do que as perdas f"lSicas.
O artigo da economista Ana Maria Brochado enumera as
etapas da cadeia produtiva em que ocorrem os maiores indices de
perdas e os principais fatores de desperdício. Qri8ndo se trata de
grãos, os maiores percentuais sãO·regiSfrados duraitte·a cOlheita e
armazenagem, o que indica a necessidade de adequadas ações por
parte dos agentes responsáveis por essas etapas: Também necessá.:.
rias são as providências para a redução de perdas no sistema de escoamento da safra agrícola. Somente nessa etapa perde-se cerca de
1 bilhão de dólares.
As perdas durante o transporte da safra acontecem graças a
sérias distorções existentes no sisteriia. Setentã por cento da Safra
brasileira é transportada através de rcxlovias, o que cantiibui para
onerar o custo dos produtos e gerar outros problemas, como os relativos, por exemplo, ao tempo de viagem, número de acidentes e
conservação das rodovias.
Conclui o estudo que, ''mantido o quadro atual, os custos de
produção continuarãO altos, o consumidor continuará onerado por
"custos de ineficiência" e a competitividade alcançada pelos níveis
de produtividade obtidos nas propriedades rurais perder-se-á quando da movimentação da safra até o porto ou o ccnsumidor fmal".
Grandes desperdícios são também verificados na indústria.
De acordo com o artigo ''Eliminar desperdício para disputar mercados'\ de José Roberto Vanorden Vieira, industrial e presidente
da Expirax
"em média otimista, a indústria
desperdiçando 25% da energia que produz em suas caldeiras com a queima
de óleo combustível, devido a falhas na manutenção e à utilização
inadequada de equipamentos". Traduzidas em cifras, essas perdas

sarco,
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representam, por ano, pelo menos 175 milhões de dólares, levando-se em conta que a indústria nacional consome cerca de 7 milhões de toneladas de óleo no período.
Afirmam os técnicos que a forma mais rápidã. e mais económica para se alcançar eficiência nos processos produtivos é o combate _ao despe~c~o de energia.
No Brasil, já implementamos com sucesso programas de
conservação de_ energia elétrica e de óleo combustível, criados
pelo Governo Federal quando da crise do petróleo.
O Programa de RacionalizaçãO de Derivados de_ Petróleo,
por exemplo, coordenado pelo extinto Conselho Nacional de Petróleo, possibilitou excelentes indices de economia.
Infelizmente, no entanto, o projeto foi desativado em 1986,
com .a. queda do preço do barril de petróleo e com o íun da crise
m1mdial de fornecimento do combustível. Wao muito tempo depois, extinguiu-se também o Conselho Nacional de Petróleo. Com
isso, perderam-se todas as infOrmações que tinham sido levantadas
pelo Programa.
Está aqui, aliás, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, uma
inconcebível demonstração de desperdício patrocinada pelo próprio Governo, que, nos últimos anos, por conta de empreender sucessivas reformas administrativas, desmantelou a Administração
Pública Federal, com a conseqUente perda de muitas e preciosas
informações.
A propósito da ação governamental, registre-se a denúncia,
nos termos do artigo do Sr. José Roberto V anorden Vieira, de que,
quanto à conservação de energia, ''não há qualquer fiscalização ou
orientação governamental j1mto às indústrias". Conforme o articuli~ta, "apenas as empresas que precisam exportar, disputando mercados com ãdversários do Primeiro Mundo, procuraram manter a
cultura da conservação de energia em prol da economia e da própria competitividade. E, mesmo entre essas, sabe-se que, no setor
petroquímico, ainda se desperdiça, em média, 10% do vapor produzido; no setor químico, esse número fica em-11,7%; no setor alimentício, em 8,8%; e 13,3% no automobilistico( ... ). Wao é raro,
contudo, constatarem-se perdas de mais de 30% ou 40%.
Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Senadores, na publicação do lNMElRO, há também dados muito preocupantes quanto à corrosão
metálica. Artigo intitulado "Um desperdício a ser evitado", de
Eduardo H. de S. Cavalcanti, relata que o Brasil não dispõe de informações precisaS quanto ao valor global das perdas que lhe são
impostas pela corrosão. Estima-se, porém, com base em dados coletados de relatório britânico sobre a matéria, que o custo da corrosão em nosso Pais tenha alcançado, em 1992, o montante de 16
bilhões de dólares. Segundo esse relatório, a perda de pelo menos
25% desse valor - cerca de 1% do PIB - poderia ter sido evitada
cOin a uiiliZã.ção das técnicas usuaiS~de c-ontrole e prevenção da
corrosão.
·
A corrosão, como se sabe, é conseqüência direta da ação
destrutiva que o meio ambiente exerce sobre a grande maioria dos
metais e ligas.
presente nos mais diversos setores produtivos
e de prestação de serViços do País, onde toma equipamentos, instalações, estruturas e produtos metálicos impróyrióS-para ufua Utilização segura e economicamente viável. É responsável, entre
muitas outras, por perdas relativas à substituição de peças, reparo e
manutenção de instalações, paralisações de unidãdes e deterioração de produiOs.

Está

De extrenia gravidade perante a opinião pública são as perdas ocasionadas pela corrosão, que podem ocorrer, por exemplo,
em tubulações submersas ou enterradas, latas de conservas e material cirúrgico, trazendo contaminações metálicas e de produtos
químícos ao meio ambiente, a produtos alimentícios ou ao próprio
ser humano.

1864 Terça-feira

Abril de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sr. Presidente. SO e Srs. Senadores, são in!ermiliáveis as
ocorrências de desperdício em nosso pobre País. À guisa de síntese, concluindo este pronunciamento, citarei, para demonstrar a extensão do fenômeno no Brasil, alguns números apresentados no
artigo de Lúcia Stela de Moura, intitulado Como _ve_ncer a Guerra,
publicado em Parceria em Qualidade, 0° 5, de abril-maio de
1993. A autora trabalha com _a estimativa de que o__Brasil desperdice 41 bilhões de dólares- 10% do Pm -em bens e serviços:
40% do consumo nacional de âgua; 14 m]fbões de toneladas
anuais de grãos- cerca. de 20% de toda a produção; 70% de papel
não reciclado; seis bilhões de dólares da produção industrial brasileira; 1 milhão de dóla{es diários na áreã de educação; 35% de
todo o material usado na construção civil.
·
Sem dúvida, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, a assombrosa dimensão dessas perdas colabora para agravar nossa crise
econômica e contribui, além disso, para nos colocar em situação
de desvantagem perante a economia mundial, cujas palavras de ordem nestes novos tempos de integração comercial são qualidade,
produtividede e competitividade.
Se quisermos de fato começar a pensar em resolver os graves problemas do nosso Pais, temos que instituir sérios e eficientes
programas de qualidade e produtividade em todos os setores da
economia.
Isso, porém. não é tudo. Temos támbêm que valorizar o
povo brasileiro, cujo potencial é vergonhosamente desperdiçado,
pois de uma grande parcela de pessoas que o compõe é retirada até
mesmo a oportunidade de satisfazer suas mais elementares necessidades vitais, como a alimentação, a saúde, a educação, o vestuário e a habitação.
_
_
Com tanto desperdício nos domínios dos bens materiaiS- e
da própria pessoa humana - sem dúvida, o principal patrimêoio
da Nação -que projeto de desenvolvimento podemos f:Iaçar para o
Brasil, Sr. Presidente?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Val!JZir Campelo, o Sr.
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chtzgas Rqdrigues, JD
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.Concedo a
palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - sr. Presidente, Sn
e Srs. Senadores, não bastassem a fome e o desemprego com que
sofre a população brasileira. vimos, no último frm da semana. a
imprensa se ocupar da crise nos hospitais Cófivéniados com o Governo Federal.
As famosas e famigeradas Anis que, em muitos Estados,
são negOCiadas em troca de votos, de favores, são de~tinadas a
hospitais que não foram ainda inaugurados_. Por outro lado, hospitais sêrios, que prestam serviços, santas casas de misericórdiá e
tantas outras instituições da área de saúde estão sendo penalizadas,
fechando as portas, entrando em greve, e a população sofrendo e
morrendo miseravelmente, sem assistência médica O _débito do
Governo para com esses hospitais atinge 6 bilhões de cruzeiros. -

Depois de veiculada essa notícia, o M.nistro Henrique Santillo declarou à televisão que o Governo estâ h"berando, por intervenção sua, recursos da ordem de 200 milhões de cruzeiros reais

para pagar os serviços ambulatoriais em atraso do mês de fevereiro.
Sr. Presidente, isso se constitui numa grande falta de respeito para com a sociedade_brasileira. Há um débito de 6 bilhões para
com_essas ~ntidades hospitalares, sendo que muitas delas estão fechadas e os pacienteS morrendo às suas pqrtas. Liberar 200 milhõ~
e_s de cruzeiros reais chega a ser chacota. E pouco caso para com a
~aúde do povo brasileiro. É lamentável que um Ministro de Estado
vá à televisão para fazer tal declaração.
Sr. Presidente, S:fls e Srs. Senadores, são coisas que ocorrem no nosso País. Não há planejamento, nem conhecimento da
nossa realidade.
NO fim de semana passado esúve em minha terra,- no Maranhão, e visitei um dos municípios mais pobres do País, Duque Bacelar. O Prefeito nie disse: "Senador Magno Bacelar, há 48 mil
quilos de alimento para as sextas básicas noS armazéns, e- arilanhã
estarão chegando 78 toneladas de alimentos. A população não
quer mais esse alimento, deteriorado e de péssima qualidade, porque as roças estão produzindo. Há um bom inverno, e a cultura do
nosso caboClo não permite que ele armazene alimentos para a época da estiagem, para o momento da _necessidade".
Oia, Si'. Presidente,

S~s

e Srs. Senadores, acredito que ain-

cta 'há municípios no Pais em que não foi possível colher nada, mas
em número reduzido. Por que, então, não parar um pouco com a
destinação de recursos para as cestas básicas de quem já não está
morrendo de fome e não socorrer a saúde do povo brasileiro?
,
Porque temos que, diariamente, ver na televisão aS fllas nos
hospitais? Hoje, vi uma cena em que estudantes soconiam pessoas
em_ um desastre, eles mesmos as transportavam e aplicavam soro.
S:qã, Que um país
que as instituições estão sendo dizimadas
pela campanba publicitária, mnilas vezes pela irresponsabilidade
de órgãos da imprensa, há necessidade de s~mostrar a sua população a miséria médica existente? Será que a classe médica também
e$tá sendo atingida? Todos os médicos deste f'aís, todos _os hospitais se transformaram nos empreiiéifOs da AIH.s nos Estados?
Antigamente dizia-se que os políticos eram empreiteiros de
obras, hoje, são empreiteiros-de Allls. Mas se penaliza quem tem
compromisso, quem vem prestando serviços. Temos visto denúncias de que as santas casas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de
outros Estados, como o da Bahia, taJ;nl;>ém estão fechando as suas
pertas JlOl" falta de recursos.
É com a fmalidade de alertar a Nação que formulo o seguinte apelo ao Sr. Ministro Henrique Santillo: não faça pouco caso da
miséria de uma Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

em

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a palavra como Lider.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra a V. Ex•, na forma regimental.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Como Líder.
Pronuncia: o seguinte discurso. ) .;.. Sr. Presidente,
e Srs. Sena-dores, o discUrso que irei proferir, na: tarde de hoje, sobre revisão
constitucional antecede à reunião que a Bancada do PMD~ no Senado Federal reali~á a.Dianhã, a frm de que se conheça o pensamento dos representantes peemedebistas nesta CaSa em tornõ da
proposta do ilustre Relator da revisão coostitucional, Deputado
Nelson Jobim.. Isso porque, na próxima quarta- feira, os Líderes de
Bancada, convocados pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador Humberto Lucena, deverão manifestar-se conclusivamente
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sobre -o prosseguimento dos trabalhos revisionais. E há uma expectativa de que esta deliberação das Lideranças seja no sentido de
que se prossiga essa tarefa, que decorre do art. 3° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Ao que sei, Sr. Presidente, o nobre Senador Humberto Lucena, clarividente e lúcido Presidente desta Casa, realiza gestões
juntamente com-outros Líderes, para que aquele posicionamento
sectário de algumas bancadas seja superado pelo interesse comum,
que é garantir ao País o ajustamento da Carta Magna à nossa realidade. política, econômica, social e cultural.
Portanto, antecipando a todos esses eventos, a reunião da
Bancada do PMDB, às llh de amanhã, e o grande encontro das
Lideranças partidárias, significarão uma tomada de atitude hoje,
que vem sendo aguardada com ansiedade por importantes segmentos da comunidade brasileira.
Sr. Presidente, s:n e Srs. Senadores, a Imprensa anuncia de
forma quase unívoca o fim melancólico do processo de revisão
constitucional, levado a efeito com base no que prevê o art. 3° do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Não são poucos os que ousam diagnosticar as múltiplas
causas para o estado de inérCia que acometeu o Congresso Nacional, configurando em disfarçável desinteresse em relação aos trabalhos revisionais.
--- --Lideres políticos de grande responsabilidade chegam a extemar a sua satisfação ou manifestar regozijo com -o desfecho nada
lisonjeiro do trabalho até aqui realizado pelo Congresso Nacional
no âmbito da pretendida revisão.
Sr. Presidente, tenho a impressão de que todas as análises
da situação critica que marCa a revisão constitucional esquecem
que o fracasso desse processo não afeta exatamente o prestígio dos
políticos ou frações mais diretamente envolvidas com a reforma
constituciorial.
A experiência política de muitos anos permite-me conjecturar que o eventual insucesso, da revisão alcançará seriamente a
confiança da Nação na- capacidade decisória do Parlamento.
Em outros termos, a indefmição sobre questões que a opinião pública majoritária do País c_onsidera relevantes e urgentes
projeta sérias dúvidas sobre a competência -do Congresso Nacional
para aprovar as reformas postuladas e exigidas.
Não é preciso dizer, portanto, que esse estado de coisas lança suspeitas sobre o eficaz funcionamento da democracia representativa entre nós. Não nos iludamos jamais: a crise que atinge O
processo de revisão constitucional pode-se convertei, pois, numa
crise do regime democrático representativo.
É certo que poderiamos aprofundar essa abordagem. Preferimos não fazê-lo neste momento porque ainda acreditamos que o
Congresso Nacional, cônscio de suas responsabilidades, saberá superar as vicissitudes que têm caracterizado o processo de Revisão,
efetuando de forma altaneira e patriótica as reformas constífucionais mais prementes.
Estou convicto, Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores, de
que, ainda no âmbito do processo de revisão, a se encerrar em 31
de maio vindouro, haveremos de identificar Os temas -·que reclamam decisões inadiáveis e a necessidade de que sobre eles deli'be~
remc.s de forma. truito quanto possível, consensual, garantindo a
participação dos contras, conforme ressaltei no iníciO desse pronunciamento, graças ã intermediação prestigiosa do próprio Presidente do Congresso, Senador Humberto Lucena.
Acredito também que se chegarmos à conclusão de que o
próprio Regimento da Revisão reclama alterações. não nos faltarão

m
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coragem política e capacidade de ação para proceder às mudanças
requeridas. tal como j:i verificado por ocasião da Assembléia
Constituinte, em 87/88. quando a mim coube, com muita honra,
relatar as duas modificações ocOnidas, por designação do saudoso
Presidente Ulysses Guimarães.
Assim, Sr. Presidente, Sn> e Srs. Senadores, faço, em nome
do meu Partido -e espero que essa minha posição seja chancelada
amanhã pela bancada que se reunirá a frm de discutir esse tema--: o
apelo veemente para que envidemos esforços no sentido de encontrarmos soluções para os problemas mais urgentes submetidos à
Revisão da Carta :Magna.
O Sr. lrapuan Costa Júnior- V. Exame permite umaparte?

O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço com prazer V. Ex•
O Sr. Irapuan Costa Júnior- Meu caro Líder do P:MDB,
estamos acompanhando com toda a atenção essa sua manifestação.
Devo dizer, não só em meu nome, mas em nome da :niiiilia Bancada, com a qual tenho constantemente trocado idéias, que concordamos inteiramente com as ·suas abordagens. Aliás. V. Exa nos está.
apontando o caminho para que possamos lograr êxito nessa revisão constitucional, já tão combatida e bastante ameaçada nesta altura dos acontecimentos. V. Exa aponta, a meu ver, com muita
razão, uma revisão regimental que permita uma agilidade maior na
votação dos temas mais importantes. Esse é um ponto crucial que
V. Ex• aborda muito bem. V. Exa foi muitO feliz ao lembrar que é
preciso buscar os ditos "contras" para que discutam conosco. aceitem essa agenda mínima, e possamos dar fim a um trabalho importantíssimo para a Nação. O País solicita algumas alterações na sua
Carta Magna, posto que já não pode conviver com essa inflação
altíssima que contemplamos dia a dia. E o sucesso desse plano depende da continuidade da revisão. Finalmente, V. Exa mencionou
a reunião de Líderes. Os Líderes precisam ser estimulados e estimular suas Bancadas para que possamos vitalizar esses trabalhos
de revisão constitucional. Cumprimento V. Exa e manifesto minha
inteira concordância com as idéias que está defendendo.

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex', nobre Líder Irapuan Costa Júnior, que empresta, assim, a sua decidida solidariedade ao prosseguimento dos trabalhos da revisão
constitucional em seu nome próprio e em nome do seu Partido,
cuja Bancada V. Exa, com tanta dignidade e equilíbrio, comanda
nesta Casa.
Será fund?.!nental que a articulação de que se incumbe o
Presidente Humberto Lucena se revista de êxito e possa, na quartafeira, signifiCar aadesão daqueles que integram o chamado "Bloco
dos Contras" àquelas teses que, consensualmente~ poss-am representar uma modificação no texto da Lei Fundamental Brasileira.
Já não há sentido que nos defrontemos, a cada debate, a
cada momento, a cada sessão, com aquele entrechoque, quando os
grupos se digladiam com o objetivo de procrastinar o trabalho de
elaboração da Revisão ConstitUcional.
Portanto, espero que, com o apoio do partido de V. Exa, das
outras bancadas que reiteradamente já têm se defmido em favor da
Revisão, possamos, na quarta-feira vindoura ter a tranqüilidade de
eleger aqueles pontos consensuais e, conseqüentemente, viabilizar
a revisão da Carta Magna do PaíS.
O prazo exíguo, dizia eu, Sr. Presidente, que ainda resta haverá de ser suficiente para que o Congresso Nacional tome importantes deliberações no plano constitucional para o futuro do País.
Devo dizer, desde logo- continua- que não rejeitO in limf ..
ne a solução prOPosta pelo eminente Relator da Revisão Constitu~
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cional, o Deputado Nelson Jobim, cuja competência todos nós reconhecemos e proclamamos. É possível que um juízo mais acurado venha recomendar a necessidade de incorporação ao texto
constitucional, nos seus elementos essenciais, da proposta formulada pelo eminente Parlamentar do Rio Grande do Sul. Te$o dificuldades de admitir, todavia, que já não máis possamos tratar dos
temas substanciaiS relacionados com a reforma constitucional.

É por esta razão que reitero meu apelo veemente no sentid(J
de que abandonemos posições sectárias, buscando o cpnsenso :Q.ecessário às reformas fundamentais. Especificamente quanto à fór-

O próprio modelo espanhol, referido por Jorge Miranda,
estáa fudicar qUe, em princípio, esse proceSso especial de superação de cláusulas pétreas ou de transição de uma ordem constitucional para outra há de se efetivar por um modo mais complexo do
que a da processualística regular de emenda constitucional.
Nesse sentido, a-simples leitura do art. 168 da Ccnstituição
espanhola mOstra-se suficiente para demonstrar a cautela e a rigi-dez que devem cercar essa forma especial.

''Art.l68... ••••••••••••••••••••••-•••••-••••••-·-~••••••u•••••••••
!. Quando for proposta a revisão totai da Constituição ou uma revisão parcial que afete o título prelimi-

mula pro);X'sta pelo Deputado Nelson Jobim, devo acrescentar, Srs.
Senadores, que ela, a despeito de suas inegáveis virtudes, merece
alguns reparos.
Não se nega que a doutrina_ constitucional modema recomenda a necessidade de que se concebam formas juf1dicas ~_a
superação dos impasses- institucionais decorrentes da impossibilidade de reforma constitucional, do engessamento ou das Camisas
de força, impostos ou criados pela própria Ordem Constitucional.
Tal como observado por Jorge Miranda, notável constitu··
·
cionalista português:
''No plano da política constitucional pode prefe-

rir-se- a ter de haver mudanças radicais ou de regimeque elas se desenrolem dentro de processos de revisão. e
não à revelia de quaisquer processos preestabelecidos
comprovado (até porque, assim~ se evitam -as soluções
de continuidade e os custos e riscos inerentes às revoluções); ou que, mantendo-se a legitimidade democrática,
o povo tenha sempre meios processuais adequados à livre orientação dos seus ptojetos." (Jorge Miranda, Ma·
nua! de Direito Constitucional, Tomo II, p 220-221)
Preleciona, ainda, o notável Professor de Lisboa:
"Que a qualquer Constituição haja de assegurarse a possibilidade de cumprir a sua tarefa, de desenvolver até o fl.m todas as virtualidades que contém, crê-se
inegável. Mas isso não significa que, no âmbito das suas
regras formais, não possa Ser proposta ou defulida uma
nova normatividade; e será, paradoxalmente ou não, outra maneira de aproveitar essas mesmas virtualidades,
organizar ela própria a sua superação. Bastaria lembrar
aqui as Constituições que prevêem revisão total.
Um único exemplo das vários apontados, o da
Constituição espanhola vigente, é elucidativo. Ela não
só regula a sua reforma ou revisão parcial (art. 167)
como também estabelece (art. 168) uma tramitação para
a revisão total ou para a revisão parcial que afete o título
preliminar (donde constam, designadamente, a defmição
da Espanha como Estado social e de_mQCTátiç::o_ <Je Direito
e como Monarquia Parlamentar, o direito à aUtonomia
das nacionalidades e regiões e as garantias do pluralismo
partidário e dos sindicatos), a secção I do capítulo II do
título I (relativa aos direitos fundamentais e às liberdades públicas) ou o titulo II (relativo à Coroa)." (Jorge
Miranda,. Manual de Direito Constitucional, tomo ll,
p. 220).
.

É quase intuitivo, portanto, que esse processo ·ordenado de
superação de cláusulas pêtreas ou de transição de uma ordem
constiru.cional para outra não se pode fazer de maneira mais simples do que a forma do processo regular de emenda constitucional.
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nar, a sessão I do capitulo TI do título I ou o tíbllo TI.
proceder-se-á à aprovação do princípio da revisão por
maioria de dois terços de cada Câmara e à dissolução
das Cortes.
2 - As Cortes que vierem a ser eleitas deverão ratificai a -decisão e proceder ao estudo do novo texto
constitucional, que deverá ser aprovado por maioria de
dois terços de ambas as Câmaras.
3- Aprovada a reforma pelas Cortes Gerais, será
submetida a referendo para ratificação."
Portanto, exige-se aqui que o início da Revisão seja aprovado por dois terços dos votos de cada Câmara, verificando-se, logo
após, a dissolução das Cortes e a eleição de novas Cortes, que deverão ratificar a âecisão anteriormente tomada. Soniente as novas
Cortes poderão' deliberar sobre a r~forina constitucional total ou
parcial da Constituição, submetendo-se o texto aprovado_-~ ~~fe
rendo f'9pular para ratificação.
É fâcil ver que esse processo especial é mais complexo e difiei!- e é intuitivO que assim deva ser- do que o processo regular
de Emendas.
Se correta essa colocação, parece que a proposta do Deputado Nelson Jobim deve merecer, 4_esde logo. pelo m~s um rep~
ro.
Não se afigura aceitável que o processo especial de Revisão
Constitucional se efetive pela manifestação de três quintos dos
membros do Congresso Nacional, pois isso significaria adotar forma menos complexa do que aquela consagrada para o processo regular de emenda constitucional (aprovação pelos três quintos dos
membros de cada uma das Casas do Congresso Nacional- CF, art
~§~

-

.

Não parece sequer razoável que o processo regular de
Emenda Constitucional, que deve ob_ediência rigorosa às cláusulas
pétreas, esteja submetido a um procedimento formal mais rigoroso
do que aquele previsto para a superação desses limites materiais
ou, até mesmo, para a própria superação da Constituição.
Assim, sem preju!zo de ontras considerações que poderão
ser feitas sobre a proposta em apreço, creio necessário que se corrija de prontO a proposta original, assegilraudo a homogeneidade
de procedimentos entre o vrocesso regular de emenda e o processo
especial ora em discussão·;·'-no que diz respeito à necessidade de
aprovação de emenda por cada uma das Casas do Congresso Nacional.
AClimara dos Deputados e o Senado Federal, Sr. Presidente, dehberando separadamente, embora em sessão unicaln&ral. passaram a ser a vontade latente deste Plenário, do qual me torno
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intérprete neste instante, secundando, aliás, manifestação que, com
mais anterioridade, salvo engano, em ôutubro, ao iniciar-se o processo revisional, já fizera, desta tribuna, com o brilbp habitual, o
Senador e ConstitucionalistaJosapbat Marinho.
Essa referência explícita ao ilustre representante da Bahia é,
sem dúvida, uma homenagem que desejo lhe tributar pela posição
corajosa que assumiu no momento próprio, advertindo a todos
nós, advertindo ao Presidente do Congresso_ Nacional - que era o
Presidente do Congresso Revisor, Senador Humberto Lucena- de
que não devíamos enveredar por um caminho que era absolutamente incompatível com a tradição constitucional brasileira.
Homenageio, portanto, V. Ex•, nobre Senador Josaphat Marinho, que teve, realmente, o privilégio de ocupar esta tnbuna, ainda no mês de outubro, e, aqui, fixar aquele seu posicionamento,

que agora fazemos questão de enaltecer e de proclamar, expressando a justeza de que se revestiu aquele seu pronunciamento históri ~
co na tribuna do Senado Federal e ratificruido, em seguida, na
tribuna do próprio Congresso RevisOr.
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sições Transitóriis, s6 há que se proceder legitimamente na forma
das disposições permanentes. E, na forma das disposições permanentes, o § 4° do art. 60 taxativamente declara que não pode s-er
objeto de apreciação emenda tendente a abolir, e estabelece o que
costumamos chamar de cláusulas pétreas - preftro chamá-las de
cláusulas imutáveis. Se a Ccnstituição as declarou imutáveis é porque, pelo processo de emenda ou de revisão, alterá-las não ê possível. Tentar fazê.lo, como quer o Relator da Revisão, é afrontar a
ConstituiÇão. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES- Sou eu que agradeço a V.
Ex•, nobre Senador Josaphat Marinho, a intervenção que faz ao
meu discurso, exatamente parque V. Ex• recooheceu a oportunidade em que trouxe eu o assunto a debate. As Lideranças partidárias
foram convocadas para esta quarta-feira, a fim de deliberarem conclusivamente sobre o prosseguimwto da Revisão Ccnstilucional, tendo por base a proposta do nobre Relator, Deputado Nelsoo Jobim.

Ao iniciar este pronunciamento, fiz questão de destacar que,
amanhã, a nossa llancada, a Bancada do PMDB, estarã reunida
Prossigamos, assim, Srs. Senadores, com o processo revi- para se debruçar sobre a proposta do representante do Rio Grande
sional, sob pena de termos, contra o Congresso, o desagrado e o do Sul, a ftm de que eu, Líder dessa representação, ao comparecer
à residência oficial do Senado, convocado pelo Presidente Huminconformismo da opinião pública nacional.
berto Lucena, possa levar, com autoridade robustecida. a manifesO Sr. Josaphat Marinho- Senador Mauro Benevides, V.
tação dos 27 representantes do nosso partido.
Ex• me permite um aparte?
Não sei se extrairemos desse encontro uma decisão consenO SR. MAURO BENEVIDES - Com imenso prazer, no- sual, mas espero que pelo menos majoritariamente eu poSsa ter autoridade de comparecer ao conciliábulo da residência presidencial
bre Senador Josaphat Marinho.
e, ali, definir realmente a posição do nosso partido; posição que se
O Sr. Josapbat Marinho -Em primeiro lugar, quero lou- reveste talvez até de uma inexpressividade numérica, JX)l'que,
vai a oportunidade do seu pronunciamento. V. Ex• situa o proble- como destaquei - e V. Ex• corroborou - nós, Senadores, integrama geral da Revisão no instante em que o procedimento do mos um colegiado em que 503 Deputados prevalecem numericaCongresso Revisor está em discussão, para não dizer em crise. Em mente sobre a nossa manifestação quantitativa. Mesmo assim,
segundo lugar, quero salientar a generosidade de suas expressões a cumprindo um dever imperioso, inerente ao exercício da Lideranrespeito do que aqui formulei e objetei qUando se iniciava a Revi- ça, devo comparecer àquele encontro levando a manifestação fmal
e conclusiva da minha Bancada.
são Constitucional. Efetivamente, naquele instante, salientei que a
Com relação à reunião unicameral, a tomada de votos deve
decisão que se estava estabelecendo de votação unicameral afron- ser feita em cada Casa do Congresso. Não há dúvida. Já hoje, no·
tava ponto fundamental da Constituição de 1988, que é o Sistema bre S_enador Josaphat Marinho, quero deixar muito clara e expliciFederativo. E a experiência está a demonstrar que o Senado foi
ta a posição que levarei e que procurarei endossar com toda força,
anulado na Revisão Constitucional. Não temos voz. Se alguma com todo o empenho, expendendo a argumentação que for possícoisa dizemos espaçadamente, o que formulamos não prevalece na vel, para que não se nuliftqu-e a ação do Senado Federal no proceshora da decisão, pórque sOmos todos uniforiiteri:iente Congressis- so de Revisão da Carta Magna brasileira.
Portanto, a minha intenção, ao vir à tn'buna na tarde de
tas. A Federação foi decapitada. Lamento não concordar na inteireza de seu pronunciamento, porque além de não me parecer que a hoje, foi praticamente de deflagrar, no âmbito do Senado Federal,
Nação esteja frustrada com o andamento iiTegular da Revisão, pois a discussão dessa importante matéria, a fim de que, se tivermos
que prosseguir na discussão da Revisão Constitucional, com ou
que não há nenhuma manifestação de opinião pública favorãvel ã
sem a proposta do Deputado Nelson Jobim, saibamos fazê-lo preReviSão, não me parece que possa preValecer a piõposta sugerida - servando o que é uma vontade latente no Plenário desta Casa: a
pelo nobre Deputado Nelson Jobim. A sugestão, segundo se noti- reunião unicameral e a tomada de votos separadamente entre as
cia, que pretende ele formalizar afronta violentamente a Constitui- duas Casas Legislativas.
ção. O quadro espanhol não JXX!e servir de comparação para a
Era o qtie tinha a dizer, Si. Presidente.
situação brasileira. Ali a Constituição previu a reforma total ou
COMPARECEM MAIS OS SRS:
parcial e, quando ela fosse de caráter geral, estabeleceu a convoca·
Almir Gabriel - Antonio Mariz - Aureo Mello - Dario Peção de novas coites, ou seja, a dissolução das Cortes que propu- reira- Dirceu Carneiro-..:. Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira
nham a revisão, para que outras viessem a decidir sobre ela. A - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iram Saraiva -João RoConstituiçãõ brasileira não eucerra essa faculdade; ao contrário, no cha- Levy Dias - Mauricio Corrêa.
corpo da ConstituiçãO, em suas disposições permanentes, só há reO SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
ferência à emenda e nos termos ali defmidos. Excepcionalmente, o mensagem presidencial que será lida pelo Sr. 1° Secretário.
Constituinte previu a reVisão nas Disposições Ttansitóríãs.- Uma
vez que se esgote o procedimento da Revisão, previsto nas DispoÉ lida a seguinte
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MENSAGEM N" 101, DE 1994-CN
(no 299/94, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nac.1onal,

Tenho a honra de encaminhar à apreciação de Vossas E~ce
lências, nos termos do art. 35, § 2R, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transit6rias, o anexo Projeto de Lei que
"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária
anual de 1995 e dá outras providências", acompanhada de Exposição
de Motivos do Excelentissimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da
República.
Brasilia, 14 de abril de 1994.

EM no

030 /SEPLAN-PR.

Brasília, 14 de abrfl de 1994.
Excelentissimo Senhor Presidente da República,
Encaminhe à consideração de Vossa E~celência, em cumprimento ao disposto no Art. 165, parágrafo 2•, da Constituição, 0
anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
oara o exercicio financeiro de 1995.
2.
O projeto de lei ora proposto, em consonância com o Plano
Plurianual, compreende: as prioridades e metas da Administração Pública Federal; a organização e estrutura dos orçamentos; as diretrizes gerais para os orçamentos da União e suas alterações; as
disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; a
politica de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento;
as disposições sobre alteração tributária da União; e outros
sitivos gerais sobre a matéria orçamentária.

di~po
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É importante enfatizar que as diretrizes ora pro~ostas
coadunam-se perreitemente às orientações do Programa Econ&mico Bra~ileiro, aprovado por Vo8a& Excelenc!a, o qual visa,
eobretudo. a
estâbiliza;lo da economia para a retomada do crescimento, através
do aprofundamento do ajuste fiscalt pâra s~ alcançar um eQuilibrio
mais permanente das contas p~b11cas e da redução continua da inrla3.

çl.o.

4.

Dentre an medidas propostas

evidencia-se

Fundo Social de Emerg!ncia,_ que 5e estenderá a
pal Objc;:t!VO

e

oquaciOntlr' O

f'inanciamento

1~95,

•lOB

a

criação

do

e cujo princi-

programas

que, de outra forma, teriam de ser cobertos com reeur•oe
nários.

SOCl.818

inflacio-

Proc3e-se no projeto de lei que os orçamentos sejam ela5.
boradoa a preços de abril de 1994, e que os valores expressoa na
lei orçamentária anual ~ej&m corrigidos pelo quociente entre o valor observado em abril de 1994 e o valor mbdio eatimado para :995
do indice Geral de Preços- D1spon1b1dade Interna - !GP-DI da Fundaç&o Getúlio Vargas.
Com a adoç&o da nova moeda (Real) a ser implantada. o
6.
procedimento sugerido no item anterior poderá sofrer modiricaçóes.
haja vista, que ela representará uma conquist• em tavor do fortalecimento da soberanl~ do Pais no controle do oroceaso inflacionârio
com estauilizaçlo da economia e a eliminaçlo do ó~~icit público.

7.
Em relaçlo à divida pública, merece destaque a COQcluslo
do programa ue renegociaçio com os Estados e Munie!pios, que além
de incorporar essas Unidades aa Federaçlo à orientaçao geral de
auste~idade, deverâ propiciar o ~eterno dos ~asamentos
à União e
restringir novos endividamen~os. Esses recursos serlo canalizados
para o pagamento de amort1zaçees, juros e outroa ·enca~gos da un11o.

a.

O presente projeto de lei de

autoriza a

emis-ãe necesai4a4es de pagamento do serviço da divida pUblica federal. ~vi
tando-se com isso, o pag&mento de outras despesas com aqueles Titules.
9.
com relaçlo às despesas de pessoal e encaraoa social•.
dispõe que cada Poder nio exc~da, em 1995J iqueles correspondentes
ao m8s de abril de 1994, acrescidas apenas oo reajuste decorrente
da revisao aeral das remuneraç~es do~ servidores públicos, nos termos dos arts. 37, inciso X e 159, inciso II. da constituiçUo Fedediretri~es

alo de t!tulos do Tesouro Nacional unicamente oara atender

r~l.

lO.
Propôe-se ~inda que, na impossibilidade da aprovação do
projeto do lei da orçamento •té 31 de dezemoro de 1994, pelo ?oder
Legislativo, o Programa de Trabalho de Governo poderá 6er cumprldo,

em sua totalidade corrigindo-se o seu valor
mês anterior à aua execuçlo.

monetariamente

a~é

o
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Es~a propos~ç&o

11-

ev1ta a a1stemat1ca

o~a
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vigente de

11b

raçao de duodécimos que tem demonstrado não atender adequadamente
~ministraç&o

pública.

Nessas condições e considerando a relevlncia Oe que
reveste a matéria, tenho a honra de submeter à consideração de Vo
sa Exce18ncia a proposta anexa de projeto de lei.

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de

Planejamento, Orçamento e Coordenação da
Preaid!ncia da República
ANEXO l EXPOSIÇÃO DE Jlll'l'IVOS RI

30 /SEPLAII-PII, DE I~ /

OV 94

1. S!nteae do problema ou <la a:l.tuaçao que reçla..a provid&nc.t.as:

A Constituição determina que para a elaboração orçamentária anua
haja uma lei estabelecendo as diretrizes, prioridades e metas d
admintstração pública.

-------------2.

Soluça~s

e prov1dlne1aa contidas no ato normativo ou na aedida

proposta:

------------------------·-Projsto dé Lei de D1retr1zes Orçamentárias para o exercicio
rtnanceiro de 1995.

·--------------------·
3. Alternativaa exiatentea b

I

DMtdidas ou atoa propoatos:

IA alternativa proposta é a única para a resolução da situação em
lquest•o.

I

I
II
.t. Cuatoa:
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5. Ra&i!lieB que justif'J.c- a uraencla (a aer preenchido

aCIMnte

se

o

ato propol!lto t'or Me:d1da Prov1a6r1a ou Projeto de Lel que deva transitar ea roea:t.e de ur&el'lCJ.•):

-----------------------------1--------------------------6. Içacto sobre o aeio lmblente (sempre que o ato ou Jledida Prov1a6r~a

propoeta pose• vir a te-lo):

--------------------------------------7. Slntase do parecer do Õrslo Jur1~co:

,

______________
,

PROJETO DE LEI N" l, DE 1994-CN

Diapõe sobre as diretrize& para a elaboraçao
d6 outras provLdências.

da lei orca.onUria anual de 1995 e

DISPOsiçJio l'IIIILIIIIIWI

\rt. 1• Fica• estal:lelec:iclaa, em cumpri•en-co a.o disposto no
165, ; z•, da Constituição Federal. as diretrizes orçament4rias da
União para 1995, coapreendando:

art~

: - as priorid•das e .etas da administração pdblica federal;

:I - a orqan1zaç6o o ostrutura dos

orça~ntos:

:II • as diretrizes gerais para a elaboraclo dos

da Unilo e suas altaraç6ea;
:V -

orçaaentos

aa disposições r•lativas A d1vida püblica federal;

u
as c:tieposições relativas as deapoaas aa UniAo com pessoal
• encarq:os •ociairs;

VI - a pol1tica de aplicaçlo aos recursos das agAncias financeiras oficiais de faaan~or
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VII - aa dispoaiQOe• sobre alt•raç6es na legislaçAo
ria da Un16o para o exorcicio correspond-.ntat
VIII - as disposições

tributá-

~inais.

CAPI'fULO X
lAS PIU:OIID:Wli'S 11 llftAS DA

ADIIDirS'l'RAÇio PIIBI.r""

Art. 2• Con•titusm prioridades

ral:

da

RDl!IIAL

administração pdblica fede-

I - coabate â pobreza, ao deoemprego e A faae;

II - melhoria do atendi•ento das necessidades básicas da populaQâo nas áreas de educação, sadde, habitaçio, sanea•ento e p~evidên

aia~

[II - valorizaçAo do tranalhador e proteção à
adolescente;

criança

e

ao

tv - Melhoria da competitividado, incentivo ao desenvolvimento da ciência e da tecnoloqia e •odernizaçAo tecnolóqica da base produ-

tiva:

r-

incremen~o

refor.a aqr6riar

da produçAo e da produtividade aqropecuária

e

71 - racuperaçio e modernização da infra-estrutura;
~I - reror.a e modernização do Estado
serviQO públicot

e

reestruturação

do

'III - praservaçio, racuparação e conservaçio do meio ambienM
te, urbano e rural.
-~- 3• As prioridades definidas
no artigo anterior teria
procedincia na alocação de recursos nos o%çamentos de 1995, ~beervados
os objetivcs o metas estabel•cidos na reviaao ao Plano Plurianual 1994
- 1995, e deduzidas aquelas conte•pladas na Lei orçaaent4ria 9ara 1994.

ftrt. 4 1 O projeto de lei orçaaentária anual que o Poder EXecutivo encaainhará ao congresso Nacional, no prazo previsto no art. JS,
§ 2*, III, do Ato das Oisposiç6es constitucionais Transitórtas,
ser4
constitut.do de:

:) texto da l•i;
:I) consolidaçio dos quaãros orça.ent,rios;
:II) anexo dos orçamentos fiscal e da sequridada social, discriainando a receita e a despesa na toraa definida nesta Lei;
165, §

s•,

IV) anexo do orçaaento da investi.ento a que se refere o art.
II, da ConstituiçAo Vederal, na toraa definida nes~a Lei:

V) discriminaçlo da leqislaçio da receita e da despesa, relerentes aos orçamentos fiscal e da seguridade social;
VI - informações complementares.
§ 1• Inteqrarão a conaolidaç&o dos quaaros orçamentários a
que aa refere o inciso II deste artiqo, incluindo os co•ponentes referenciados no ert. 2•, S ta, I a III e· no artiqo ;2, III, da Lei n•
4.320, de 17 de março de 1964, os soquintes demonstrativos:

I - da evolução da receita do Tesouro, sequndo_- c•t.eqorias
acon6aicas e seu deadobra. .nto e. fontes, discr1•1nando cada imposto e
contribuição de que tra~ o art. 195 da ConstituiçAo Federal;
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:I - da evoluçi.o da despesa do

econ6micas e grupos de despesa;

Taa:ouro.
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sequndo

categorias

:rr - do resu.o da$ receitas dos orça.entos fiscal e da saquecon~mica

ridade soc1al, isolada e conj_untamente, por cateqoria
qoa dos recuraos;

e

ori-

:v - o rasumo das despesas dos orçaaentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria eeon6Bica e origem
dos recursos:
u - da receita e despesa, isolada .a conjunta.ente, segundo
cateqoria& econ6•icaa, conforae o Anexo I da Lei n• •• 320, de 17 de
•~rço

de 1964 e

sua~

alterações;

...I - a• receitas dos orç8lHintos fi.scal e

da

seguridade

so-

cial, isolada e conjuntamen~e, de acordo com a claaaificação constante
do Anexo XII da Lei n~ 4.320, de J? de .arço de 1964, e suas alteraçõe~~;

·'II - das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjunta.en~e. sequndo Poder e 6rqio, por qrupo de despesa;
~rrn - das despesas dos orçaaentos fiscal e da sequridade social , isolada • conjuntaaen't.e ~ sequndo a runção, pr09rama, subprDCjjlra.a.
e qrupo de daapcsa1

:x - dos recursos do Tesouro Nacional, diretaaunte arrecadados, nos orçaaentoG fisca1 e da aeguridaOo social, por órgAo;
t - da programação referente A manutençio e ao desenvolvimento do ensino, nos termos elo art. 212 da constituiç6o Pederal, ao nível.
de órqlo 1 detalhando fontes e valores por cataqoria de proqraJI.açAo:

CI - dos recursos destinados A irriqaçAo, nos teraos do

art.

42, do Ato daa Diaposiç6es COnstitucionais Trana!t6riars, por reqii.o:
[Ií --- d.o reawao da ~espesa do orçamento de investi-.ento,
gundo órqlo, :funçAo, proqra.a e subprogra.a;

:III -

do resumo da receita do orçamento do

se-

investimento~

i 2• As infor.ações compleaentaros a que se refere
VI deste artigo serão compostas por de-.onstrativos contGndo:

o

inciso

: - os recursos destinados a eli•inar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental de forma a caracterizar o cuapriaento
do disposto no Drt~ 60 do Ato das DispOclcOes Constitucionais Transitórias•

LI - a discri•inaçAo dos ~Ubproietos ea andaDanto cuja execução financeira, até o exercício de 1994, d preços de abril de 1994, ultrapasse vinte por cento de seu custo total estimado, informando o parcentual de execuçlo e o custo total aci~ r•feridos, observado o que
estabell•ce o art. 16 desta Lei;
ti~- oç recursos destinado& A contrapartida nacional de
préstiaos externos, nos orçamentos fiscal e da seguridade social,
órgAo e ca~oria da proQr&mação;

aapor

lV - a prograaaçao o~entária, detalhada por sUbprojeto e
subatividade, relativa à conceaaão de quaisquer eapr6stiJlos, coa respectivos subS1dios, quando houver, no a.bito dos orça•entos fiscal e da
seguridade social:
~ - a consolidaçlo dos investimentos progra.ados nos tr6s orçamentos da uniao, por unidade orçaaent4ria, eliminadas aa duplicida-

des;

VI - o detalba.ento, por unidade orça.ant6ria da administradireta e indireta que aeatine recursos para entida.d• 9 previd.6ncia
fechada, do valor da suas contribuiçõ•s a titulo de patrocinadora.

çAo
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\rt.. 5 • OS orça.entos fiscal e da sequridade social co.preen~erão a proqra.ação doa Poderes da Un16o, aeus fundos,
órq6oa
autarquias, inclu:sivo aa ••oeciaia, fundaç6es instituidaa e aantid.a pelo
Poder Püblico, emproaau pdbllcau, sociedade& ~ econoaia ~ista e dê•ais
entidades o. que a Uni4o, direta ou indiretaaente, detenha a aaiori• do
capital aocial com direito a voto e que dela recebam reeur•oa qu• nao
sejan provenientes de:

- participaç6o acion,ria:
I •

viços;

PQgamen~

~II ~

pelo forneci•ento de bana • proataçio de

ser~

paqa•ento de eapr4st!.os e financiaaentos concedidos;

=v - tranater6ncias para aplic•çlo ea proqraaas de :financia•ento, noa ten10s do di•pcato noe artsw 159, I, •c• e 239, i 1 .. , da
constituição Federal;
nal.

v - refinanciaaento da d!vida garantida pelo

T~souro

Nacio-

Art. 6• Para afeito do disposto no ar~. 4• d•sta Lei, os Poderes LeGislativo, Judici~rio e o Ministério Pdblico ~ Unilo enca•inharAo ao órqao Central do Si•t~a de Planaja•ento Federal a de Orçamentos, através do Si&te.a Integrado de Dados Orcaaent4riou
SIDOR,
suaa raapectivas propostas orça.ent4riac, para rins ~e consolidaÇão.

Par6grafo único. Ka elaboraçiio de suas propcatas, as instituiçõas mencionadaa no •ceput~ de3te artigo terio coao parametro dQ
sua• dospeaas globais os limitas es~balecidos nela Secretaria d• Planejaaento, arç...nto e Coordenaçio da Presid6nca da Rep1blice., conjuntaaente coa os do Poder Executivo, observada a disponibilidade de roeeitaa da União e o ajusta fiscal esperado.
Art. 7• OG orçaaentos fiscal e da segur1dade s~ial discriminarão a despesa por unidade orça•ent,ria, segundo a classiticaçio tuncional-progr.-6tica, eXQresaa por categoria d• ~roqraaaç&o e• seu aenor
nível, indicando, para cada uaa, o qrupo de deçoesa a que se refere,
observa~a a seguinte classiflcaçio:
I

-

pessoal e encargos &ociaia;

rr-- juros e encargo& da divida:
III - outras despesas corrente•;
IV -

investbtentos ;

V - inversõ•• financeiras. incluídas quaisquer despesas referentes à constituiç4o ou auaento de capital de e•presas:

VI - amortizaqio da dívida:
Vil- - outras despesas do capital.

!I 1• A& categorias de proarama.çio de a:ue trata o ~car;Nt• deste artiqo sorio identificadas por subprojetos ou subatividade•. coa indicaçio suc1nta das respectivas metas.

!I 2• os subprojetos e subatividades serlo aqrupados . . projetes e atividades, contendo uma breve descriçAo aos respectivos objetivos~

i J• No projeto de l•i orça.ent,ria anuai sera atribuído a
cada subpro1eto e subatividade, para fina de processamento, um código
numór ice sea.~encial que nlo constara da lei orçaJKmt.tria.

t 4• O enquadra110nto dos subprojetos e subatividades na craa.:io
sificaçlo funcional-proqra-4tica dever4 oboervar oa Objotivos precipuou
dos projatos ~ atividad••, independenta.ente d& en~id&de execu~ra~
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no

o~~~rt.

1~5,

da constituiçio Federal, sora apresentado por eapresa e terá

a despesa discri.!nada sequndo a classificação funcional-proqraa6tica,
•xpressa por cateqoria de prograaaçlo eD seu aenor n1vel, na forma do
disposto no artiqo 7• e a receita d• acordo com o datalhuento definido
no art. 4 3; llllbos desta Lei.
t~ia

Art. 9•. A ~nsage• que ancaa~nhar o projeto de lei
anual conter4, dentre outras informaçOes:

orçaman-

I - relato sucinto da conjuntura econ6mica do Pais, com indi-

cação do cen,rio •acroeconO.ico para !995:

li - resumo

~a

politica econô•ica e social do Governo:

=rt - deaonstra~ivo das necessidades de financiaaento do setor pdblico fodaral, explicitando receitas e despesas, de modo a expressar os resultados nominal, primário e operGcional iaplicitO& no
proj•to de lei orçamentária anual para 1995 1 bem co~o ~oaonstrativo de
tais resulta~os nos últimos três anos.
Ãrt. 10. Os projetas de lei orçaaentdria ~nual e de cr6ditos
adicionais. ~ co~ suas propOStas de aodificaçio nos termos do art.
16G, § 5*, da Constituiç4o Federal, serao apresentados na foras e coa o
detalha•en~o estabeléeido nesta Lei4

:'ar6grafo linico .. Acoapanhar6. o projeto de J.ei orçamantllria
a crédito adicion~l exposição de motivos que o justifique, com
a indioaçAo das consequAncias do cancelamento, qu•nQo for o caso.
r~lativo

_\l't. 11. os decretos de abertura de créditos supl-entares
autorizados na lei orç~nt6ria anual serão p~acedidos na sua traaitação de exposiçAo de motivos que o justifique, indicando os efeitos dos
cancela~en~os, quando for o caso.
~t. 12. Os projetas de lei orça•entária e de créditos
adicionais conterão, ao nível de cateqoria de progra.aç4o, a identificação
das fontes de recursos que nào constarão das raspoc~ivas leis.
~. 13. O Poder Executivo enviar' ao congresso Nacional, si.ultaneaxenta ao enca•inhamento do projeto de lei orçament4ria anual e
dos projetos de lei de créditos adicionais, em meio maqnétioo da proeessa•ento eletrônico, todos os dados e in:formações consta.ntas doa referidos projetos, bea co•o os detalhacentoa usados na sua concolidaç6o,
e os colocará A dispoaiçio do ConqréSsó Nacional, mediante acesso ao
Sistema Integrado de Dados Orçament6rios - SIDOR.
CAP~'I.'ULO

YIJ:

DAS Dilll!TRIZI!S GEILUS PldU!o A JILidiOliiiÇAo
DOS ORÇAIIBII'ZOS DA ORUO R SUAS AL'rEII7oÇOI!S
Saçãa

:r

Das Diretrizes Gerais
despesas

~t. 14. No projeto de lei orçamentAria,
serDo orçadas a preços de abril de 1994.

as

roeoitas

e

as

i 1• Os coapra.iaoos em moeda estrangeira serlo estimados com
base na taxa média de cAmbio da venda do referido mês.
i 21 os valores axpressos na torna deste.artiqo ser6o corriqidos para preços médios de 1995, pe~o conqrasso Nacional em conjunto
co• o Poder tx•cutivo, quando da aprovaç6o do projeto da lei pelo Congresso Nacional, pelo ~uociente entre o valor médio esti•ado para 1995
e o valor observado a. aoril de 1994. ao indica Geral dê Praças - Disponibilidade Interna, da Fundaçio Getülio Vargas.
Art~ 154 Ha prograJJAç.io da despesa ser.Ao
observada• as seguintes restriç6ea de orde• geral:
I - não poderão ser fixadas despesas sea que estejam definias respect~vas fontes de recursos o legalmente instituídas as unidades executoras:
d~s
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II -- nio pod•rAo aer incluidos subprojetos coa a mesma

lidada •• aaio de um órglo:

fina-

III - n4o poderAo ser inclu!das duapesaa a titulo de Investimentos - Reqi.a de Bxecuç4o Especial, ressalvados os casos previstos no
art~ 167, I J•, da ConstituiçAo Federal.
A~~ 16. Na lei orça.ent~ria, a prograaaç&o do investimentos,
no iabito de cada 6rq4o e entidades federai•, al*-a da obsarv!ncia das
metas fixadas nesta Lei, somente incluir~ subprojetoo novos se tiv~. .
sido adequadamente conteaplados todos os subprojetoa em andamento a aau
cargo, entendidos ca.o e• andamento aque~e• cuja exeeuç6o financeira,
at4 o exerc1cio de 19g4, a preços de abril de 1994, ultr•~••• vinte
por cento do ••u cus;to total estiaado.

S 1• Para ~ins de aplicaçio do disposto no Mçaput" deste
tiqo, n5o ser4o considerados aubprojetoa cam titulas genéricos que
nham constado da leis orçament6rias

anteriores~

arte-

S 2• O projeto óe lei orçaaant6rla anual e suas propostas de
alteraçAo sar6o acompanhados por demonstrativo contendo infor.aç6es
sint~ticas relativas aos subprojetos em an~ento, de modo a par.itir a
avaliaçio do cuaprimento do dispoato nes~ artiqo.

Art. 17. Nio poderio ser destinados

recursos

para

atender

desposas coa:

I---inicio de conatruy&o, aapliaç4o, rero~,
va& locações ou arrondaaen~os de ia6Va1s residenciaisJ

aquisiç4o~

no-

II-~ aquisiçAo de .abili«rio e eqqipaaento ~ara unidades
residenciais de repr•~entaylo runcional~
III - aqui•ições de auto.óvo1s de representaçlo, ressalvadas
aquelas re~erentes a automoveis de u•o do Preaidente e do Vice-Prosidente da Repllblica, dos Preaidentes da cAaara dos De:putado•, d.o Senado
Federal, do Tribunal de contas da uniAo e dos Tribunais Superiores, dos
Ministros de Estado e do SUpreao Tribunal Fed•ral, do Procurador-Geral
da Rep\tbllca, do Advogado Geral da Uniao e de Ch•fes de Rapr41111tmtacães
Diplo.&ticae nc ~eriorr
IV - aquiaiçao de aeroncves o outros veiculas de re~sentaçl.o;
V - celebraç6o, renovaçio e prorrogaç6o de contrates de locação e arrendamento do quaisquer veicules 9Bra representaçAo pessoal;

VI - ações d• car~ter siqiloso, salvo quando realiza~ao por
órgAos ou en~idados cuja l.;ialaç4o que as criou estabeleça, entre suas
coapetancias. o desenvolvimento de atividades relativas • segurança da
sociedade e do Estado e que tenha• como pracondiçAo o siqilo, constando
os valores corres~entaa de subprojetos ou subatividad•• ocpocí~ioas:
VII - il.çõee, t i picas dos Estados, do Distrito Federal e doa
Municípios, ressalvados os caoos previsto& nos arts. 30, Vl a VII, :co,
204, I, e 225, i 1•, III, aa Constituição Federal, ou em lei espec1Lica;

VIII - clubes e associmções da servidores ou quaisquer outras
entidades congéneres, excetuadaa creches e escolas para o atendimento
pré-escolar.
i 1• Para efeito desta Lei, entende-se cam0 aç6e~ típicas dos
Estados, do Distrito Federal e dos xunic!Dio~, a• a~s goverrtaaentais
que não seja• de coapet6ncia exclusiva da Cniio nem de ca.petência comum à União, aos EStados, ao Distrito Federal e aoa Municipios.
f 2• A destinação de recursos para atender despesa• coa açbes
• serviço• publicas de sadde, as•i&tência aocial • aliaantaç&o ••colar
obedecerá ao princípio da daacentralizaçao.

1 J•

da• vedaç6es contidas noa incisos I e Ir desorçaaentos, aa
qnidades equ1padas, essenciais a açio das orqanizaçõea •ilitares, as
residênCias ~uncionais dos ••abras do Poder Legislativo e ~a. Ministros
do Poder Judio14rio, ea cada Tribunal superior, ea Braa1lia e as residências doa Che:toc 4e Rep&rtiç6os D1plo•'ticas no EXterior, boa ooao do
inciso IX, aa inatalaç6ea deaportivas que seja• sediadas naa organizaç6es militares e que constitua• pa.triwl6nio ela uni6o.
!xclue~e

te artiqo., desde que especi:ticamenta identificadas naa
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Arta 18. Aa ·receitas direta.anta arrecadadas por Orq60ir f~n
autarquiaa, incluaive as -.peciai•, f~~ç6es in•~ituida• • aanti-

daa pelo Poder Pllblleo, e~~presas pdb1icas, sociecfad.es de econoaia lliata
e d..aia e.preeas •• que a unil.o, cUreta ou indiretaaente, detenha a

. .ioria do capital coa direito a voto, r ..peitadaa suas

peculiarid~dgs

leqaisJ soaente poderio ser proqraaad- para inveati. .ntos e inversOes
financeiras depois de at•nder. . intogral.en~o As noooasidados rolativas

aos oulltoios ac:brlniatrativo • o~raeional, inclusive pessoal e &ncarg:os
eociaia, Dll• COJIO ao paqa.ento de aJIOrti;ui.Qâo, juros e encal:'(JOS da: di-

vidaI 1• Oa Orgioc o ontidadoa a que H ref•r• o "caput• <teste
artiqo encaainhario A Secretaria de Orça.anto ~ederal da Secretaria de
Planeja.. . nto,

orç~U~ento

e C:::oordanaç.lo

~

Presidência

Repllblica,

da

a

••todoloqia da• receitas direta.ente arrecadadas coa a estimativo da
arrecadaçAo para o exarc1cio de 1995, e. prazo o aer definido pala secretaria de Orçaaento Federal.
S 2 • Bxcluea-se do disposto neste artigo a uti.lizaçi..o, pelas
inatituiçõoa de pesquisa agropecu,ria de até vinte por cento da& receitas por ela• diretaaente arrecadadas.
Art-. 19. É obri9atória a indicaç6o r:te rec:Qrsoa para COlll\Xlr

a

contrapartida de empréati:aoa internoa e externos e para o paqa~nto da
sinal., aaortizaçio, :Juro. • outroa: .nca:r:goa, obs•rvaaoa 011 eronoqra11as.
financeiros das r . .pectivaa operaç6ea.

Par6qrafo dnioo. Soaente serio incluídas no proj•to de lai
orça•ent,ria dotações relativas Aa operac6as de erédlto contratadas ou
B.provadal!li pela Secretaria ele Plan•j-nto, orçamento e Coordena.çi.o da
Presidência da Republica ou pelo Miniat6rio da Pazenaa quando o agente
financeiro for instituiçAo privada, até 31 de julbo ae 1994.
Art. 20. Todas as desposas relativas A dív14a pdblioa federal, mobili6ria ou contratual, constaria da lei orçament4ria anual, independentemente de quais •ejam as fontes de reeuraos que a atenderio.
Art. 2L sem prejuízo do diapoato na Lei n• B~020, de 12 de
abril de 1990, sa.ente poderio ser deBtinadoe r9cursos dos orça•entos
fiscal e da sequridade social, inclusive de receitas diretamente arre-

oada4as doa órgios e entidade• da a~inistração pública
entidade de pr•vid•neia fee~da ou ccngênere leqa1aente
em. tunciommento at6 10 de julho de 1989. dee4e que:

federal, para
conatituida e

I - nlo aUJU!Inte a participaçi.o relativa da patroeiMdora, em
relaçlo à oontribuiçio dos seus participant.s, v.rificada no exercício
de 1989;
I[ - os recursos de cada patrocinadora, destinados a esta finalidade, n!o seja. superiores ~elos veriticados no balanço de 1989~

corriq1d.os pelo indica Geral da Prtte;QII

Dicponibilidade

Interna,

da

Fundaç4o Gettllio Varqas.

Art. 22 .. j vadada a inclusl.o, na 1•1 or-ra. . ntária anual e em
aeua créditos adicionaie, de dotaç6oe a titula de subvenções sociais,
rossalvaãaa aquela• destinadas a:
I - .unicipios, para atendi. .nto de aç6es a• assistlncia
cial r de sadde e de educação, de natureza continuada;

so-

I[ - entidades privadas sem fins lucrativos~ do atendimento
social dirato ao publico, de natureza continuada, voltacm. para a asaisttncia social, l saáde e ~ odueaçio, desde que pre•neba• UdA das sequinte• condiç6es:
a) eatejaa reqi•t~adas no conselho
social - CJIAS J

Maeional

de

b) ueja. vinculadas ~ orqanis.as internacionais
filantrópica, institucionaL ou assiatenc1al:
c) atenda. ao disposta no art.
constitucionais Transitórias.
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Parágrafo ~ico. Para habilitar-se ao roc•bi~nto de subvenções sociais, & entidll~ê privada sea fins lucrativos devera apresentar
declaração a~ualizada de, no •1nimo, três autoridades locais quan~ ao
bo». funciol'l8:1Htnto e coaprovant.e de regularidade do JMndato de sua dire-

toria.
Art. 23. ~ vedada a inclusio de dotações a titulo de auxílios
para entidades privadas, ressalvadas as ~ fins lucrativos e deste que
sejam:
I - voltadas para o ensino espacia1; ou
II - cadastradas junto ao Hinist~rio do Meio

baz6nla legal para recebiJU!!Into de recursos oriundos de

Ambiente e da
prograii4S am-

bientais doados por orqanicaos internacionais ou aq6ncias
governamentais.
a

t~tulo

estrangeiras

Art. 24. A lei orçaaantAria anual nAo conter' dotaçlo global,
do subvenções soc1ais, destinada a distribuiçAo em adendo.

Art. 25. As transferências de recursos da Uniio. consiqnadas
na lei orç~mentária anual, para Estados, Distrito Federal ou KUnic!pioa, a qualquer titulo, inclusive subvenções sociais, auxilies financeiros e contribuiçõas, realizadas exclusiva•ente aediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instru.entos conqêneres, ressalvadas as destinadas a atendar a·estado de calaaidade Páblica leqalaente reconhecido
por ato ainisterial a as por rorça de dispositivo constitucional, só
poder~o ser efetuadas se a unidade beneficiada eaaprovar que:

I - instituiu, requlaaentou e arrecada todos ou tribUtou previstos no. arts. 155 a 156. aa oonstituiçlo Federal, ressalvado o imposto previsto no art. 156. !II, coa a radaç~o dada pela Emenda constitucional nt 3 1 quando coaprovada a ausência do fato qerador;
II - a receita tribut4ria própria correspOnde, ea relaçio ao
total das keceitas orça.en~4ria•, exc1uaive as decorrentes de ope~çOes
de cr..tdito, a pelo mt~nos:

•) vinte por
b)

habitantes:

cen~o,

no caso de Estado ou Distrito Federal;

três por cento, no caso de Munic!pioa com ma1s de

150.000

de so.ooo a

1!50.000

C) dois por cento, no caso de Municípios
habitantes~

d) ua por cento, no Ci!lBO de MUnicípios de 25.000 a 50.000 ba-

bitantos:
e) meio por cento, no caso do Municípios co• at6 25.000 habitantes.

III- atende ao disposto nos arts. 167, III, e Zl2, da constituiçio Federal e nos arts. 37 ~ 38, do Ato das Disposições constitucionais Transitórias;
IV - nAo estd inadinplente:
a) coa a Uniao,
que trata• os srts. 195 a

~nc1usive no que tanqe
ls con~ribuições
~39 da constituiçlo Federalr

da

b) com relação As contribuições para o Fundo de Garantia de
Tempo da Serviço:
c) com relação aos recursos anteriormente recebidos da administração pdblica federal, através de convênios~ acordos, ajustes, s~
~onçõas sociais, contribuições, aux1lios e similares.
V - os projotog ou atividades conte•plados pelas tran3feréncias estejaa incluidos na 1ei orçament4ria da es~era de governo a que
estivar subordinada a unidade beneficiada.

1 1• A coaprovação dos ~atas previstos neste areigo ser4 teita por doclaraçAo c!o respectivo chefe do Poder Executivo. aca.panhada
de balancete sintético oficial. referente ao exerc1cio de 1994, da lei
orça1Hint4ria para 1995. e de docu-ntoa comprobatórios do atendimento
ao diaposto neste artigo.
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i 2• A contrapartida exigida dos Estados do Distrito Federal
e doa Muniei~ios, que poderá ser atendida 4través de recursos financeiros ejou ben$ e serviços economica•ente •ensur6veis, será estabelecida
da modo enapatível coa a capacidade financeira ~ res~ctiva Unidade da
Federação ou do Municipio e n!o poderá exceder:

I - a dez por cento do valor do e•preendi•ento, nos Estados
localizado3 nas 6reas da SUDEHE~ SUDAM e na req!Ao Contro-oeste:
II - a vinte por conto do valor do empra.ndimento, nos demais
Estados e Municípios.
3~

Hão sa aplica o disposto no paráqrafo anterior:

I - Aa operações de crédito

~nternas

e externas;

II - aos recursos transferidos ~ela Uni4o, oriundos de doações de organismos internacionais ou de governos estran9eiros e de programl!IIS de converaio da divido. externa aoada para. fins ambientais, sociais, cu1turais e de sequrança pdblica:

III - ao& aunicipios que se encontrem ea situação de calamidade pUblica formalmente reconhecida, durante todo o período que ~sta
subsistir.

Art. 26. A ooncessàc de empresti»e ou tinanciamento do Tesouro Nacional a Estado, DistritQ Federal ou Município, inclusive entidades da administraç4o indirata, fundaçbes, eaprasas e sociedades con~o
ladas, fica condicionada & coaprovaçAo prevista no artiqo anterior.

Art. 27. As dotações na.dnalmente identificadas na lei orça•entária anual, ou eu'saua créditos adicionais para Estado, Distrito
Federal ou MunicLpio serAo liberadas, independentemente de convênios ou
instrumentos aiailares, aediante requerimento e apresentação de plano
do aplicaçAo, observadas as exiqlnciaa do art. 25 desta Lui, desde qu&
os beneficiários nilo estej_a. inadi:mplentes co• a UniAo, seus

6rqâo&

e

antidades da a~inistraçAo direta ou indireta e b~ja disponibilidade de
recursos ÓQ Tesouro Nacional, dispensado o oferecimento de contrapartida a vedad!l outra exigêncla.
Par6qrafo dnico. Caber6 ao órqao transferidor observar o disposto neste artigo, examinar o plano de aplicação e publicá~lo apOs a
sua aprovaçao e, ainda, acoapanhar a sua execução.

Art. 28. Os emprásti•os, financiamentos

coa recursos dos orçamentos fiscal e da. sequridade
as seguintes condições:

e

rgfinancia•entos,
observarão

~ocial,

I - na hipótese de operações coa custo de captação identificado, os encarqos :financeiros n4o poderio ser inf_eriores ao referido
custo;

II - na hipótese de operações com custo de captaçAo não ~den
tificado, os encarqos financeiros nio poderão ser infariores ~ Taxa Rererencial "~ró-rata tempere•.
1 1• Serão de responsabilidade do .utu4rio, al6n dos encarqos
financeiros previstos nos incisos I e II deste artigot eventuais comissões, taxas e outras do&pesas cong6neras ~bradas pelo aqente financeiro.
§ 2• R•ssalvam-sa das disposiç6oc deate a~iqo
as operações
realizadas no Aabito da PrograMa de Pinanci..-nto às Exportaçõe15
PROEX.

Art. 29. As prorroqaç6es • coaposlções de dividas decorrentes
de u.présti~o, financia.untos e refinancia•entos concedidos ca. recursos dos orça•antos fiscal e da sequridade social saaente poderão ocorrer se vi•rem a ser exprassa..nte autorizadas por lei especifica~

ParáqrDfo único. Rassalvaa-se do disposto neste artiqo os empréstimos eoncedidos para:
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federais,

de produtos agropecu~rios dêstinndos à execução da Politica de Ga~~tia

de Preços Kinimos, de que trata o Decreto-lei n• 79, oe 19 d• dezembro
de 1966, e ' fon~ação de eGtoques, nos termos do art.
31_, d.• t.çi n 1
8.171, de 17 de janeiro de 1991;

li - a comercializacão de produtos agropecuarios~
III - a e~portação de bens e serv~ços, nos ~eraos da leqislaçào vigente.
Art. 30- A destinação de r-ecursos para equa.LizaçAo de encarfinancGiros ou de preços, paqa•ento de bonificações a produtores e
vendedores, e ajuda !inancuira, a qualquer titulo, a eapresa COD fins
lucrativos, observar6 o disposto nos arts. :s, parágrafo dnico, e 19 da
Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964.
go~

Parágrafo dnico. Será mancionado no respectivo projeto
atividade orçanent~ria a legislação qua autorizou o benef!ciô.

ou

Art. 31. serão constituidas, nos orça.antos fiscal e da seguridade social raservas da con~inqência específicas, vinc~ladaa aos
respectivos ~çamentos, formadas por importAneia equivalente a tr6s por
cento:
I - da receita global de impOstos, deduzidas as transferênC1.&S previstas no art. ~59 da_ CO!\stit~iç:ão'Federal e a parcela da receita de imoostos vinculada à Sducação, no caso do orçaaento fiscal.

II - da receita das con~ribuiçOes sociais previstas no art~
195, I, II e III, da Constituição Federal, no caso do orçamento da seguridade social.

Art. 32. A programação relativa aos Encargos Previdenci4rios
da união integrará o orçamento da seguridade social e discriminará, separadamente, as dotações atribuidas a cada órgAo orcament4rio e, dentro destes a cada entidade da administracão indirota.
laçã.o II

Das Diretrizes Especificas do

o:rça.ento

Fiscal.

Art. 33. A prograDação a carqo da unidade orçaaentdria opera-ções Oficiais da Crédito - Recursos sob supervi$lo do Minist6rio da p~
zenda eonterã exclusiva e integral~nte as dotações destinadas a atender:
I - ao refinanciamento aa ~vida externa do setor ~lico,
inclusive de Estados~ do Distrito Federal e de Kunic!pios~ bem 0o.o de
suas autarquias, fundações públicas; e empresas nas quais detenha:a, direta ou indiretamente. o controie aciontrio. que seja ou venb~ a ser de
responsabilidade da UniAo, nos ~ermo& das re&oluç6as do senado Federsl;
II - ao refinanciamen~o da divida interna de Estados, do Distrito Federal e de Municípios~ oea como de s~s autarquias, ~undações
pUblicas e empresas nas quais detenham_ direta ou indiret~nte o controle acionario, junto a 6rq6os e entidades controladas, direta'ou indiretamente pela Uni4o, nos termos do di5posto na Lei n• 8.727, de 05
de novembro de 1993 ou em outra que vier a sucedê-la;
I~I-- ao financi~ento ae progra•aa de custeio e invo•timento
agropecu6rio e de investimento agroindustrialJ

coaercialização ~" produtos
inclustve os aqroecológicos, nos ~s previstos no
do Decreto-lei n• _79, de 19 de dezembro de 1966;
IV - aos financiamentos para a

aqropecu~rios,

art. 4 11

V - ao f inancia11.ento Ç)ara a formação de estoques previstos no
art. 31 da ~i n~ 8.171, de 17 de janeiro de 1991~
•
VI - ao financi~~ento de export.açóes, desde que tais operações estejam abrangidas pelo Programa de Financia.ento ~s Zxportaçóea PROEK;

\
y
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VII - ao financia~nto de aparações previstas cm acordos
ternacionais, com execuçio a carqo do Ministério da Fazenda;

in-

VIII -- a. equalização de preços: da comercializaçao da Politica
de Garantia de Preços Mínimos e à equallzaçio de taxas de juros. previstas em lei es~ecifica;

IX - ao financiaftento da programas de custeio e tnves~i•ento
aqropecuârio, ea condições •speciais definidas em lei, para projetoa de

colonização e assentamento por reforma

aqr~ria.

Parágrafo ünico. Os finaneia•entos da proqr~as de custeio e
investim•nto aqropecudrios, a que se retere o inciso I I I deste artiqo
destinar-se-ão, prioritariamente, aos mini e pequeno& produtores rurais

e suas

cooparativ~s

e associações.

Art.
financiadas~

J~. ~s despesas dQ que trata o artigo
precedente
eXc!uçivaaente, coa recursos provenientes de:

I - operações de crddito

serão

Gxternas~

II ~ emiBsAo de T!tulos Pdblicos Federais, destinados ao paqarnento inteqral e antecipado da equalização de taxas de juros dos financ1amentos ls exportações~ no• termos do Programa de Financiamento às
Exportações- PROEX, e ez conformidade com a Lei na 8.187, da 1• ~e junho o.e 1991:
III ---retorno da a.pr6sti-as, .f!nancia.entos e rafinanc~amen
tos concodidoa, a qualquor tampo, nas modalidades que, a partir de
1988, passara. a integrar o ativo das Operações oriciai• de Crédito
Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, observando-se que:

a) o retorno do financia•ento da divida interna mobilidria de
Estados, do Distrito Federal e de Munic!pios será destinado, exclusivamanta, ao paqamento de aaartizações, juros e outros encarqos da divida
nobiliária OQntraida pela UniAo, na forma da Lei n• 8.388~ d& 30 de de2embro de 1991, ou da lei que a vier substituir;
b} o re~orno do ref!nanciamento da dívid~ HXterna do setor
ptlblico que seja ou venha a ser de responsabilidade da União, nos termos das resoluções do Sanado Federal, sera aplicado, exclusivamente, no
paqamento de amorcizaç6es, juros o outros encargos da divida mobili6ria
da União:
c) o re~orno do refin~nciamento da dívida não mobili6ria da
Estados, do Distrito Federal e doe Munic!pios, bem como de ·suas autarquias. fundações pUblicas e empresas nas auais detenhaa, direta ou indiretamante, o-controla aeionario, será destinado, oxclusivaaente, ao
pagamento de amo~izações, juros e outros encargos da dívida as$umida
pela tlnião, na foraa da Lei nw 8~388, de 30 de dezembro de 1991, ou da
lei que a vier substituir.

que

trata~

IV - operações da crédito destinadas aos refinanciamentos
os inc~sos I e II do artigo anterior.

de

Art. 35. As dotações para a Politica de Garantia de Preços
M!nizos e para a formação de estoques previstos no art. 31 da Lei n• a.
171, ae 1? de janeiro de 1991, serão orçadas da modo a compatibilizar
os reauisitos necessários para a estabi1ização da oferta e a disponibilidade estratégica de prodytos ossonciais ao abastecimento interno. com
a disponibilidade de recu~ do Tesouro Nacional.
Art. J6. A proqramaçào orçamentária do Banco CGntral do Brasil obedecerá ao disposto nesta Lei e compreender6 as dêspesas eom pessoal e encarqos sociais, outros custeios admini~trativos e operacionais, inclusive aquelas relativas a planos de beneficies e de assistência a servidores e investiaentos.
Art~

37. Do total da investimentos proqramaaos •• rodovias
no orçamento fiscal, aarAo destinados no m4xi•o dez por cento
A cons~Qio a pav1mentaçAo de rodovia&~
federa~s,

Par~qrafo único. Nio se incluem no limite fixado por este 8rtigo os investiaen~os coa a eli•inaçio de pontos criticas, coa a implantac4o de faixa adicional destinada à aaequação da capacidade de rodovias ~ os recursos alocados & duplicação de rodovias.
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Art. 38. A d•stinftçio de recursos para conservaçio de rodovia& federais ou cada Estado e Distrito Federal ser6 proporcional ~ axtensio da malha rodovi,ria federal existen~e naaue1a unidade da Federaçio.
Sação III:

las Dirotrizes Bapecf.:t'icas do
orçaJMmto da seguridade SocJ.al

Art. 39. o orçamento da seguridade soei•~ ~reender4 as dotações destinaóas a atender As aç6es de sadde, previd6ncia e assist~n
cia social e obedac~ ao disposto nos arts- 194, 195, 196, ~00, 201~
203 e ~12, 1 4•, da Constituiçio Federal, e con~arã, dentre outros, com
recurs~s provenientes:
I --das contribuiçOes sociais a que se refere. os arts.
I, II, III e§ a•, e 239, da Constituição Federal;
-inte~raa,

195,

II - das receitas próprias dos órq6o&. tundas o entidades que
exclusivamente, este orçamento;

III - da contribuição aos servidores ~~blicos de que tratam o
art. 231 da Lei n• 8.112, de 11 ae dezembro de 1990, e os arts. ge e 10
da Lei n• 8.162, de 8 de janeiro de 1991,
gue sará util~zada, para
atender de5pesas no 8mbito dos Encarqos Previdenc!Arios da Un1Ao;

IV - ~a transferência ae recursos do orça•ento fiscal e de
provaniontes do fundo social de emerqência fixados na lei orçamentária.

re~ursos

Art. 40. o orçamento da seguridade social discriminarA:
I- - no caso das açOes descentralizadas de saáde e assistencia
social, a transferineia de reeursos da UniAo para cada Estado. para o
Distrito Federal e para o conjun~o de Munic!pios de cada unidade da Federação, em eateqorias de proqraaação específica;

II - no detalhamento da receita, separ~ida:aente, as parcelas
relativas ~s eontribuiçOes de e•oreqadores, de trabalhaaores e de contribuinte& autOnomos que compõe• a receita da contribuição respectiva ~
seguridade social;
IXX - e no detalhamento da despesa, &s diferentes
da beneficias.

categorias

Art. 41. A transferência de recursos a Estados, Distrito Fe6eral a Hunic!pios, na área de sadde, será feita através de repasses
diretos e autoaillticos do Fundo Nacional de sadde, desde que sejam cu•pridos os r•quisitos constantes do art. ,. da Loi 8.142, da 28 de dezemb~o de 1990, para os fundos correspondentes do5 Estados a dos
Município&.
5<1ÇJioiV
Das Di~izaa

erç.a.ento de

Bspecificaa do
:rnveatl~~en'CO

Art. 42. o Orç~ento ae Investiaento, previ&to no art. 165,
5•, inciso II, da constituição Fedoral, ser6 apresentado para cada
e•presa pdblica, $0Ciedade de economia aista e deaais entidades em quG
a união detenha, direta ou indirotamente a maioria do capital soc~al
com direito a voto.
§

Par69rafo Unico. o areamento de Investimento de cada uma das
entidades cuja a programação conste integral.ante dos orçaaantos Fiscal
ou da seguridade Social será apresentado, GJI separado, pelo valor qlobal da despesa, com o respectivo quadro de fontes do financiaaento dos
investillGntos.
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Artw 43. O deta1hamento das fonte$ de tinanciaaentos dos

VG$ti.antos a que se re~er• o artigo anterior serA feito

dQ modo a idantif'icar as :receitas:

'

por

in-

empresa,

I - geradas pela empresa a que se re~ere o demonstrativo~

II

~

oriundas de recursos próprios de sua controladora;

III - decorrentes de participação ac1on6ria da União, diretamente ou por intermédio de empresa controladora;
de~

IV - decorrentes do participação acionária da outras
controladas, direta ou indiretamonte, pola união;

entida-

v - oriundas ({e operações de crédito externo;

VI-"'---Oriundas de operações de crédito interno;

VII - oriundas de outras fontes.
Art. 44. Não s• aplicaa às empresas integrantes do orçamento
de investiaento as normas gerais da Lei n• 4.320, de 11 de aarço de
1964, no que concerne ao reqime cont,bil, execução do orç~en~ e deDOnstrativo de resultado.
i 1• Excetua-se do dioposto neste arti90 a ap1icoção, no que
couber. dos arta. 109 e 110, da Lei n• 4.320, da 17 de março de 1964,

para as

finali~~des

a que se

~estinam.

i 2' As despesas co• aquisiçAo de direitos do ativo
zado $erio consideradas, nos termos da Lei n 9 6.404, de 15 de
de 1976, como investimentos.

imobilidezembro

Art. 45. A ~rograaaç4o dos investimen~s ~ conta de recursos
oriundos dos orça.entos fiscal e da seguridade social, inclusive mediante participaç6o acion4ria, observarA o valor a a dostinaçã~ ocostantas do orçamento original.
Art. 46. A •ansaqea que encaainhar o projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional ser4 acompanhada de demonstrativos sintéticos, por empresa, do Proqr~ da Dispêndios Globais, informando a origea dos recursos estimados, beB como a previsio da sua respectiva aplicaçio.
CM'Í'l'IJLO IV

DAS DISPOSic0BS lii!IATIVAS A DÍVIM PI!BLICA PEDBRM.
Art~ 47. A roceita decorrente da emiss&o de títulos da d~vida
pública »obiliária federal intorna - DPMF pelo Tesouro Nacional sftr4
destina~a oxclusiva•ente ao atondiaento da~ saquintes despeaaa:

I - amortizaç!lo, juros' e outros encarqcs d.a DPMF e da divida
externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro Nacional~
sendo que a emissao dê t1tu1os nio poder4 exceder o montante das despesas com amortizaç4o, abrangondo a parcela rmlativa A atualizaçao monetária~ inclusive a obtida com base na Taxa Referencial TR ou outro
!ndice que vier a ser loqalmente estabelecido;
II - reflnanciaaento da d1vida externa do setor público que
seja, ou venha a ser, de responsabilidade da União nos termos aas resoluções do Senado Federal, bem como da divida interna ~obilidria dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 'nos ter.mos da Lei_ n"
8.388, de 30 de dezembro de 1991, ~da Lei n• 8.727, de 05 de novembro
de 1993:
I I I - ~umento de capital das e~sas em que a Uniio dirQtamente detenha a ~ioria do capital social co• direito a voto a que não
ostej~ Lncluidas no progra.a de deses~tizaç4o:

IV - desapropriaçlo da imóveis
cais, para fins de reforma
aqrâria. nos termos do art. 184, § 4•, da ConstituiçAo Federal, com recursos de emiss4o do Títulos da Divida Aqrdria;
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V - pagamento integra~ d~ •qualizaçào de taxas de j~os dos
la export~çàes, ~o Ambito do Proqrama da Financiamento
as Exportações - PROEX, previsto no «~t. 2• da Lai n• B.l87, ~e 01 de
~inanciaaentos

junho de l9!H ~

VI - aquisiç4o de garantias aceitas no exterior,

à reneqociaçAo da divida axtGrna, de médio e longo pra2oa;

nacessárias

VII - cus~io da proqra•as nas 4reaa da ciência e tecnoloqia,
da sallde, da defesa nacional, da segurança oública e do maio a'ãbiente,
aprovados ~lo Presidente da Repdblica, atj o limita dos recursos arrecadados aediante a colocação de Nota:& do 'l"esouro Nacional S4rie P
N'l'N-P.

i l' Os recursos decorrentes da emissão de titulas da· divida
pública federal a que se refere o art. 1• da_ Lei n• 8.018, de 11 ae
abril de 1990, sorão dastinadoc ao atendi•ento das despesas mencionadas
no inciso I deste artigo.
§ 2• os titules emitido6 para atendar ao dispos~o
no inciso
III deste artiqo conterão cl4usula de inalienabilidade até o seu venC1mento e serão vandidoa, ao par, às respectivas empresas benefici4rias
do auroento do capital, com juros dA at6 seis por cento ao ano e prazo
mLnimo de resqate ae cinco anos, para principal e juros.

§ J• Os titulas eaitidos ~ra atender ao dispos~o no inci~o v
desta artiq:o CQJ'I.terão cláusula .de corroçAo calllbial e __ de inalienabilida~
der até o vencinanto.
§ 4' No caso de amortização, juros e outros encargos
decorrentes da extinção ou dissoluçao de entidades da adminis~raçio pública
fe~ra~, nos termos da Lei n• R.029, de 12 de abril de 1990, os titules
serão emitidos com prazo minimo de resgate de dois anos, para o principal e iuros, Q con~erão cl4usu~a de inaliena~ilidade até o seu vencimenta.
• !APÍ'l'UID v

DAS D1SPOSiç011S RELA'riVAS ÀS DBSPBSAS !lA

t:JJfrAO COII PBSSOAL E EIICARGOS SOCIAIS
Art. 48. A despasa co-. pessoal a encargos sociais, ew cada
poder não poder! exceder, no exerc~cio do ~995, àquela correspondentA
ao efeito anual da despesa re~erente ao nés de abril de 1994, observada
a leqisla;ão pertinente ea vigor, ~.
asoecial, o disposto nos arte.
37, X r e 169 I II, da Consti tui;ão Federal.
--

e•

§

1• Ressalvam-se do disposto neste artiqo as aaspesas decor-

rc;m"Ces de:

I - implantação doa planos do carreira previstos no
da Constituiç6o Federal:

art.

39

Il - preer.o:::hiaento ae vaqas existentes e• JO de abril de
1994. mediante realiz~ção de concurso público expros&amente autorizado
pelos órgãos ca•petantg• de cada_ Poder;
III - proqresslo funcional:
IV - reajustes ou acréscimos de vantagens ea virtude do
posto no art. 39, § 1•, da constituiçAo Fedoral;

dia-

v - incorporação de vanta'lem prevista no § 2" do llrt. 62,
Lei nv 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e do& adicionais por tempo
,serviço.

da
de

S 2• No caso de ins~ituições 'pdblicas da ad•inistraçio indireta, mantidas coa recursos do Tesouro Nacion«l, a norma estabelgcida
no "caput" deste artiqo ser4 aplicada levando-sQ em conta aa respectivas datas-base.
r~ias

Art. 49. Aplica-sa o disposto no artiqo anterior

~s

transfe-

da Unilo a Estados e ao Distrito iederal, destinadas ao atendi-

mento de despesas coa pessoal.

----------------------
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DA POLÍTICA DI! APLICAç!o DOS RI!CURSOS DAS
AG!KCIAS PIMAHCBmAS OPICIAIS DE FCIIEH'l"'
Art. 50. As a~gênc~Gs financeiras -oficiais de tomento observar•o, na concessão de empréstimos e financiamentos, respeitadas suas especi:ficidades.

!i 1~ Os encargos- aoç em.présttmos e financia.Jtentos, concedidos
pelas aq~ncias financeiras oficiais de fomenco, n4o poderão ~•r inferiores aos respectivos custos dG captação, salvo os casos previstos ea
lei.
§

2c A concessio ae quaisquér

emprésti~o

ou

financiamentO$

pelas agências financeiras o:ficiais inclusive aos Estados, ao

~ed~ral e aos Mu~ic!pios, bem como às suas entidades da
~nd1reta, fundaçoes, eapresas e sociedades controladms,

Distrito

administração
sem prejuízo

das norma3 regulamentares pertinentes, soMente poderá ser efêtuada se o
seus órq~os e entidades da&
Funao de Garantia por Tempo de
Sarviço.

mut~6~io es~ivar adimp1ente coa a União,
admin~straçóes direta e indireta o com o

i 3' O Podar Executivo encaainbar'~ e• anexo ao projeto de
lei orçam•nt4ria anual, demonstrativo das ap~icações orçadas nos teraca
deste artigo, de modo a evidenciar a proporçào dos recursos destinados
As prioridades de~inidas neste artigoa
CAPiTULO VII

J>I.S DISPOSit;OI!S SOBRI! AL~ES liA
LBGISLAÇAD TRIBUTÁRIA
Arta 51. ocorrendo alterações na :eqislação tributAria, no
decorrer de 1994, posteriores ao encaminhamento do projeto de lei orçamentária ao congresso Nacional, quD imp1iquem excesso de arrecadação em
re!aç&o A estimativa de rocaita constante do referido projeto de lei,
os recursos destas derivados serão objeto do projeto de lei •Odificativo no& termos do § 5' do art. 166, da Cons~ituição Federel ou de projeto de lei de cr~dito adicional.

Art. 52. A concessão ou a•pliação ae incentivo isencão ou beneficio, da natureza tributaria ou financeira, soaento poder4 ser aprovada caso indique a estiaativa de renúncia de receita e as despesas, em
idêntico valor, que serão anuladas, inclusiva a~ transferências e vinculações constitucionais.
CAPÍTULO~ VIII

DAS DISPOSIÇÕES FIRAIS

Art. Sla OG.projetos de lei de créditos adicionais ~er~o como
prazo limite para encaminha•ento ao COngresso Nacional a data de 31 de
outubro de 1995, dGVQndO a sua apreciação ser concluida no prazo de 45
(qUarenta e cinco) dias do seu reoebi•ento.

Art. 54. A prestação de conta~ anual da União incluirá relatório de execução na forma e com o detalhamento apresentados pela lei
orçamentária anual.

t vedada, e• atenção

ao que estabelece o ~rt. 167,
procedimentos,
no Ambito dos siste.as d• orçaaanto, programação financeira e contabilidade, que viabilizea a execução de deape$as sea adequada e suficiente
disponibilidade da do~açlo orçamentária.

Art. 55.

II, da cons~ituição Federal, a articulaç!o do quaisquer

Art. 56. No exercicio do acompannB•ento e fiscalizac~o orça.enttria a que se refere o art. 166, § 1', II, da Constituiçio Federml,
ser~ assegurado ao Orgão respons4vel pela atividade, o acesso irrestrito, para rins de consulta, ao Siat•aa Inteqrado de Ad:ainistracao Financeira - SIAFI e ao Si&tema Inteqrado de Dados Orça.entários - SIDO~.
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Central

de

Sistema de Planejaaento P~eral o de orçamento, daver6 atan4er, no prazo de 9z dias \lteis • contados d.a data de racebiaento, as so.licitaç6es
da informaçOea ancam1nhadas pelo Presidente da ComissAo Mista de Plano&, orça.entos Públicos • Fiscaiizaçào do con9resao Hacional. relativas a a&pectoa quantitativos e qualitativos de qualquer subprojeto, &ubatividad• ou it.- de receita.
Art. SB. Caso o projeto de lei orça.entáría anual de 1995 não
seja anea•inhado A sanção do Presidente da RepUblica atõ 31 de dezembro
de 1994, a proqraaação dele

cons~ant• p~or4

texto e• tramitaçio no Congresso Nacional.

ser executada na faraa

do

I 1 1 Para etaito do disposto neste artiqo, o valor dê cada
dotaçAo será atualizado pelo quociente entre o valor obdorvado no ••s
iaed.iatamente anterior e o valor observado no môs da Gril de 1994, do
Índice ~ral de Preço• - Disponibilidade Interna, da FUn4aç6o Getâlio
varqas.

S 2m considerar-se-d antecipação de crQdito A conta da
orçament4ria a ut1lizaç6o dos recuracs autorizada neste artigo.

lei

i 3• 08 saidoc naqativos eventualmente apurados a "'irtuda do
proceainento previsto neGt• artiqo sarAo ajustados, apóa a sanção da
lei orçament4r1a, através da abartura de cr6ditos adicionais, co. base
. . ramaneja.ento de dotações, cuios atos serão publicados antas da divulgação dos quadros de detalhaaento da despesa a qua ~o re~ere o art.
60 desta Lei.
§ 4* Na eventual necessidade de abertura de crédito
extraordinârio, seria indicadas para cancalamento as aotações que ssriam utilizadaS se o projeto de lei orçamentária anual j' tivesse sido sancionado.

i sm Ex.cetua-se do disç.osto no 11 capu'l:" deste artiqo, os subprojeto& e subatividados que nAo estava• ea execução no eXQrc1cio da
1994.

Art. S9. Até vinte e quaero hOras após o encaminhamento à
sanção presidencial dos autóqratos do projeto de lei orçaaentária anual
e dos projetas de lei de cr6dltos adicionais, ~ Poder Loqislativo enviarA. em meio Dagnético d• processamento êletrônico, os dados e informações relativos aos autógrafos, indicando:
I - ep ralação a cada ca~eqoria de programação dos projetos
oriqinais, o total dos acréscimos Q o total dos dacré•cimos, por fonte,
realizados pelo Congresso Nacional:

II - as novas cateqoriae de prograaaç&o, indicando, ea relação a estas, os detalhamentos findos: no art. ·J• desta Lei, as fontes,
as denoainaçOes atribu1daa e as ca~egoria• de progranaçAo canceladas
para esta inclus~.
Art. 60. A secr111taria de Planejamento, Orça•ento e coordena.ç6o da Presid6ncio da Repdblica puDlicar4, no prazo de vinte dias após
a publicaçio da lei orç..ent4ria: anual, os quadroa de detalha.anto da
daupesa, por unidade orçaaent&ria de ~da órgAo, fundo a entidade dos
orçaaentos fiDeal e da sequridade social, aspeci~icando, para cada cateqor~a de proc;Jruaç6o, a tonta, a catego:-ia econ61dça, o qrupo de despesa1 a aodalidade ãe aplicaçAo a o elemento da despesa.
§ lg os quadro~ de detalhanento da despesa serão acompanhados
per damong.trativos consolidados das despesas dos orçamentos fiscal e da
segur1dade social, Qe •odo a evidenciar:

I - fontes de

recursos~

II - aontante por DOdalidado

d~

III - montante por olemento de

aplicação:
despesa~

IV ~ detalhaaento da programação relacionada
e desenvolvimento do ansino.

c~

a manutenção

Abril de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Terça-feira 19 1887

I 2• Os quadros do detalhamento da despesa referente5 ags Pcderes Legislativo e Judici4rio e ao Min1st4rio POblico da união serão
•laborado. na torma detlnida no "caputn deste artiqo e aprovados por
atos aos P:r::esiclentes da caura dos Deputados, do Senado F~eral , do
Tribunal de Contas da Uni4o, do Supramo Tribunal Federal, dos Tribunais
Super1ores, dO TribUna~ de JUstiça do Distrito Federal • dos Território• e do Procurador-Geral da Repüblica.

1 3• os quadros de detalhamento da despesa serão alteraaos em
virtude da abertura de cr6dito adicional ou de fato que requeira a adaquaç6o daS dotações ~. necessidadoc aa execução orçament4ria, observado• os limites fixados na lei orçamentária anual.

Art. 61. Atd sosconta dias após a publicaçSo dos Balanços Gerais da Dnilo, serão indicados e totalizados coa os valores orçaaent4rioa cara cada órqlo e suas entidades, a nível de sllbprojeto e subatividadê, os saldos de créditos especiais e extraordinários autor12ados
nos dlti.au quatro .eses do exarcicio financeiro de ~994, e reabertos,
na ~oraa do disposto no art~ 167, i 2•, da constituição Federal.

Art. 62. Até vinte a quatro horas após a ~ublieaçio do relatório a que se refere o art. 165, § 3•, da constituição Federal,~ Podar Ex-cutivo eolocar4 A disposiçAo do congresso Nacional os dados re~ativoa l execução orçamentAria do mesmo periodo, na forma e coa o grou
de detalhaaento peculiar aos quadros de de~lhamento da despgca.

--

diante aeesso amplo:
I-- ao sistema Integrado de Administração
para os orçaaentos riscal e da segur~dade 5ocial;
II - ao Sista-a Integrado de Dados
ra o orçamento de investimento.

Financeira--~~.

orçaaent~rios

- SIDOR, pa-

Art. 63. O relatório de qua trata o artigo ~nterior rf.everá
conter a .xecuçio aensal dos orç~~ntos fiscal e da seguridade social,
class~.ticada

I

por grupo de despesa e

:~:·ontes,

segundo:

--órg&o;

II - unidade

orçament~ria;

I II"--- funç6o;

IV - programa,

V - subprograma:
VI - projeto •

atividade~

I 1• Integrará o relatório de execução orçamentária quadro
comparativo, diseriainando para cada um dos níveis referidos neste artigo:
I---

o valor constante da lei orçamentária anu.al;

II- - o valor orçGdo, considerando-se a lei orça11entária anual
e os créditos adicionais aprovados:

III - o valor

IV - o

va~or

.m~hhado

no DVs;

empenhado até o mês.

t 2• Os V8lores a que se refere o parágrafo anterior não oonsiderarAo as despes~s orçadas ou executadas relativas ao refinanclaaento da divida d.a uni~o, que d~ t•"!t'.io ser apresentadas separadamente.
Art. 64. Esta Lei entra em viqor na data de sua publicação.
lrasflia.,
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A.ut.OriZ•

a cOnct'.ss•o de fin•ncutmrnto

a <'X'JMt1áçio dft hforur,. Sf>rviço.'l nacionais.
Art..

2~

----

Nas OpE"raçOEos de financiamf!:nto lt exonrtaçâo de

bens e serviços nacionais nAo ahrang1das pelo disposto nn

a:i-ti~

go anterior. o T<"souro Naciorial poderá conceder ao financiador

estímulo eqüivalent.e à cooertura da diferença, a ma1or. entre os
encargos pac•uados com o tomador e os custos da captaçilo dos
recursos4

LEI

N~

8.162, DE 8 DE JANEIRO DE 199!
Dl•p~»

.aobnr • nrvido do.

venclmen~

..Urioo, rwowntu • domalo Mriboi·
d011 Hnldore• civi• e d• llxaç•o do•
101dH du mUIUtr• do Potkr Ex«utivo.
na Admlnlftraç'o di"ea. •ue4rqui-c• ~ futJ•
-

~

daci01111. ~ d~ OUCTIII'$ ptnvfdilntilt!ó.
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Art.

9~

A contribuiçao mensal a que SP refere o art. 231 da

Lei n~ 8.112, de 1990, incidirá sobre a remuneraçao mensal do

servidor e sera calculada mediante aplicação da sPguinte tabela:

.

1\lfqtrllflll'>
Alt~.,.

\••lf'>r t."tJrrr,.P•mdo•n\•• 11 Ul'f NA

11.

Do \'alor t"Orn·•pond•nt"' li ltll"f, NA I III t"QrrNt.P.,ndc•r~t•· ii l{rf. Nf 2!
Da valor .:Õrn~•pond~nu- lt Rrf. Nl 22 ao corn• .,Ond..n!A• • R1•r. NS 14
AdmadavaJeren""'pondt"ntt-io "''r. NS 14

-·- -·----- . --- ·-·---

---

, .,.
""'

12"""'

.... ·Art. 10. .I contribuição de quP trata o arlil!<> antPrior SPrã
recolhida ao Tt-souro Nocional nos prn?:ol'}~ ... C"nndici'lr~ l•stalwlf>cidas p~lo Ministt'•rio da Economia. FR?.Pnda P Plan~jamf"nto.
~EI N~

----~--

8.142, DE 28 DE DEZEMBRO OE 1990
.>isp,.. •obn a partidpaçlo d• cmnuni•
na #l".-ll() d() SiAet~m• UniL'O d,. S•dd•
tSUSJ r aobre •• t,..n•f•l'fnciaa inte.-.ow,..
n~nta:i• de ncu,..a. finalJCftlro• n• ATH
da •• Lide e d4 outr•• provld&N:I...

d•d~

Art. 4~ Para receberem os recursos, de que trata o art. 3~
desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deve·
rio contar cOm:
!.EI N~ 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE !990
Di•pt'Sr •abu o Rr16imtt ,luridlcn do•
Servidon• Pdblica• Civi• d• Unt•o. d ..

•ucarqul••

~

d..

fund•ç~•

púóllc•• I•·

der•i•.

Art. 62. Ao servidor invPstido em funcao d•• dirrcãn, ohr·
fia ou assessorament.o é dt•vida uma ~ratifirad1n n••lo Hf•U
eKercicio.

------

§ 2! A gratificacao pnavlsla O('St.f' arlign im·oq)Orl'·~«· à rrmuneraçlo do S(•rvidor <" intt•grn o prov••nt.n tla nptt~f".ntaclorin,
na propon;fto c..lt• l/5 tum quint.oJ por ano dt" t'Xt•rcicio na funr;lo
d•• direçao, chrfia ou ass<'ssoramento, att' o limftl' de 5 !cinco)

quintos.

LEI N? 8.388, DE 30 DE DEZF:MBRO llF. 1991
E•tJbelecr- dirdrizes para qur 1 Unilo
re•liur a eon.olidaçlo ~ o re,•c•l,.
namento tk divida• d•• •dminiÂraçlleJ' di·
,.._ • ind/~ dM ElUdo.. do Di•trl&o Fe•
der•l • do• MunfctpW. ~ dá autr••
po~~••

providlnci••·
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LEI N~ 8.018, DE 11 OE ABRIL DE 1990
DitpiJe • .,on crlaç•o de CertificJdatl dr
Pr.iv•t.luçlo. e dá outr•~ pm\lid~J1('ifl~.

Arl. 1~· Ftcam <.!rlmlut' o~ Ccrtifit·ndos eh' Privali7.açao,
títulos de emi~!uin do 'l'm;fJUrn Nacion:nl. <.'mll n~ ~N!Ui.nl.e!\ t•ar.tw·
terísLicas:

Uistlli•• .o.:nbn• 11 "-''tin("llfJ t' fli<.:suhu:1iu cJ,.
c•nlidadt•!: do AdministrHçdu l,ril,lic•n 1"••11('·
rui, t• cfri mJCr.n,or pro\'i(/t1ndn!<t.

LEI Nt 6.404 - DB tS DE DEZEMBRO Da 1976
Dilp4c 106rc .. MICkGKfl p« 4!f6el
LEI N~ 8.020, DE 12 OE ABRIL DE 1990
Di.pde $Obre •·' re"laçdt~C enl.."'" IIS enti·

dadH lech•d•• de pnrvidlnci• priv•d• e
su•.s ,.crccinador••· no •mbito d• Admi·
niatr•c•o Públlca Federai.

Art. 40 A tiJIIIIO efotln:i a lar&n•
tia de
a~n•.. dai IO(Uintes

pr-

me-:

LEI N! 8.171, DE 11 DE JANEIRO OE 1991

--------Art. 31. O Poder Público rormará, localizará adequadamente e manterá estoques reculadores e estratégicos, visando
1arantlr a compra do produtor, na forma da lei, asse~n~rar o
abastecimento e regular o preço do mercado interno.
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LEI N" 8. 727

, DE S

DE

N::li/I:MlKl

Terça-feira 19 1891

DE 1993.

Estabelece airctrizes para a consolidaç~o e o
reescalonamento. pela União. de dívidas
internas das administrações dircta e indireta
dos Estados. do Distrito Federal e dos
Municípios, e dá outras providencias.

Centro Gráflco do Senado Federal -

Bra.silia. -

DF

I

'-
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O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A. mensagem mica. Haveria, certamenente, uma profunda decepção em relação à
que acaba de ser lida encaminha o Projeto de Lci n° 2, de 1994- sua figura, que s_e tomOU um dos grandes símbolos nacionais. Sua
CN, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orça- condenação, no entanto, seria unânime.
mentária Anual de 1995 e dá outras__ providências, e será
Além do desprendimento de Betinho, _que emprega o limite
encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos PúblicoS e de suas fOrças parã minorar o sofrimetitô alheio, há outro fato a ser
Fiscalização.
considerado, que difere profundamente a doação por ele recebida
Nos termos da Resolução n° 1, de 1991-CN, a Presidência de muitas outras contribuições feitas pelos contraventores. A eles
estabelece o seguinte calendário para tramitação do Projeto:
Betinho _ nada tinha a oferecer e nada ofereceu em troca, não se
consumando, portanto, suborno, corrupçãO passiva, peculato ou
Atê 23/04- publicação e distribuição de avulsos;
- concussão, ou qualquer outro ilicito penal.
Até 08105 - prazo para apresentação de emendas;
Atê 13/05- publicação e distnbu(ção de avulsos da,s emendas;
No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Betinho errou,
Atê 07/06 - encaminhamento do parecer fmal à Mesa do e de seus erros fez uma mea-culpa. Ao aceitar dinheiro proveniente da contravenção, contribuiu para coonestar uma atividade marCongresso Nacional.
O SR.. PRESIDENTE (Çhagas Rodrigues)- Sobre a mesa, ginal que, insidiosa, se instalou na sociedade brasileira e que. aos
poucos, passou a desenvolver ramificações bem mais nocivas do
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário.
-_
que a sonegação e a exploração da economia popular. A ação do
São lidos os seguintes
Estado, boje, concentra-se mais em comprovar o braço dado com
REQUERIMENTO N• 203, DE 1994
o crime organizado do que em combater a contravenção, reconhecidamente um mal menor. -Nos termos so art. 210 do Regimento Interno~ requeiro a
Os artigos cuja transcrição requeri ajudam a compreender
transição, nos Anais do Senado. do art. de autoria do jornalista
11
Marcelo Pontes publicado na Coluna do Castelo do Jornal do melhor as circunstâncias em que se deu o "caso Betinho • Um deles,
como
disse,
é
do
próprio
Betinho,
mas
nem
por
isso
suspeito,
Brasil, de 9 de abril do corrente, sob o título: "Atenuãntes na
vez que o sociólogo, numa conduta que lhe é peculiar, admite o
hora de julgar Betinho"
deslize - ,eis que isso, admite, com alguma severidade no seu próJustificação
prio julgamento, ter errado três vezes.
No Brasil, onde os escândalos se sucedem, e com maior freSeu artigo, intitulado ''Uma lista de três erros", foi publicaqüência de três anos para cá, 0 "affair Betinho" tem estado, nos do no jornal O Globo, em sua edição do último dia nove_. Nele,
últimos dias, no auge das discussões. Políticos, empresârios, inte- Betinho reporta-se ao editorial do mesmo periodico, do dia antelectuais, jornalistas, estudantes deixam em segundo plano a revi- rior, que julgou com extremo rigor o seu comportamento. Dos três
são conStitucional e as campanhas políticas e se dispõem, com erros que considera ter cometido, o menor grave, para o próprio
maior ou menor acuidade, com maior ou menor isenção, a debater Betinho, foi ter recebido a doação feita pelo esquema do jogo do
bicho, em 1990, para salvar a ABIA- Associação Brsileira Inter0 escâdalo do jogo do bicho e, dentro dele, a julgar 0 sOCiólogo
Herbert de Souza por ter recebido de um contraventor a importân- disciplinar da AIDS - i.ri.Sfituição que, sem qualquer apoio oficial.
cia de 40 mil dólares.
lutava penosamente contra a disseminação e o agravamento dessa
Ao solicitar a transcrição, nos Anais desta Egrégia Casa; de moléstia.
Admite o sociólogo que o segundo erro, decorrente do pridois artigos há dias publicados pela imprensa _ "Atenuantes na
hora de julgar Betinho", do jornalista Marcelo Pontes, e "Uma lista meiro, foi possibilitar que sua atitude servisse de escudo para conde três erros", do próprio Betinho _pretendo, a um só" tempo, de- traventores e para outras pessoas que, certamente por interesses
sagravar 0 sociólogo, salientar os méritos dos citados artigos e jo- escuses, não puderam assumir publicamente seu envolvolvim.ento.
gar um pouco mais de luz numa c_oluna que tem se caracterizado -- O terceiro erro, na sua concepção, foi o mais grave e consistiu em
pelo emocionalismo e pelo cunho ideológico, ainda que travestido negar, num primeiro momento, que recebera a doação para a
de conteúdo ético.
ABIA. Após um dia de reflexão, Betinho optou por assumir publi0 fato em si não sugere dúvidas, eis que 0 próprio Betinho -camente o seu erro, que considerou político e não ético, dadas as
circunstâncias de extrema necessidade- o combate a uma doença
0 confessou_ com um atraso_ de 24 horas, admitamos. o que ense~
ja discussões é a probidade ou improbidade do fato, sua dimensão cruel, fatal e avassaladora.
O segundo artigo c~ja transcrição nos Anais desta Casa reética, sua conveniência, sua aceitação ou rejéiíação do ponto de
vista da moral da sociedade. Já aqui se vislumbra, em faVor de Be- qucii., o de autoria do jornalista Mareelo Pontes, foi publicado na
tinho, o favorável aspecto da discussão que o fato gerou. Explici- Coluna do Castello, do Jornal do Brasil, também na edição do últo: tivesse Betinho, por ocasião do recebimento dos 40 mll _timo dia nove. O jornalista descreve a frustração geral de quantos
dólks, a mesma intenção da maioria dos beneficiários do contra- Vêem em Betinho o símbolo da luta contra a fome e a miséria, o
véntor, não haveria discussão. A sociedade brasileira repudia o ili- emblema da coragem cívica e do resgate da cidadania. Entretanto,
,. ~__.-cito, ou, no caso, a incorreção, quando ocorre a manifista-intenção como diz o título do artigo- "Atenuantes na hora de julgar Betido proveito próprio em detrimento do benefício coletivo. No "caso nho" ~ o jornalista percorre as circunstâncias daquele malfadado
Betinho' 1, a polêmica surgiu exatamente porque um dos compo- gesto antes de condená-lo suma:riamente, de jogá-lo na vala conentes essenciais para que se configure o ilícito não se conf"nmou, mum dos que associam com os esquemas ilícitos para tirar proveirestando manifesta a intenção do _sociólogo de agir em favor de to próprio.
Entre as circunstâncias, Pontes nos remete ao art. 19 do Cóoutrem: o doente assolado pela AIOS, desesperançado, marginalizado, marcado para morrer em meio à indiferença da sociedade, digo Penal, que exclui o caráter de criminalidade quando o agente
desassistido pela assistência pu"'blica e ignorado pela assistência praticou o (ato em estado de necessida4e. Tal estado, Sr. Presidenmédica privada, que contabiliza os cifrões antes sequer de pensar te e Srs. Senadores, fica patente quando se conhece a absoluta falta
na possibilidade da cura.
_ ______
de assistência e de medidas preventivas para vítimas e eventuais
Tivesse Betinho embolsado os 4Q_ n;rl1 dólares para viVer vítimas da AIOS. Pode-se, aqui~-argrimentar que a questão não é
mais confortavelmente o que lhe resta de vida, não haVeria polê- penal, e, sim, de natureza ética; mas pode-se, também, assinalar
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Tivesse_ Betinho embolsado
-10 mil dólares para viver
mais confortavelmente o que lhe resta de vida, não haveria polêca social que deve permear as relações entre os indivíduos. O mica. Haveria, certamente, uma profunda ck\·~pção ·em relação à
conhecimento dessas circunstâncias seria bastante para absolver sua figura, que se tomou um dos grandes símbolos nacionais. Sua
Betinho dos seus erros, ainda que ele não tivesse perdidos dois ir- condenação, no entanto, seria unânime.
mãos, vítimas da AIDS, e não fosse, ele próprio, portador do vírus.
Além do desprendimento de Betinho, que emprega o limite
Betinho, como assinala o jornalista, ''não sabia que estava se cruci- de suas forças para minorar o sofrimento alheio, há outro fato a ser
ficando nesse altar 11•
considerado, que difere profundamente a doação_ pOr ele recebida
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é minha intenção justifi- de muitas outras contribuiçê\P<;: fe;.i~s pelos contraventores. A eles
car a atitude de Betinho. Porém, é mister reparar os julgamentos Betinho nada tinha a oferecer e r.ada ofereceu em troca, não se
tendenciosos ou apressados que venham a transformá-lo em vilão.
consumando, portanto, suborno, corrupção passiva, peculato ou
Absolvê-lo, nessas circunstâncias, equivale a fazer justiça. Seu tra- conclussão, ou qualquer outro ilícito penr •
balho em favor dos aidéticos, dos famintos e, agora, dos marginaNo entanto, Sr. Presidente e .Srs. ~cnadores. Betinho errou,
lizados do setor produtivo, não se invalidam. Sua imagem não será e de seus erros fez uma meaculpa. Ao ac· itar dinheir_o proveniente
conspurcada, e ele próprio não esmorece!á-eril Süa luta, como já da c_ontravenção, contnõuiu para coone. iar uma atividade margideclarou, prometendo recrudescer na mobilização contra a miséria nal que, insidiosa, se instalou na sociedade brasileira e que, aos
enquanto suas forças físicas o perriútirem. O erro que cometeu é poucos, passou a desenvolver ramificações bem mais nocivas-do
pequeno demais diante da grandeza do seu c ará ter.
que a sonegação e a exploração da economia popular. A ação do
Muito obrigado!
Estado, boje, concentra-se mais em comprovar o braÇo dado com
Sala das Sessões, em 18 de abril de 199-4.
o crime organizado do que em combater a contravenção, reconhe(À Coniissão Diretora) cidamente um mal menor.
Os artigos cuja transcrição requeri ajudam a compreender
REQUERIMENTO N' 204, DE 1994
melhor as circunstâncias em que Se deu o "caso Betinho". Um deNos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro a les, como disse, é do próprio Betinho, mas nem por isso suspeito,
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo de autoria do Sociólo- vez que o sociólogo, numa conduta que lhe é peculiar, admite o
go Herbert de Souza publicado no Jornal O Globo, de 9 de abril do deslize - mais que isso, admite, com alguma severidade no seu
corrente, sob o título: ''Uma lista de três erros"._
próprio julgamento, ter errado três vezes.
Seu artigo, intitulado ''Uma lista de três erros", foi publicaJustificação
No Brasil, onde os escândalos se sucedem, e com maior fre- do no jornal O Globo, em sua edição do último dia nove. Nele,
qüência de três anos para cá, o "affair Betinho" tem estado, nos Betinho reporta-se ao editorial do mesmo periódico, do dia anteúltimos dias, no auge das discussões. Políticos, empresários-, inte- " rior, que dia anterior, que julgou com extremo rigor o seu comporlectuais, estudantes deixam em segundo plano a revisão constitu- tamento. Dos três erros que Corisídera ter cometido, o menos
cional e as campanhas políticas e se dispõem, com maior ou menor grave, para o próprio Betinho, foi ter recebido a doação feita pelo
acuidade, com maior ou menor isenção,- a debater o escândalo do esquema do jogo do bicho, em 1990. para salvar a ABIA - Assojogo do bicho e, dentro dele, a julgar o sociólogo Herbert de Souza ciaç-ão Brasileira Interdisciplinar da AIDS - instituição -que, sem
por ter recebido de um contraventor a impoitância de 40 mil dóla- qualquer apoio ofiCial, lutava penosamente contra a disseminação
e o agravamento dessa moléstia.
res.
-Admite o sociólogo que o segtm.do erro, decorrente do priAo solicitar a transcrição, i:J.os Anais- desta Egrégia Casa, de
dois artigos há dias publicados pela imprensa - "Atenuantes na meiro, fõi possibilitar que sua atitude servisse de escudo para conhora de julgar Betinho", do jornalista Marcelo Pontes, e ''Uma lista traventores e para outras pessoas que, certamente por interesses
de três erros", do próprio Betinho - pretendo, a um só tempo, de- escusos, não puderam assumir publicamente seu envolvimento. O
sagravar o sociólogo, salientar os méritos dós citados artigos e jo- terceiro erro, na sua concepção, foi o mais grave e consistiu em
gar um pouco mais de luz numa coluna que tem se caracterizado negar, num primeiro momerito, que recebera a doação para a
pelo emocicnalismo e pelo cunho ideológico, ainda que travéstido ABIA. Após um dia de reflexão, Betinho optou por assumir publicamente o seu erro, que cosiderou politico e não ético, dadas as
de conteúdo ético.
O fato em si não surge dúvidas, eis que o próprio Betinho o circunstâncias de extrema necessidade - o combate a uma doença
confessou - com um atraso de 24 horas, admitamos. O que enseja cruel, fatal e avassaladora.
O segtmdo artigo cuja transcrição noS Anais desta Casa rediscussões é a probidade ou improbidade do fato, sua dimensão
ética, sua conveniência, sua aceitação ou rejeiçãO do ponto de vista queri, O de autoria do jornalista Marcelo Pontes, foi publicado na
da moral da sociedade. Já aqui se vislumbre, em favor de Betinho, Coluna do Castello, do Jornal do Brasi~ também na edição do úlo favorável aspecto da discussão que o fato gerou. Explico: tiveSse tiniõ dia nove. O jblnalista descreve a frustração geral de quantos
Betinho, por ocasião do recebimento dos- 40 mil dólares, a mesma vêem em Betinho o símbolo da luta contra a fome e a miséria, o
intenção da maioria dos beneficiáriOs do cootraventor, não haveria embleina da coragem cívica e do resgate da cidadania. Entretanto,
discussão. A sociedade brasileira repudia o ilícito, ou, no caso, a como díi o título do artigo- "Atenuantes na hora de julgar Betiincprreção, quando ocorre a manifesta intenção do proveito pró- nho" - o jornalista percorre as circunstâncias daquele malfadado
prio em detrimento do benefício coletivo. No "caso Betinho", a gesto antes de condená-lo sumariamente, de jogá-lo na vala copolêmica surgiu exatamente porque um dos componenentes essen- mum dos que se associam com os esquemas ilícitos para tirar pro-ciais para que se configure o ilícito não se conímnou, restando veito próprio. Entre as cisrcunstâncias, Pontes nos remete ao art. 19 do
manifesta a intenÇão do sociólogo de agir em favor de outrem: o
doente assolado pela AIDS, desesperançado, marcado para morrer Código Penal, que exclui o caráter de criminalidade quando o
em meio à indifed.erença da sociedade, desasssistido pela assistên- agente pratica o fato em estado de necessidade. Tal estado, Sr. Precia pública e ignorado pela assistência médica, privada. que conta- sidente e Srs. Senadores, fica patente quando se conhece a absoluta falta de assistência e de medidas preventivas para vítimas e
biliza os cifrões antes sequer de pensar na possibilidade da cura.
que a lei repousa sobre um circulo maior, mais abrangente e vinculado mais intimamente à condição humana, que é exatamente a éti-
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eventUais vítimas da AIOS. Pode-se, aqui, argumentar que a questão não é penal e, sim, de natureza ética; Dias pode-se, também, assinalar que a lei repousa sobre um círculo maior, mais abrangente
e vinculado mais intimamente à ·condição hUmana, que é exalamente a ética social que deve permear as relações entre os indivíduos. O conhecimento dessas circ'QilatâiJ.cias seria bastante para
absolver Betinho dos seus erros, ainda que ele não tivesse perdido
dois irmãOs, vítimas da AIDS,e nã.o foSse-, ele próprio, portador do
vírus. Betinho, como assinala o jornalista: 'Dão sabia que estava se
crucificando nesse altar".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nãÓ ê minha intenção justificar a atitude de Betinho. Porém, é mister reparar os julgamentos
tendenciosos ou apressados que venham a transformá-lo em vilão.
Absolvê-lo, nessas circunstâncias, equivale a fazer justiça. Seu trabalho em favor cios aidéticos, dos famintoS e, agora, dos nlargina~
lizados do setor produtivo, não se invalidam. Sua imagem não Será
conspurcada, e ele próprio não esmorecerá em sua luta. como já
declarou, prometendo recrudescer na mobilização contra a miSéria
enquanto suas forças físicas o permitirem. O erro que cometeu é
pequeno demais diante da grandeza do seu caráter.
Muito obrigado!
Sala das Sessões, 18 de abril de 1994. -Guilherme Palmeira.
(À Comissão Dir_etQra)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo
com o art. 210, § 1°, do Regimento Intemo, os requerimentos se~
rão submetidos ao exatne da Comissão-Diretora. - ·
Esgotado o tempo destinado ao Expedi~mte. Passa-se à

ORDEM DO DIA
Nos termos regimentais, a Presidência retira os it_eris 1, 3, 4,
5 e 6 da pauta da boje.
São os seguintes õS itens retirados de pauta:

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
375, VDI, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 43, de 1993 (n• 249/93 na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Televisão Verdes Mares Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, tendo,
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de
Educação.

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 55, DE 1993

(Em regime de urgência, nos termos do art.
375, VDI, do Regimento Interno.)
Discussão, em tumo 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 radiodifusão sonora em onda média na Cidade de F1oriano, Estado do Piauí. (Dependendo de
parecer da Comissão de Educação.)
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4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 34, 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• 34, de 1994 (n• 2.535/92, na Casa de origem), que dispõe sobre o exercício da profissão de Desenhista. · (Dependendo de Parecer da Comissão de
~~untos Sociais.)

5
PROJETO DE LEIDA CÂ!yiARA N'66, DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia nos -iermos do 3rt.3" da Resolução n' 110, de 1993.)
Discussão, em turno único, do Projeto de i.gi da
Câmara n• 66, de 1993 (n• 3.277/92, na Casa de origem), que dispõe sobre o. preço de comercialização da
gaSolina de aviação. (Dependendo de pareceres das Comiss<Ses de Assuntos Econômicos e de Serviços de Infra-Estrutura.)

6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 167, DE 1993

(lncltúdo em Ordem do Dia nos termos do art.
3" da Resolução n• 110, de 1993.)
Discu:i"São, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 167, de 1993 (n' 3.529/93, na Casa de origem), que cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da z• Região, e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator.
Senador Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues)- Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.
375, vm, do Regimento Interno.)
Votação, cm 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 explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
- Santa Helena, Estado do Paraná, tendo,
Parecer favorável, proferido em plenário, Relator:
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comissão de
Educação.
Em sessão de 13 de çlezembro último foi deferida a solicita-

-ção do -Si.mã.dor Jutahy Magalhães no sentido da complemelltação
de documentos necessários à instrUção da proPosiÇâo, noS termOs
da Resolução n• 39/92 desta Casa.
Onnpridas as diligências requeridas, solicítõ ao nobre senador Affonso Camargo que se pronuncie sobre a matéria.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR- PR. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr-" e Srs. Senadores, conforme V. Exa acaba de citar, houve sobrestamento desse
processo, para que fosse completada a instrução. Realmente, isso
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aconteceu com o documento que tenho em mãos. encaminhado
pelo pretendente, a Rãdio Grande Lago Ltda. do Município de
Santa Helena.
Informo à Mesa que, agora, a instrução do processo está
completa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em face do
parecer que acaba de ser proferido, a votação deveria ocorrer nesta
sessão. Entretanto, fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 7
PROJETO DE LEIDO SENADO N" 139, DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.

3" Resolução n• 110, de 1993.)
Discussão, em turno tínko, do Projeto de Lei do
Senado n° 139, de 1993, de antoria do Senador Hydekel
Freitas, que considera crime o J.X>rle de arma de fogo nas
condições que especifica. e dá outras providências. (De~
pendendo de parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.)
Nos termos do arL 5° da Resolução no 110, de 1993, designo o nobre Senador Epitacio Cafeteira, para- prOferir parecer em
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR- MA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o projeto de autoria do nobre Senador Hydekel Freitas é
considerado importante para este País. Até chegou a ser noticia o
fato de que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República iria
editar medida provisória contendo a matéria que hoje estamos
apreciando.
Todavia, no exame do projeto, permiti:.me propor um Substitutivo, que passo a ler:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N" 139/93

CAPÍTULO!
~
Da Prevenção
Art. 1° E dever do toda pessoa tisica ou juridica colaborar
na prevenção e repressão ao uso ilícito e- iridevido de arma de
fogo, armamentos e muniçõeS_ que provoquem danos à segurança
pública.
Parágrafo úniCO.-ÃS pessoas jurídicas que, quando solicitadas, não prestarem colaboração nos planos governamentais de prevenção e repressão ao uso ilícito e indevido de armas de fogo;
armamentos e munições que provoquem danos ao cidadão e a segurança pública perderão, a juízo do órgão ou do poder competente, à autorização para prestar serviços a municípios, bem como as
suas autarquias, t:mpresas públicas, sociedades de economia mista
e fundações.
Art. 2° A posse e o porte de armas de fogo, armamentos e
mtm.ições em todo o Tenitório Nacional somente serão permitidos
nos termos desta lei.
§ 1°. Os possnidares de armas de fogo, de uso pennitido, as
quais não possuem o devido registro, poderão solicitar a sua regularização, desde que tais armas se enquadrem na regulamentação,
segundo o disposto no Decreto-Lei n° 92.795, de 18 de junho de
1986. O prazo para pedir a regularização é de 90 (noventa) dias da
publicação desta lei.
§ 2° As pessoas que não obtiverem ou -nãá desejarem obter
a devida regularização das 8nnas de fogO em s-eu- poder deverão
entregá-las à unidade policial mais próxima, que efetuará o registro em livro próprio. Tais pessoas não sofrerão qualquer sanção, fi-
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cando assegurado o Seu anonimato, recebendo, pela entrega, um
comprovante da autoridade policial.
§ 3° As armas que forem devolvidas e que Lão sejam de interesse da União deverão Ser destruídas, e as aproveitáveis poderão
ser usadas como património da União.
Art. 3° O certificado de registro e au~oritição parit. possuir
armas de fogo, de uso permitido, continuará a reger-se de acordo
com oDecreton°92.795 de 18 de junho de 1986.
Art. 4° As ativida.des de prevenção, fiscalização e repressão
ao uso devido e indevido de armas de fogo, armamentos e munições serão integradas num Sistema NãciOnal de Prevenção, Fiscali- zação e Repressão, -constituído pelo ·conjunto de órgãos que
exerçam essas atribuições no âmbitq federal e no estadual.
Parágrafo Uriico. q sistema, de que trata este artigo, será
normalmente estruturado por decreto do Poder Executivo; que-disporá sobre os mecanismos de coordenação e controle globais de
ativídades, e sobre os mecanismos de coordenação e controle incluídos especificamente nas áreas de atuação dos governos Fed~ral
e estaduais.

CAPÍTULOll
Dos- Crimes e das Penas
Ait. 5° Portar, fabricar, adquirir, vender, alugar, expor a
venda ou fornecer, importai ou exportar, ter em depósitO, transportar, ceder ainda que gratuitamente, armas de fogo, armamentos e
munições que causem danos a segurança pública e ao cidadão, privatiVoS-e de uso exclusivo das Forças Armadas e órgãos da segurança pública, sem autoriZãção e em desacordo com deternllnação
legal ou regulamentar.
_
_
Pena- Reclusão de 3 (três) a JS (quinze) anos e pagamento
de 50 (c_inqúenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

-

--

--

-

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem esteja-em
companhia de menor de 21 (vinte _e Um) anos- ou ~lienado sabendo
que portem armas de fogo e_aima.mentos mencioriados neste artigo
ou omite cautelas necessárias para impedir que deles se apoderem._

Ãrt. 6° Portar, fabricar, adquirir, vender, aiUgãr, expor a
venda, ou oferecer, importar ou exportar, ter em depósito, transportar, fornecer, ainda que gratuitamente, armas de fogo e munição de uso permitido, porém que causem danos ao cidadão -e a
segurança pública em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena- Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e pagamento de 20 (vinte) a 50 (~inqüenta) dias-multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem esteja em
companhia de menor de 2l(vinte e um) anos ou alienado, portando
armas de fogo ou armamentos mencionados neste artigo ou omite
cautelas necessárias para impedir que deles se apoderem.
_ Art. T Se _o agente, nos termos do artigo anterior, já tiver
sido coo.denado, em sentença irreconivel, por violência contra a
pessoa, contra o património ou contra a segurança pública.
Pena-Reclusão de 3 (três) a 5 (cinco)anos e pagamento de
40 (quarenta) a 100 (cem) dias-multa.
AiC 8° As penaS dos crimes defmidos nesta Lei serão aumentadas de 113 (um terço) a 2/3 (dois terços):
I - Se as armas ou armamentos portados foreni utilizados
com fmalidade criminosa dentro de estabelecimento fmanceiro e
empresas transportaC:oras de valores, bem como contra seus veículos.
.
ll - Se o agente já tíver sido condenado, em sentença irrecorrível, por violência contra a pessoa ou a segurança pública.
ill- Quaiido o agente- tiVer pratiCado _o crime prevalecendo-Se de função pública relacionada com a repressão a criminali~

.
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dade ou quando, muito embora não titular de função, tenha missão
de guarda e vigilância.
IV - Se qualquer dos atos decorrer de associação ou ·visar a
menores de 21(vinte e-umyanos ou a quem tenha, por qualquer
causa, diminuida ou suprimida a capacidade de disce:rnimento ou
de autodeterminação.
Art. 9° Aquele que, tendo conhecimento, em seu eStabelecimenta, da guarda ou depósito de annas de fogo, armamentos e
mtm.ição, espontaneamente der ciência do fato a autoridade competente, não se aplicarão os dispostos nos artigos 5° e 6° desta lei.
CAPÍTULO m
Do Procedimento Criminal

Art. 10._0 procedimento dos crimes defmidos __:p.esta lei reger-se-á pelo disposto neste capítulo, aplicando-se, subsidiaria~
mente, o C6cligo de Processo Penal.
Art. 11. Ocorrendo prisão em flagrante, autoridade -policial dela fará comunicação imediata ao juiz competente, remetendo-lhe juntamente uma cópia do uso lavrado e o respectivo auto
nos 5 (cinco) dias seguintes.
§ 1o Nos casos em que não ocorrer prisão eln flã"_grante, o
prazo para remessa dos autos do inquérito a juizo será de 3Q(trinta) dias.
§ 2° Nas comarcas onde houver_.Qlais de !_(uma) Vara competente, a remessa far-se-á na forma prevista na Lei de Organização Judiciária local.
Art. 12. Recebidos os autos em jlizo, _serã aberta vista ao
Ministério Público para, no prazo de 3 (três) dias, oferecer denúncia, arrolar testemunhas, até o máximo de 5 (cinc_Q), e requCrer a
diligências que entender necessárias.
_
§ 1• Para efeito de !avratura do auto de prisão em.flagrante
e oferecimento da denúncia, no que tange à materialidade do delito, bastará laudo de coostatação do tipo de arma, armamento e munição, firmado por perito oficial ou, na- falta deste, por pessoa
idônea escolhida, de preferência, dentre as que tiverem habilitação
técnica.
§ 2• Quando ocorrer prisão em flagrante deverão passar por
exame_pericial direto a atma, armamento ou munição, para constatação de sua eficácia e o agente por exame· residuográfico para
verificação de disparo recente.
§ 3° Quando o la_udo a que se refere o §1° for subscrito por
perito oficial, não ficará este impedido de participar-da elaboração
do laudo defmitivo.
·
§ 4• Recebida a denúncia, o juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, ordenará a citação ou requisição do réu e designará dia e hora
para o interrogatório, que se realizará dentro dos 5 (cinco) dias seguintes.
§ 5° Se o réu não for encontrado nos endereços constantes
dos autos, o juiz ordenará sua citação por edital, com prazo de 5
(cinco) dias, .após o qual decretará sua revelia. Neste caso, os prazos cOITerão mdependentemente de intimação.
§ 6° ~terro~ado o réu, será aberta vista. à defesa para, no
prazo de 3 (três) dias, oferecer alegações preliminares, arrolar testemunhas atê o máximo de 5 (cincQ) e re:querer as diligências que
entender necessárias. Havendo mais de um réu, o prazo será co~
muro e correrá em cartório.
. Art. 13. Fmdo o prazo do §6° do artigo anterior, o juiz profenrá despacho saneador, em 48 (quarenta e oitõ) horas, no qual
ordenará em diligências indispensáveis ao julgamento do feito, e
designará, para um dos 8 (oito) dias seguintes, audiência de instrução e jUlgamento, notificando-se 6 réu es testemunhas que nela devam prestar depoimento, intimando-se o ...defe_nwr e __ Ministêrio
Póblico, bem como cientificando-se a al.!toridade polici~ e os ór-

a
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gãos dos quais dependa a remessa de peças ainda não constantes
dos autos.
§ 1o Na audiência, após a inquirição, -das tes{enitiiilias, será
dada a palavra. sucessivamente, ao órgão do MinistéríôFiíblico e
ao defensor do réu, pelo tempo_ de_ 20 (vinte) minutos-para cada
um. prorrogável por mais 1O (dez), a critério, do jtriz, que, em seguida, proferirá a sentença.
__ __ § 2° Se o juiz não se sentir habilitado para julgar de imediato a causa, ordenará que os autos lhe .sejam c_onclusos, -para, no
prazo de 5 (cinco) dias, proferir a sentença.
Art. 1_4. Nos casos em que couber fiança, sendo o preso me~
nor de 21 (vmte e um) anos, a autoridade policial, verificando não
ter o mesmo condições de prestá~ la, poderá determinar o seu reco~
!himento domi~iliar na residência dos pais, parentes ou de pessoa
1dônea, que assmarão termo de responsabilidade.
§ 1o o recolhimento domiciliar do agente será determinado
sempre ad referendum do juiz competente, que poderá mantê~ lo
ou revogá~ lo, ou ainda conceder liberdade provisória.
§ 2° Na hipótese de revogação de qualquer dos benefícios
previstos neste artigo, -o juiz mandará expedir mandado de prisão
contra o indiciado ou réu, aplicando-se, no que couber, o disposto
no§s•doart 11.
.
Art. 15. A remessa dos autos de flagrante ou de inquérito a
JUÍZO, far~se-á sem prejuízo das diligências destinadas ao esclareci~
mento do fato inclusive_ a elaboração do laudo de exame de comprovação de eficácia que serâjiin-----uldo ao processo atê a audiência
de instrução e julgamento.
· ·- · Art. 16. Os registros, documentos ou peças da informação,
b~ como os autos de prisão em flagrante e os de inquérito policial para apuração dos crimes definidos nesta lei, serão mantidos
sob sigilo, ressalvadas, para efeito exclusivo de atuação profissional, as prerrogativas do juiz, do Ministério Público, da autoridade
policial e do advogado, na forma da legislação específica.
Parágrafo único. Instaurada a ação penal, ficará a critério do
juiz a manutenção do sigilo a que se refere este artigo.
Art. 17. O processo e o julgamento do crime de tráfico de
armas, armamentos e munições cóm o exterior caberão à justiça
estadual, com interveniência do Ministério Público respectivo, se o
lugar em que tiver sido praticado o crime for município que não
seja sede de vara da Justiça Federal, com recurso para o Tribunal
Regional Federal do Estado respectivo.
Art. 18. Nos casos de conexão e continência entre os crimes
d~fli::ú.dos ne~ta lei e out:as infrações penais, o processo será o PreVISto_ para a infração ma1s grave, ressalvados os da competência do
j'dri e das juriSdições especiais.
Art. 19. Nos casos em que couber fl.ança, deverá a autoridade, que a conceder ou negar, fundamentar a decisão.
· § 1° O valor da fiança será fiXado pela autoridade que a
concader, entre o mlnimo de CR$500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros reais) e o máximo de Cll.$5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros reais).
§ 2° Aos valores estabeleCidos no parágrafo anterior, aplicar~se~á o coeficiente de atualização monetária referido no pará~
grafo único do art 2° da Lei n•6.205, de 29 de abril de 1975.
Art. 20. Para os réus condenados à pena de detenção, pela
prática de crime previsto nesta lei, o prazo para o requerimento da
reabilitação será de 2 (dois) anos.
Art. 21. Sob pena de responsabilidade penal e administrativa, os dirigentes, funcionários e empregados dos órgãos da administração pública direta e autárquica. das empreSas públicas,
sociedades de ecooom.ia mista, ou de fundações instituídas pelo
poder público, observarão absolu~_ precedência nos exames, periciais e na confecção e expedição de peças, publicação de editais,
o

Abril de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

T~')'a-fe";~ 19 f897

bem como no atendimento de informações e esclarecimentos soli-

A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a discus-

citados por autoridades judiciárias, policiais ou- administrativas
com o objetivos de instruir processos destinados à apuração de
quaisquer crimes definidos nesta lei.

são, poderão sex: oferecidas emendas à proposição.
Em discussão o projeto e o substitutivo, eni-- turno único.
(Pausa.)
Não ~avendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.

Art. 22. Os veículos, embarcações, aeronaves, e quaisquer
outros meios utilizados no transporte de armas, armamentos e munições para comercialização irregular, após a sua regular apreensão, serão entregues à custódia d;t autoridade_ competente.
§ 1° Havendo possibilidade ou necessidade da utilização
dos bens mencionados neste artigo para a conservação dos mesmos, poderá a autoridade deles fazer uso.

§ 2° Transitada em julgado sentença que declare a perda de
qualquer dos bens referidos, passarão os mesmos à propriedade da
União.
Art. 23. O réu condenac!v por infraÇão cõilstante do art. 5°
e/ou 7° desta lei não poderá apelar s-em recOlher-se à prisão.

Parágrafo único. OS- pi-aZos- e procedimentos deste capítulo
serão contados em dobro quando se tratar dos crimes previstos no
art. 5°
Art. 24. Àquele que for surpreendido na prática de crime
contra a pessoa, o patrimônio ou a segurança pública portando
arma, imitação de verdadeira, será aplicado o disposto nesta lei.
CAPÍTULO !'.'
Disposições Gerais
Art. 25. Para efeito de caracterização dos crime defmidos
nesta lei , e autoridade atentará para o tipo e a quantidade de armas, armamentos munições apreendidos, ao local e as condições
em que se desenvolveu a ação criminosa, as Circunstância da prisão, bem como a conduta e aos antecedentes do agente.
Parágrafo único. A autoridade deverá juStificar, em-despacho fundamentado, as razões que a levaram à classificação legal
do fato mencionando corretamente às circunstâncias referidas neste artigo, sem prejuízo de posterior alteração da classificação pelo
Ministério Público ou pelo juiz.
Art. 26. A pena de multa consiste no pagamento , ao Tesouro Nacional, de uma soma de dinheiro que é fixada em dias-multa.

§ 1° O montante do dia-multa será fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, entre Q mlnimo de CR$25.000,00 (vinte e
cinco mil cruzeiros reais) e o máximo de CR$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros reais).
§ 2° Aos valores estabelecidos no parágrafo anterior aplicarse-á o coeficiente_ de atualização monetária refe"rido no parágrafo
único do art. zo da Lein° 6.205 de 29 de abril de 1975.
§ 3° A pena pecuniária- terá coii:J.Cf reierênciã os valores do
dia-multa que vigorarem à época do fato.
Art. 27. Os Tribunais de Justiça deverão, sempre que necessário e possível, observado o disposto no art. 144, §5°, da Constituição Federal, instituir juizos especializados para o processo e
julgamento dos crimes definidos nesta lei.
Art. 28. É passível de expulsão, na fon:na & legislação específica, o· estrangeiro que praticar qualquer dos crimes definidos
nesta lei, desde que cumprida a condenação imposta, salvo se
ocorrer interesse nacional que recomende sua expulsão imediata.
Art. 29. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contráriO, especialmente os artigos 18 e 19 da Lei de Contravenções Penais - Decreto-Lei n° 3.688 de 3 de outubro de 1941.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
conclui favoravelmente à matéria, na forma do substitutivo que
apresenta.

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR- AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Sr"s e
Srs. Senadores, quero, nesta oportunidade, congratular-me com as
Forças Armadas brasileiras, espec~ente com as da Marinha,
que ínauguraram no Amazonas um sistema de fi~õ:ralização dos
rios, através dos helicópteros do tipo Mosquito. Assim, tefão opor-:.
tunidade de vistoriar, com maior faCilidade, a extensão íncomensu-

rável daqueles veios que ali ::ot>rigam ~ :;::>pulação ribeirinha, a
grande e dispersa coletividade do Es'...-:;.do do Amazonas. É, ao mesmo tempo, uma providência estratégica de grande alcance e de alta
significação paia a Arilazônia e paia o Amazonas em particular. A
presença dos helicópteros Mosquito, pertencentes à Marinha de
Guerra do Brasil, constitui umi respOsta à altura, dada pelas nossas gloriosas Forças Armadas, àqueles que julgani- que as terras e
os rios da Amazônia estão abandonados e entregues à indiferença
deste País.
Sr. Presidente, já havia eu, em outras oportunidades, constatado o interesse das forças militares no sentido de defender a Amazônia. Embora esses belic6pteros Mosquito- ainda não sejam
suficientes para cobrir a imensa extensãO dos nossos rios e a periferia ~ nossas fronteiras, constituem: um passo muito impdrl.ãnte e encorajador para aqueles que ali, nas solidões das grandes distâncias, têm ·momentos em que se jtilgam abandonados ou esquecidos pelo resto do Brasil.
Manifesto assim a minhã. alegria ao Sr. Ministro da Marinha, com quem tive o ensejo de privar apenas breves minutos, mas
que me causou a impressão de um verdadeiro patriota. Felicito as
forças do nosso Exército em -geral, que coordenam a defesa da
nossa gleba e da região, especialmente do extremo norte. Congratulo-me com a Aeronáutica, que é a forÇa de velocidade capaz de
averiguar quaisquer movimentos ins6liios que porventura venham
a estremecer a integridade pátria. Dia a dia, através de providências como essa, a partir de Man.aus, com a instalação dos helicópteros fiscalizadores dos rios da Amazônia, vão assegurando a
nossa consciência de brasilidade, o nosso orgulho, o nosso patriotismo e a certeza de que as grandes áreas amazônicas não estão en.:.
tregues ao abandono, nem sujeitas à visão vulpina e interesseira
daqueles países que anseiam por re.~iar e abiscoitar ~daços daquela grande região.
_ __ -·
..... '- ·__ -- - .
Fico também muito sitisfeitO cjue as ForÇas Armadas brasileiras tenham entrado em contato com as Forças Armadas da Venezuela para controlar a parte dos garimpeiros na região de
fronteira, impedindo que haja violência contra esses brasileiros
que, simplesmente movidos pelo desejo de -melliorar de vida; partem para a aventura, buscando as riquezas do subsolo, o ouro e os
diamantes perdidos nas entranhas da terra, daquelas regiões fronteiriças. Acredito que essa ·composição, formada pelo Brasil e Venezuela, não irá massacrar' nem prejUdicar os garimpeiros do
Brasil, que são uma c_oletividade, para mim, das mais respeitáveis
mais dignas, mais legítimas, e das mais autênticas, que representam o cerne da Pátria, o povo realmente, no seu aspecto de coragem, de aventureirismO até; dessa mesma coragem que criou
Brasília e que foi capaz de trazer os bandeirantes para o âmago das
selvas existentes nesta grande Nação.

Abril de 1994

DIÁRIO DO_CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

1898 Terça-feira

Portanto, Sr. Presidente, este é um momento de regozijo.
Trago aqui minha palavra para felicitar as Forças Armadas do Brasil, que estão provando o seu verdadeiro propósito de resguardar e
aprimorar os interesses da nossa Pátria e da nossa população. Esse
interesse se evidencia nesse acordo feito com a Venezuela e, também, na instalação dos helicópteros Mosquito para patrulhar os
grandes rios da Amazônia. Ao mesmo tempo, quero alertar àquelas pessoas que não acreditarant que as Forças Armadas estão empenhadas em manter as lindes, as fronteiras, a periferia, as
demarcações correspondentes a uma nação-continérite::- -QUeiram
QU nãO os pessimistas, hoje em dia esta grande Nação já se basta
pela sua formidável indústria, da ~a capacidade intelectual e científica e, ao mesmo tempo, da pujança e da força dos seus ftlhos,
que são a confll'1l18.Ção de que a miscigenação racial existente DP
Brasil constitui a prova maior da grandeza da Humanidade. Apesar de o País ser alvo do pessimismo que lavra em todo canto, porém, é um pessimismo salutar, porque nos impulsiona a
progredirmos cada vez mais, visando realizar aquele nosso sonho,
que se concretizará.. sem düvida, nas gerações futuras, de que o
Brasil há de ombrear, de igual plU'a igual, com as Nações adiantadas do mundo inteiro. O Brasil já é uma terra de felicidades, uma
terra de alegria, uma terra, cujos administradores. com os maiores
sacrifícios, sofrendo injúriaS de toda ordem, vão constrUindo as
pontes, os parques, as rodovias, as trilhas, os jardins, as praças,
aquilo que toma o bem-estar do brasileiro uma realidade_ e que,
através do progress_o contínuo auferido das riquezãs imensuráveis
que essa terra possui, há de chegar ao momento grandioso em que
ser brasileiro significará ser componente de uma coletividade, capaz de causar inveja e atração para qualquer Nação do mundo, seja
ela jovem ou antiga, poderosa ou simplesmente nascitura.
Portanto, Sr. Presidente, felicitações à Marinha do Brasil,
felicitações à Diplomacia brasileira, parabéns ao Exército Nacional e às Forças da Aeronáutica.
Muito obrigado.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1!193
(Ioeluido e.. Ordem do Dia, •o• termos do art. 375, VIR, do

Rq:lme•to Interno)
Votaçao. cm turno. único, do Projeto de Decreto

Legislativo 0° 52, de 1993 (0° 246/93, Da camara dOS Deputados).

que aprova ·o ato que renova a çoncessilo ouJorgada à RÁDIO
GRANDE LAGO LTDA. para .explorar serviço de radiodijuslfo
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do
Parmrá, tendo

Pa:roccres favorãvcis, proferidos em - Plenãrio, t•
pronuneiuleato: Relator: Senador .Ncy Maranhlo; 1•
pronu•damento: Relator: Seoador A1fonso Camargo, cm
substituição -à Comissão de Edneaçlo.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO N' SS. DE 1!193
(Em regime de UfiAIIcg, nos termot do art. 375, VID, do
Rcglmeuto Interno)

Discussll0. em turno único, do Projeto de Dcaeto
Legislativo n• SS, de 1993 (n•_267193, na CAmara dos Deputados),
que apr(W(l o ato que renova a concessilo-outorgada à PA.QUkr.Á
EMPREENDIMENTOS -LTDA. para explorar servtço de
radiodifüslfo sonora em onda média na Cidade de Floriano,
Estado do- Piaul. (Dependendo de parecer da Comisslo de

Educaçlo)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vaJ encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de quarta-feira, às 9h, a seguinte

ORDEM DO DIA

4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 17, DE 1!194
(lnelufdo em Ordem do Dia nos term01 do art. 172, U, "d", do
Regintento lnteno)

DiscussiO. cm turno dnico, do Projeto de Lei da CAmara
n•J7, de 1994 (n" 4.393194, na Casa de origem), que displle sobn
a nmegociaç4o daa dividas nma1lUCe7Jies das urtttlades extintas
JWt' força da Lei n° 8.029. ck 12 ck abril de 1990, e dá outras

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE 1993

pra'lidlnctas. (Dependendo de paroccr da Comisslo de Assuntos
,~oimicos)

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 1rt. 375, VIU, do
Regimn.to l•tcmo)
Votaçno, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 43, de 1993 (n' 249/93 na CAmara dos Deputados),
que apruva o ato que renuva a permissão outorgada à
TELEVISÃO VERDES MARES LTDA. para explorar serviço de
radiodijúsiio sonora em freqo.éncia modulada na Cidade. tk
Recifo, Estado de Pernambuco, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Satador

Álvaro Pacheco, em substituiç!o à Comissão de Educaçlo.

s
PROJETO DI!: LEI DA CÂMARA N' 34, DE 1994
(Em reifue de urgblci~ ao• termos do art. 336, "b", 00
Regimento Intelilo)

Discussi!O, cm turno único, do Projeto de Lei da CAmara
n'·34, de 1994 (n• 2535/92, na Casa de origem), qm: displle •obre
o aerclclo tkJ profiss6o ck Desenhista. (Dependendo de Parecer
da ComissiO de Assuntos Sociais)
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6
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA
CÂMARA N" 62, DE 1990
(lnc:lufdo em Ordem do Dia nós termos do art. 3• da Resoluçlo
n• no~ de 1993)

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da C!mara n° 62, de 1990 (n• 3.516189,
na Casa de origemh que define crime organizado e disp/Je sobre

meios especiais de investigaçdo e prova nos lnquén"tos e
processos que :sobre ele versem, teni:lo
Parecer sob neo 432. de 1993, da
- Comisslo Diretora, oferecendo a redaçao do vencido.

{Dependendo de parecer da Comiss:ao de Constituiçlo,
Justiça e Cidadania, sobre as Emendas de Plenário D0 S 1 a 3)
7
PROJETO DE LEI DO SENADO W 139, DE 1993
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 3• da Resolaçlo
n• 110, del993)
v~ cm turno único, do

ProjetO di Iii do Senado 0°
139, de 1993, de autoria do Senador Hydekel Freitas. que
considera crime o porte de arma de fogo nas condiçiJes quz
especifica. e dá outras providências, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Epitácio
Cafeteira,. eriJ. substituiçao à Comissão de Constituiçlo, Jastiça e
Cidaduia, filvorável. nos tennos de substitutivo que oferece.

lO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 33, DE 1993
Discussão, cm tuino -(mico, do Projeto de Decreto
Legislativo no 33, de 1993 (n° 213/92, na Câmara dos Deputados).
que homQ/oga o ato do Consell{o Monetdrio Nacional qru:
autorizou a emtssBo adicional de papel-moeda. no e»!rclcio di!
1992, no vQ/or de vinte e um trilhões e cem bilhões de cruzeiros,
tendo
Parecer favorável, sob n° 80, de 1994, da Comisslo
- de Assuntos Económicos.
II
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 35, DE 1993

Discussão, cm turno "Onico, do Projeto de Decreto
Legislativo n° JS, de 1993 (n° 241/93, na Câmara dos Deputados),
que homologa o ato do Conselho Monetário Nac'iorml que
autorizou a emissão adicional de pa~l-moeda, no exercicio tk
1992, no valor de cincO trilhlies, duzentos e trinta hl/Mes tk
cruzeiros, para atender às exigências tias ativldades de produç6o
e circulação de riqueza nacional no primeiro semestre, tendo
Parecerfavot'ável, sob n° 81, de 1994, da Comiss!o
- de Assuntos Eeon~mlc:os.

8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 66, DE 1993
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 3• da Resoluçlo
··no, de 1993)

Discussao, _em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
rf' 66, de 1993 (n° 3.277/92, na Casa de origem), que dispõe sobre
o preço de contm:ializaç6o da gasolina de aviaçao. (Dependendo
de pareceres das Comi.sslScs de Assuntos Econ6mic:os e Serviços
de Infra-Estrutura)
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.

9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 170, DE 1993
(fnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 3• da Resoluçlo
a• 110, de 1993)

Discussão, c:..-n turno único, do Projeto de Lei da Câmara
170, de 1993 (n° 3.733/93, ha Casa de origem), que altera a
composiçiW do Tribunal Regional Federal da 2• Região e dd
autras providincias, tendo
Pareceres favorá.veis. sob n°s 86 e 87 de 1994 das
D

0

~

.

.

·de Coutituiçlo, Justiça e Cidadlnia c
·de As&uatos Eeon6mic:os, com emenda rf 1-CAE, que

apresenta

(Levanta-se a sessão às 16hl2min.)
ATA DA S"SESSÃO, REAUZADA EM t• DE MARÇO DE 1994
(Publicada no DCN - (Seção II) - de 2-3-94)
Retificação
Na publicação do Projeto de Lei do Senado n• 12, de 1994,
página 947, 1• coluna, imediatamente após a legislação citada, inclua-se, por omissão, o seguinte:
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - decisão tenninativa.)
ATA DA ?"SESSÃO, REALlZADA EM3 DE MARÇO DE 1994
(Publicada no DCN - (Seção II)- de 4-3-94)
Retificações
Na página 1020, no cabeçalho da Ata,
Onde se lê:
Ata da 7' sessão, em 8 de março de 1994
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• • • página 1041, 2' coluna, imediatamente após a justificação, incluase. por omissão. o seguinte:
(Às Comiss6es de Assunlos Sociais e Assuntos EconômiNa publicação do Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1994,
cos.)

Leia-se:
Ata da 7' sessão, em 3 de março de 1994

República Federativa do Brasil
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL

su~o------------------------,

1-ATADA31'SESSÃO,EM19DEABRILDE1994
1.1- ABERTURA.
1.2- EXPEDlENfE
1.2.1- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n° 25, de 1994; de autoria do
Senador Dirceu Carneiro, que denomina ''Refmaria Eugênio
Ferreira de Camargo" a refinaria de petróleo implantada no
Município de Paulínia, Estado de São Paulo.
1.2.2-ComunicaçõesdaPresidência
Recebimento do Oflcion• 316/94, do Supremo Tribunal
Federal, que, em sessão plenária realizada no dia 8 do corrente
mês, deferiu, em parte, por maioria de votos, o Mandado de Jnw
junção D0 361-1/400, a ft.m de que seja o Congresso Nacional
comunicado da mora em que se encontra, para a adoção das
providências necessárias para o suprimento da omissão relatiw
vamente ao artigo 192, parágrafo 3°, da Constituição Federal.
1.2.3- Requerimentos
~ 205, de 1994, de autoria do Senador João Rocha, solicitando do Ministro da Fazenda, informações que menciona.
N° 206, de 1994, de autoria do Senador Carlos Patrocinio, solicitando do Ministro da Fazenda, informações que menciona.
W 207, de 1994, de autoria do Senador Irapuan Costa
Júnior, solicitando do :Ministro da Fazenda, informações que
menciona.
W 208, de 1994, de autoria do Senador Irapuan Costa
JúniOr, solicitando ao Tribunal de Contas da União, cópia integral ou resumo das imputações, ainda que- estejai:n em- tfainitação, sem decisão definitiva sobre as matérias neles tratadas, dos
processos que menciona. Aprovado.
1.2.4 -Comunicações da Presidência
Recebimento do Parecer n° 343/93, de 16 de dezembro
último, da Secretaria do Tesouro Nacional, propondo que seja
autorizada a contratação de crédito externo, no valor de cento e
setenta e dois m.Jhões de dólares norte-americanos, para assunção de parcela da dívida contrafda pela EMBRAER - Empresa
~
Brasileira de Aeronáutica S/A.
Edição, pelo Senbor Presidente da República, da Medida
Provisória n• 472, de 15 de abril de 1994, que altera dispositivos da Lei U 0 8.666 de 21 de · o de 1993
e re lamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui nOrmas
para licíiações e contratos da Administração PúbliCa, e--dá outras providências; Designação da Cotuissão Mista e fiXação de
calendário para a tramitação da matéria.

L2.5- Apreciação de matérias
Requerimentos D0 S 200 a 202194, lidos em sessão ante~
rior. Aprovados.
1.2.6 -Comunicação
Do Senador Jônice Tristão, de ausêD.cia do País no pcriodode 22 de abril a 15 de maio do corrente ano, para tratar de
interesses particulares.
1.2.7 - Requerimento
N°209/94, de urgência para a Mensagemn° 43, de 1994,
que solicita seja autOrizada contratação de operação de crédito
extemo, com garantia da União, no valor equivalente a até US$
87 ,000,000.00, entre o Estado do Tocantins e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, destinada ao fmanciamento pardal de projeto de reabilitação e
conservação de rodovias naquele Estado.
1.2.8- Oficio
W 256, de 1994, da Liderança do PPR, na Câmara dos
Deputados, de substituição de membros em Comissão Mista.
1.3- ORDEM DO OlA
Ofício n• S/49, de 1993, pelo qual o Governo do Estado
de Alagoas solicita autorização do Senado Federal para contratar operação de crédito externo, com o aval da União, no valor
de trinta e oito milhões de dólares norte-americanos, junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD. Aprovado, após parecer de Plenário, favorável nos termos do Projeto de Resolução n° 44/94. À Comissão Diretora
para redação fmal.
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 44/94. Apro·
vada. À promulgação.
Ofício n° S/43, de 1994, através do qual o Governo do
Estado de Mato Grosso solicita autorização do Senado Federal
para alterar o percentual de rolagem de sua dívida mobiliária
vencível no }0 semestre de 1994. Aprovado, após parecer de
Plenário. favorável nos termos do Projeto de Resolução n°
45/94. À Cori:rissão Diretora arare ão fmal. -
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EXPEDIENTE

Centro Gráfico do Senado Federal
MANOEL VD..ELADE MAGALHÃES
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Redação fmal do Projeto de Resolução n• 45/94. Aprovada- À promulgação.
Projeto de Lei da Câmara n• 167,_de 1993 (n° 3.529/93,
na Casa de origem), que cria cargos do Grupo Processamento
de Dados no Quadro Permanente de Pess.oal da Secretaria do
Tribunal ResiQnal do trabalho da 2' Região, e dá outras providências. Aprovado, após parecer de plenário favorável. A sanção.

1.3.1 - Matéria apreciada ap6s a Ordem do Dia

- Requerimento n° 209/94, de urgência para a Mensagem n• 43, de 1994, lido no Expedienll,-da presente sassão.
Prejudicado por falta de quorum, após usarem da palavra os
Srs. Carlos Patrocínio, :Marco Maciel, Moisés Abrão, Cid Sabóia de Carvalho e Mauro Benevides.

1.3.2 -Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NEY MARANHÃO, como Uder- Come-
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SENADOR MAURO BENEVIDES- Apelo.ao Ministro dos Transportes e ao Presidente da CBTU, no sentido da
reativação do ramal ferrovi~o de Maranguape- CE.

SENADOR NEJ:SON WEDEKIN - Criticas à lnbutação feita ao setor agropecuário brasileiro.
SENADOR JOSÉ EDUARDO - Visita de S. Exa. a
Volta Redonda pars debater os problemas brasileiros com os
integrantes do sindicato dos metalúrgicos daquele municipio.
· SENADOR JOSÉ SARNEY - PrOposta ihi Elllenda Revisional no sentido de mellior disciplinar a reforma Coristitucional, quer como Emenda ou Revisão.
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.4-ENCERRAMENTO
2-MESADIRETORA
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

moração do "Dia do Exército Brasileiro".

Ata da 31 a Sessão, em 19 de abril de1994
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 16 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENAJ)ORES:
.
Affonso Camargo- Albano Franco - Alexan..dre Costa Alfredo Campos - Antcnio Mariz - Aureo Mello - Carlos
De 'Carli - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de
Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira- DirCeu CarneirOEduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Henrique Ca:rdoso -Francisco Rollemberg - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo
Napoleão -Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Irairi Saraiva Jrapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- João Cabn<in.- João
Cabnon- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José
Eduardo- José Fogaça- José Paulo Biso!- José Sarney- Júnia
Marise- Levy Dias- Lourival Baptista- Lucidio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Marco Maciel- Mário Co_vas Marluce Pinto - Mauricio Corrêa - Mauro &nevldes - Meira Fi-

lho- Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Wedekin- Ney Ma~anhão - Onofre Qiiman -Pedro Simon - Reginaldo Duarte - Ronaldo Aragão- Rowm Tito- Ruy Bacelar- V abnir Carnpelo.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de presença acusa o comparecimento de 58 Srs.. Senadores. ~avendo_nú:
mero regimental, àeclaro aberta a sessão.
Sob a proteção de DeliS, ii:ticiamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa. projeto que seráliQo pelo Sr. 1° Secretário.
É lido o segum:te
.
.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 25, DE 1994

Den9mina "Ref!:~~~ Eugênio Ferreira de ea.
margo" a refinaria de petróleo implantada rio- Muni·
cipio de Paulínia, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° Fica denominada 'Refmariã. Eugênio Ferreira de Camargo" a refinaria de petróleo implantada no Município de Paulínia, Estado de São Paulo.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãO. -

Nascido no ano de 1869, em Campinãs, Município·a que já
pertenceu a cidade de Paulínia, e falecido em 1919, Eugênio Ferreira de Caçlargo foi dos primeiros brasileiros a prospectar petróleo em nosso País. Em 1892 - há mais de cem anos, portanto-Eugênio Ferreira de Camargd, desceudeute de tradicional tronco
familiar paulista. tomou a iniciativa de buscar petróleo em área localizada no atual Município de Bofete, no Estado_ de São Paulo.
Utilizando apenas recursos pessoais, em empreendimento sério e
tecnicamente orientado, este determinado pjoneirõ deu início à
perfuração do primeiro poço no Brasil, que .atingiu profundidade
significativa para a época.
"
Diversos testemunhos reconhecem o pioneirismo -de Eugênio Ferreira de Camargo. A J?rópria Petrobrás, em publicação do
seu Serviço de Relações Públicas ("O Mundo Fabulooo do Petróleo", cap. 13, p. 46, 1975) recoohece que "foi só em 1892que tivemos a primeira sondagem profunda ( 488 metros) para pesquis_a de
petróleo, quando Eugênio Ferreira de Camargo perfurou um poçO
no morro do Bofete (SP)". Outra publicação do mesmo Serviço
C'Cademos Petrobrás I -Depoimentos e Informações", p. 42) reporta:
.
"Ano de 1892: realiza-se a primeira sondagem profimda 488 metros- para pesquisa de petróleo, em Bofete, SP, por Eugênio. Ferreira "de Cam.argo, que adquiriu a cOJicess-ão dada a Henri
Haffard e Francisco de Assis Paula Assunção, pelos ~tos n°
9.453, de 5-9-1885, e n' 9.724, de 19-12-1887 ( ... ). Eugênio Camargo estava apoiado em equipamento de regular capacidade e
resguardado na parte técnica por um pTofisSiOnal competente sondador americano contratado - e por um cientista do quilate do
Dr. Auguste Collon, belga, mestre honorário da Universidade de
Liêge e doutor em Ciências Naturais. Cam.argo tem legítimo direito ao título de pioneiro do petróleo no Brasil. Reuniu condições
técnicas para levar a termo um trabalho sério, que poderia ter culminado em histórico sucesso. Do poço de Bofete, foram extraídos
dois barris de petróleo. Até hoje está jorrando água mineral. 11
Já no inicio de década de 20, logo após o falecimento de
Eugênio Ferreira de Cam.argo, o Engenheiro Dom.fcio P~heco e
Silva, em seu trabalho "0 Petróleo no Brasil" (coletânea de artigos
publicados em 1923 no jornal O Estado de São Paulo) atestava:
"As tentativas particulares feitas no nosso país, posto- qUe
insignificantes, representam muito esforço e boa vontade. Pode-se
dizer que o verdadeiro pioneiro do petróleo no Brasil foi o saudoso
paulista Eugênio Ferreira de Camargo, que, em compãnhia de seu
pai, o Major Àlvaro Xavier de Camargo, e seu irmão AntOnio Ferreira de Camargo, realizou há 25 anos, com muita perseverança, e
não poucos sacríficios pecuniários, a mais séria tentativa aqui feita
em busca do óleo mineral. Transportando por caminhos dificili~
mos um locomóvel e aparelhos de sondagem até jtmto do morro de
Bofete, mais de 30 Km distante das estações de Conchas e Pirambóia, longe de qualquer recurso, aí executou, com o auxílio de um
sondador especialmente vindo dos Estados Unidos, uma perfuração que alcançou 410 metros de profundidade, com oo mais promissores resultados(... ).
A esses, muitos outros depoimentoss se poderiam somar em
reconhecimento da bravura empreendedora de Eugênio Ferreira de
Camargo. PreseiVar a memória desse grande brasileiro é, portanto,
o dever cívico que se busca cumprir com a singela homenagem de
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vincular seu nome à refmaria de Paulínia, erguida nas terras que
inspiraram a sua luta.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1994. Senador Dirceu Car~
neiro.

Art. 3°Revogam-se as disposiçõeS.em contrário.
Justificação
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(À Comissão de Educação- Decis8o Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (CbagaiRodrigues)- O projeto será
publicado e remetido à Comissão competente.
A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, o
Ofício n° 316/94 de 15 do corrente, que será. lido pelo Sr. 1° Secretário.
·
É lido o seguinte
Of. n'3!6/P
Em 5 de abril de 1994
Mandado de Jnjunção n' 361-11400
-- - --llnpetiante: Simpec - Sindicato das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Comércio do Estado do Rio de Janeiro
Impetrado: Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Supremo Trib1m.al Fede-ral, em sessão plenária realizada no dia 8 do corrente mês, deferiu,
em parte, por maioria de votos, o mandado de injunção em epigrafe, a fliD de que seja o CongresSo Nacional çomunicado da mora
em <Jue se encontra, para a adoção das providências neces~
para o suprimento da omissão relativamente ao art. 192, § 3', da
Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
expressões de elevado apreço.- Ministro Octavio Gallotti, Presidente.
O SR: PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- O oficio lido
será despachado ã Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
e remetidas cópias à Coosultoria-Geral do Senado e ao Sr. Presi~
dente da Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, reqUerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N" 205, DE 1994
Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50, § 2" da
Constituição Federal, requeiro sejam encaminhadas ao Ministro de
E_stado da Fazenda a solicitação das seguintes informações:
1 - Volume de recursos orçamentários de 1993 não repassados aos Estados e _Mmicípios, valores em cruzeiros reais a preço
de abril de 1993 e em dólares comerciais, individualizando os valores por Estado;
2- Volume de recursos orçamentários de 1993 empenhados
na rubrica 'Restos a Pagar", individualizando os Estados;
3- Volume de recursos liberados em 1994 decorrentes da
rubrica "Restos a Pagar11 de 1993, individualizando os Estados;
4 - Volume de recursos hberados mês a mês de janeiro a
março de 1994 para ·~olha de pagamento" da administração direta
e indireta, Poderes Legislativo e Judiciário, eni cl.'llEiros reais e
dólar comercial;
S- Volume de recursos liberados mês a mês em dólar comercial, para os Ministérios e AutarqUias, Poderes Legislativo e
Judiciário, individualizando-os, de janeiro a abril de 1994;
6 - Montante das receitas administradas pelo Tesouro. mês
a mês. de janeiro a março de 1994, em dólar comercial, individualizando-os;
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7 - Volume de recursos, mês a mês, de janeiro a março de
1994, liberados para pagamento de juros e principal da divida interna. individualizando-os em dólar comercial.
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comprovação de: a) cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal e no art. 38, partgrafo único, do Ato das Disposi:
ções Constitucionais Transitórias; b) pleno exercício da
competência tributária conferida pela Constituição (art, 13,
da
Resolução n' 11194 do Senado Federal).

vn.

Justificação
A Coostituição Federal atriboiu ao Coogresso Nacional o
exercício do Controle Externo sobre as contas públicas (art. 70), e

Justificação

o acompanhametuo da execução orçamentAria (art. 166, § 1', 11),
bem como a apreciação dos Projetas de Lei Orçamentária Anual
(art.48,11).
O cumprimento desses deveres, pelo Congresso, exige que
tenhamos informações hábeis para a análise e tomada de decisões
no que se refere ao conteúdo da proposta _orçamentária, à luz da
realidade referente à execução fmanceiro-orçam.entárià, por p8rte
dos Poderes Públicos.
Praticamente todas essas informações estão contidas no Sistema Integrado de Administração Fmanceirâ do Govemo FederalSJAFI, que hoje está disponlvel às consultas por parle dos gabinetes dos parlameutares. Porém, tendo em Vista que o Siaf1, como
sistema contábil, trabalha com moeda nominal (todos o• fatos da
execução fmanceiro-orçamentária ocoaidos em cruzeiros são registrados apenas na moeda corrente), não dispondo de indexadores
para o fornecimento de informações "on Une", e levando em conta

No uso da competência privatiVa atnõuida pelo art. 52, inciso Vll, da Coostituição Federal, baixou o Senado Federal a Reso-

luçiÍon•ll, de 31-1-94, que "dispõe sobre as operações de crédito
inlemo e extemo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e de suas autarquias~ inclusive concessão de garantias. seus limites
e ccmdições de autorização, e dá outras providências".
O mesmo art. 52, no seu inciso V, atribui, competência privativa ao Senado Federal para "autorizar operações externas de natureza fmanceira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito

Federal, dos Territórios e dos Municípios".

Ro·

A citada Resolução estabelece que:
Art. 'r "A celebração de operação de crédito interno ou extqno, inclusive a concessão de qualquer garantia, pelo Estado,
Distrito Federal, Municípios e suas autarquias, somente será efetuada:
I - se a entidade tomadora e a entidade garantidora estiverem adiroplentes junto ao Programa de integração Social/Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público- PIS/PASEP, ao
Fundo de Investimento Social/Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade - FINSOCIAUCOFINS, ao Instituto Nacional do Seguro Social - !NSS, ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço- FGTS, às instituições integrantes do Sistema Finan-

(À Comissão-Diretora.)

ceiro Nacional e aos fmanciadores externos em operações garantidas pela União'\

que o acompanhamento orçamentário eXige infonnações em moeda constante, entendemos, como imprescindível, a solicitação das
informações acima elencadas ao Ministro da Fazenda, uma vez
que cabe àquela pasta a administração fmanceiia- do Governo Federal.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1994. - Senador João

REQUERIMENTO N' 206, DE 1994
Nos lermos do art. 50, § 2', da Constituição Federal e dos
arts. 216 e 217 do Regimento Interno, requeiro seja encaminhado
ao Ministro da Fazenda pedido de informações e de remessa a esta
Casa, dos seguintes documentos destinados a instruir a Mensagem
n' 43, de 1994 (n• 53, de 1994, na origem), em que o Senhor Presidente da República propõe ao Senado" seja autorizada a contratação de operação de ctédito extemo com garantia da União, no
valor equivalente a até US$87,000,000.00 (oitentá e sele milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Estado do Tocantins e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada a fmanciamento, parcial, de projeto de
reabilitação e conservação de rodovias naquele Estado":
1- ''relação de débitos vencidos e não pagos 11 do Governo
do Estado do Tocantins com a Caixa Econõmica Federal, cuja
existência é confmnada pelo próprio Governador, em valores atuaIizados (art. 13, V, da Resolução n' 11194 do Senado ~Federal);
TI - cópia -do ntermo de compromisso assinado com a Caixa
Econômica Federal, para renegociação dos débitos vencidos não
pagos" firmado pelo Govemo do Estado do Tocantins, referido
mas não juntado ao processo a que instrui o pedido de autorização
para contratação de crédito exlemo de que trata a Mensagem su-

······················-·······..

-······--~---·-······-·-·············--······

IV - após a autorização prévia do Senado Federal. nos casos de operações de crédito externo, de elevação temporária de limites". ·
A Resolução reza, ainda, que:
Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas autarquias encaminharão ao Senado Federal, por intermédio
do Banco Central do Brasil, os pedidos de autorização para a realização das operações de crédito interno, que exijam elevação temporária de limites, e externo, de natureza fmanceira, de seu
interesse, inclusive de concessão de garantia instruídos com:

V- relação de débitos vencidos e não pagos;
VI - comprovação de que o projeto está incluído nas Leis
do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento
Anual;
~
demonstrativo da execução orçamentária do último
exe_rclcio, ou, caso não disponível, do imediatamente anterl.or, para
comprovação de:
a) cumprimento do disposto no art. 212 da Coostituição Federal e no art. 38, parágrafo único, do Ato das Disposições Consti-

vn -

c

tucionais; Transitórias:

pracitada;

b) pleno exeroicio da competência tnõutãr:ia conferida pela
Constituição Federal;

m -posição oficial da Caixa Econõmica Federal com relação às renegociações aludidas no item anterior;
N - comprovação de que o projeto está inc1uido na Lei do
Plano Plurianual (art. 13, VI, da Resolução n• 11/94 do Senado Federal), não apresentada pelo Govemo do Estado do Tocantills, nos
lermos do Parecer DEDIP-DIARE- 94/103 do Banco Central;
V - demonstrativo da execução orçamentária do óltimo
exercício, ou, caso não disponível, do imediatamente anterior, para

~ § 2' A falta de qualquer dos documentos exigidos neste artigo impedirá a análise da operação pelo Banco Central do Brasil".
Não obstante o disposto no retrotranscrito § 2", o Banco
Central analisou a solicitação de empréstimo extemo de que se trata, omitindo-se em solicitar do Govemo tocantineuse os documentos e:ugidOS -nos inciso V, VI e VTI do arL 13 da Resolução n°
11/94 do Senado. A declaração do Sr. Governador de que o ''Esta-
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do do Tocantins possui dlvidas provenientes de operações de oredito cootratadas junto à Caixa Econômica Federal no valor de
CR$43.747.270.599 (28-2-94) e de que o Estado é adimplente,
pois, já. existe termo de compromisso com a CEF para renegociação dos débitos vencidos não pagos", prova, ao contrário, que o

Estado está inadimplente com o sistema fmanceiro nacional. Enquanto perdurar tal situação, não poderia ser autorizado pelo Senado a contrair empréstimo extemo.

Por outro lado, os 11dem.onstrativos da execução orçamentária do óltimo exercício" (inciso V) não podem, obviamente, ser supridos por meras declarações do Cbefe do Executivo Estadual e
dos Conselheiros do Tribunal de Contas Estadual de que foram
cumpridos os dispositivos coosti1nciooais invocados (art. 212 da
CF e 38, parágrafo único, do ADCI) e o pleno exercício da compotência tributária. O cumprimento ou não da tais requisitos só
pode ser aferido através dos damonstrativos cootábeis que têm de
ser anexados.
As informações e os documentos aqui solicitados são, pois

imprescindíveis; sem eles, o Senado não está em condições de
examinar e decidir quanto ao mérito do pedido.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1994.
Senador Carlos Patrocínio
(À Comissão Diretora.)
REQUERIMENTO N• 207,DE 1994
Requeiro, nos termos do art. 50, § Z', da Constituição Federal, sejam prestadas pelo Ministério da Fazenda as seguintes infor-

O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Aprovado o
requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário.
A Presidência recebeu, da Secretaria do Tesouro Nacional,
o Parecer no 343/93, de 16 de dezembro último, relativo à Mensagem n• 18, de 1994, que propõe seja autorizada a cootratação de
crédito externo, no valOr de cento e setenta e dois milhões de dólares norte-americanos, Para assunção de parcela da dívida contraída
pela EMBRAER- EmPresa Brasileira de Aeronáutica S/A.
O expediente será despachado à Comissão de Assuntos
Ecooômicos a fim de.ser anexado ao processado da matéria em refetência.
O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) -· O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n• 472, de 15
de abril de 1994, que alblra dispositivos da Lei n• 8.666, de 21 de
junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui D.ormas para licitações e contratos da administração pública, e dá outras providências.
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos §§ 4" e s• do art. · 2" da Resolução n• 1189-CN, fica assim
constibúda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
PMDB

(À Comissão Diretora.)

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 208, DE 1994
Requeiro, nos termos do art. 71, mciso Vli, da Coostibúção
Federal, seja remetida a esta Casa, com a devida urgência, pelo
TCU, a cópia integral, e não apenas informação ou resumo das imputações, ainda que estejam em tramitação, sem decisão defmitiva

sobre as matérias neles tratadas, dos seguintes processos:
I- Entidade: CEF
1) Processo 004.172190-6
ll- Entidade: Cia. de Financiamento da Produção- DEP
1) Processo 000.137/92-8
2) Processo 009.781189-7
3) Processo 007.064/90-0
m- Cia. Brasileira de Alimentos- COBAL- sucedida
pelaConab
1) Processo 008.862188-5
2) Processo 01!.390'90-5
Sala das Sessões, 19 de abril de 1994. -Senador Irapuan

Costa Júnior-

2. Ruy Bacelar

2. Flaviano Melo

PFL
3. Júlio Campos

3. Dario Pet-eira

PPR
4. Lucidio Portella

4. Affonso Camargo
PSDB

5. Dirceu Canieiro

S. Jutahy Magalhães
PDT

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

!. Gilberto Miranda

!. José Fogaça

Costa Júnior.
O SR- PRESIDENTE (<l!agas Rodrigues) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos tennos
do inciso m do art. 216 do Regirnenlo Interno.

Suplentes

Titulares

mações:
- Relação dos projetos aprovados (fmanciados e a fmanciar), pelo Fundo de Desenvolvimento do Centro Oeste - FCO,
cootendo o nome do fmanciado, a locação espacial do projeto
(municfpio) e o respectivo valor, no período de janeiro/90 a março/94, no Estado de Goiás.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1994. - Senador Irapuan
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6. Lavoisier Maia

6. Maguo Bacelar

PP
7. Joao França

7. Meira Filho

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
BLOCO

!. César Bandeira

!. José C. Aleluia
PMDB

2. Luis R. Ponte

2. Walter Nory
PPR

3.Armaudo Pinheiro

3. Vasco Furlan
PSDB

4. João Faustino

4. Geraldo Alckmin
PP
S. Raul Belém

S.BeneditoDorningo
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Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1° Secre-

PDT
6. Carrion Júnior

Abril de !994

__ 6. LJ.li~ Salomão

7. Augusto Carvalbo

7. Roberto Freire
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéiia:
Dia 19-4-94- Desiguação da Comissão Mist;!;
Dia 20-4-94- Instalação da Comissão Mista;
Até 21-4-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a Comissão Mista emitir o parecer Sõbre a admissibilidade;
Até 1°-5-94- Prazo fmal da Com.iSSão :Mista;
Até 15-5-94- Prazo no Congresso Na,cional.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues).- Em sessão
anterior foi lido o Requerimento n° 200, de 199-4, do Sr. Senador
Jônice Tristão, solicitando, nos termos do 3rt. 43, incisO ll, do Regimento Interno, seja considerado --coiUO- Hce"nça ã.utorizada o período de 22 de abril a 15 de maio Vindouro, a frm de tratar de
interesses particulares.
O requerimento deixou de ser votado naquela oportunidade
por falta de quorum.
Em votação o Requerimento n° 200, de 1994.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Em sessão
anterior foram lidos os Requerimentos n°s 201 e 202, de 1994, dos
Senadores Francis-Co Rollemberg e Marco Maciel, respectivamente, solicitando, nos termOs do art 13, inciso IT, do Regimento lntemo, sejam considerados como licença autorizada o!__ perí?C~os
que mencionam.
Os requerimentos deixaram de ser votados naquela oportunidade por falta de quorum.
. .
.
Em votação o Requerimento n• 20 I, de 1994, do Senador
Francisco Rollemberg.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento n° 202, de 1994, do Senador
Marco Maciel.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa).
Aprovado.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) -Sobre a mesa,
comunicação que será lida pelo Sr. 1o Secretário.
É lida a seguinte
Of. n• 44194 GSJT
Brasília, 14 de abril de 1994
Senhor Presidente:
Em obediência ao disposto no art. 39, -alínea a, do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que me ausentarei
do País no período de 22 de abril a 15 de maio do corrente ~x_erci
cio, para tratar de interesses particulares.
Sem outro motivo, aproveito o ensejo para renovar ao ilustre Presidente votos da mais elevada estima e conside~ção.
Cordialmente,
Senador J ônice Tristão
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- O expediente
lido vai à publicação.

tário.

É lidO Õ seguinte

REQUERIMENTO N" 209, DE 1994
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno, para a Mensagem n° 43, de 1994 que solicita seja
autorizada contratação de operação de crédito externo, com garantia da União, no valor equivalente a até US$87 ,000,000.00, entre o
Estado do Tocantins e o- Banco futemacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, destinada ao fmanciamento parcial de
projeto de reabilitação e çonservação de rodovias naquele Estado.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1994.- Cid Sabóia Carvalho.- Magno Bacelar- Ney Maranhão- Epitácio CafeteiraJonas Pinheiro- Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O requerimento será votado após a Ordem do Dia, na fórma do_ disposto no
a.rL 340, inciSo ll, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofí~io que serã lido pelo Sr. 1° Secretário.
É lido o seguinte
Liderança do PPR
Of. n' 256/94
Brasília, 19 de abril de 1994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido
Progressista Reformador - PPR o Deputado Beto Mansur para
ocupar a vaga de titular em substituição aO Deputado Felipe Mendes na Comissão Mista de Planos, Orçamentos ~blicos e Fiscalização.
Atenciosamente,
Deputado Marcelino Romano Machado, Líder do PPR.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Serâ feita a
substituição solicitada.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento de inversão da pauta da Ordem
do Día gue será lido pelo Sr. 1° Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 210, DE 1994
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, requeiro iri:Vifsão da Ordem do Dia, a frm de que a matéria constante
do item n° 1 seja submetida ao Plenário em último lugar.
Nabor Júnior.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1994.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) ..: Aprovado o
requerimento de inversão da Ordem do Dia, passa-se ao
Item2:
OFÍCIO N' S/49, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução n° 110, de 1993)
Ofício n• S/49, de 1993, pelo qual o Governo do Estlldo de
Alagoas solicita autorização do Senado Federal para contratar operação de crédito externo, com o aval da União, no valor de trinta e
oito milhões de dólares norte-americanos. junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.)
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Nos termos do art. 5°, da Resolução n° 110, de 1993, designo o nobre Senador Carlos Patrocínio para proferir parecer sobre a

matéria,
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, vem a nosso exame o Ofício D0 49/93, do Presidente do Banco Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governador do Estado
de Alagoas para que seja autorizada a contratação de operação dé
crédito externo, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento- BIRD, no valor de US$38,000,000:00, equivalentes a Cr$470.750.000.000,00 (quatrocentos e setenta bilhões e
setecentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) em 31-12-9-2. A operação tem o aval da União, e os recursos s_erão destinados ao fmanciamento de obras de recuperação e manutenção da malha xiária

de Alagoas, dentro do Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais - PNMRE.
Quando do envio da correspondência acima à Comissão de
Assuntos Econômicos; foi constatada a necessidade de complementação dos documentoS referentes ao aval da União, para esta
específica operação, tendo permanecido a solicitação do Senhor
Governador, bem como o Parecer do Banco Central do Brasil, no
aguardo daquela documentação, para a análise do pedido.
Somente agora, quando chega a esta Com.issã.o o Parecer da
Procuradoria da Fazenda Nacional (Parecer PGFN/COFfn• 11/94)
o qual referência não apenas o posicionamento positivo da Secretaria do Tesouro Nacional à operação (Parecer STN/COREF/01REF/ n° 350, de 16 de dezembro de 1993), como também o
credenciamento prévio do contrato junto ao_ _BACEN/FIRCE,
pode-se considerar a sol_ic;itação em condições de ser analisada
nesta Casa, de acordo com as normas que regem a matéria.
Cabe esclarecer que o pleito do Estado de Alagoas configura uma operação de crédito específica, no âmbito de autorização
de caráter geral concedida pela Resolução n° 42/89, deste Senado
Federal, permitindo ao Estado de Alagoas contratar operação de
crédito no valor de US$200,000.000.00, com o aval da União.
Esta Resolução, por seu caráter geral, não poderia sUprir a emissão
de Resolução específica, dentro das normas em vigor, para cada
operação particular, da qual constem as caracteriSiiCas do contrato
e o resultado da análise de seu enquadramento nos limites de endividamento do Estado. Neste sentido, consulta dirigida pelo Governador do Estado de Alagoas a esta Comissão, em 16-2-93, foi
examinada, tendo sido aceito_ o Parecer_ do__Relator, no sentido da
necessidade de ser procedida a atualização das condições da operação, de acordo com as normas em vigor.
Por outro lado, o Parecer do Banco Central (Parecer DEDIP/DIARE- 93/196 de 18-5-93) remetido a esta Casa. baseia-se
na Resolução n° 36/92, atualmente substituída pela Resolução n°
11/94, ambas dispondo sobre os limites de endividamento de Estados, do Distrito Federal e de suas autarquias para fms de contratação de operações de crédito. Ainda que, a rigor, devesse o
Governo do Estado de Alagoas remeter nova solicitação ao Banco
Central para análise da operação pretendida, à luz da nova norma,
entendemos que, não tendo havido modificãção nos parâmetros de
endividamento para operações do gênero entre as duas Resoluções, e considerando a existência de uma autorização global, em vigor, poderia ser analisado o pleito em questão.
De acordo como o Parecer do Banco Central já referido, são
as seguintes as condições da operação:
a) valor pretendido: Cr$470.750.000.000,00 equivalentes a
US$38.000.000.00, em 31-12-92;
b) prazo para desembolso dos recursos: até 15.09.2007;
c) juros variáveis:- qualified borrowiogs, cotados no semestre precedente;
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d) juros ftxos ari.uais": 0,05% a.a.;
e) comissão d~ compromisso: 0.75% a~a.; ~
!)garantia: ICMS e/oo FPM;
g) condições de pagamento:
-do principal: em 20 parcelas semestrais, igUais e sucessivas, vencíveis em 15-3 e 15-9 de cada ano, a partir de 1998;
-dos juros: em parcelas semestrais começando em 15-3-93
e terminando em 15-9-2007.
h) destinação dos recursos: -execução do Programa Nacional
de Manutenção de Rodovias Estaduais - PNMRE.
Foi constatada a inexistência -de Certidão Negativa de Débito do Estado de Alagoas junto ao FGTS, em virtude de negociação
de parcelamento da dívida, ainda em andamento. Neste sentido seria de todo recomendável a regularização de tais -débitos, bem
como a comprovação da adimplência do Estado junto ao ThTSS e à
ReCeita Federal, previamente à. assunçãO dos encargos decOrrentes
da operação de crédito.
No que tange aos demais dispositivos da Resolução do Senado Federal a operação encontra-se adequadamente instruída, cabendo referir ainda que o Ministro de Estado da Fazenda emitiu
autorização para a formalização da garantia em 11 de janeiro de
1994.
Dada a forma genérica comO foi emitida a Resolução 42/89,
contrária às normas em vigor e segundo o entendimento que qualquer operação de-crédito externo deva ser objeto de Resolução específica, julgamos oportuna a revogação da Resolução n° 42/89.
Considerando as disposições da Medida Provisória n°
434/94, o valor da operação foi atualizado para 29-1-93. em cruzeiros reais, a Em de que pudesse ser feita-a expressão em Unidades Reais de Valor.
Diante do exp.Jsto, somos de parecer favorável à autorização solicitada pelo Governador do Estado de Alagoas nos termos
do seguinte:
-

PROJETO DE RESOLUÇÃO n' 44, DE 1994
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a
contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de CR$597 .360.000,00,
correspondentes a 36.402.193,78 URV, equivalentes a
US$38,000,000.00, em 29-1-93.
O Senado Federal resolve:
Art. 1°É antoriza.do o Governo do Estado de Alagoas. nos termos das Resoluções n• 11194, do Senado Federal, a contratar operação
de crédito extemo, junto ao Banco Intemacioo.al para Reconstrução e
Desenvolvimento - BJRD, no valor de CR$597.360.000,00 (quinhentos e noventa e sete milhões, trezentos e sessenta mil cruzeirOs reais),
cooespcndentes a 36.402.193,78 URV, equivalentes a US$38,000,000.00
(trinta e oito milhões de dólares norte-amcricailos), em 29-1-93.
~arágrafo únlc~. OS recursos referidOs_ no caput deSte artigo
serão destinados ao fman.ciamento de obras de recuperãção e manutenção aa malha viária de Alagoas,_ dentro do Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais - PNMRE.
··
Art 2• É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n° 96/89, do Senado Federal, a conceder aval
a operação de crédito externo objeto da presente Resolução.
Art. 3° A operação de crédito deverá ser realizada -sob as seguintes condições:
_
a) valor pretendido: CR$597.360.000,00 (quinhentos e noventa e sete milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros reais), correspoodentes a 36.402.193.78 URV, equivalentes a US$38,000.000.00
(trinta e oito milhões de dólares norte-americanos), em 29-1-93.
b) prazo para desembolso dos recursos: até 15-9-2007;
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c) juros variáveis: qualified borrowings, cotados no semestre precedente;
d) juros fixos anuais: 0,05% a.a.;

e) comissão de compromisso: 0,75% a:a.;
f) garantia: República Federativa do Brasil;

g) condições de pagamento:
-do principal: em 20 parcelas semestrais, iguais e sucessiw
vas, vencíveis em 15-3 e 15-9 de cada ano, a partir de 1998;
-do~ juros: em parcelas semestrais começando em 15-3-93
e terminando em 15-9-2007.
h) destinação dos recursos: execução do Programá Nacional
de Manutenção de Rodovias Estaduais- PNMRE.
Art. 4° O prazo para o exercício da presente autorização é
de 540 (quinhentos e quarenta dias), contados da data da publicação desta Resolução.
Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário, particularmente a Resolução n° 42, de 30 de junho de 1989, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O parecer conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n°
44/94, que autoriza o Governo do Estado dC Alagoas a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional de Reconstrução e DesenVolvimento - BIR.D, no valor de
CR$597.360.000,00, correspondentes a 36.402.193,78 URV,
equivalentes a US$38,000,000:00, em 29-1-93.
A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a discussão, ·poderão ser oferecidas emendas à proposição.
Em discussão a matéria, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação-o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a tedação fmal.
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
redação fmal oferecida pela Comissão Diretora que será lida pelo
Sr. 1° Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N" 105, DE 1994
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução n° 44,
de 1994.
A Comissão Dire"tora -apresenta a i'edação fmal do Projeto de Resolução n° , de 1994, que autoriza o Governo do
Estado de_ Alagoas a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolviruento- BIRD, no valor de CR$597.360.000,00 (quinhentos e novent4 e sete milhões, trezentos e sessenta mil
cruzeiros reais ), correspondentes a 36.402.19_3,78 Unidade
Real de Valor - URV, equivalentes a US$ 38,000,000.00
(trinta e oito milhões de dólares norte-americanos), em 29 de
janeiro de 1993.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de abril de 1994.
Chagas Rodrigues, Presidente- Nabor Júnior, RelatorCarlos Patrocínio - Lucidio Portella
ANEXO AO PARECER N' lOS, DE 1994.
Redação fmal do Projeto de Resolução no 44, de
1994.

Abril de 1994
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PreFaço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
sidente, nos termos do art. 48, item 28, -do Regimento Interno. promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO
N" , DE 1994
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a contratar operação de crédito externo junro ao Banco Inter-RÇ._c.ional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD,
no valor de CR$ 597.360.000,00, cOrrespondentes a
36.402.193,78 Unidade Real de Valqr- URV, equiva_lentes a US$ 38,000,000.00, em 29 de janeiro de 1993.
O Senado Federal resolv~

ArL 1o É o Governo do Estado de Alagoas, nos termos da
Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado a_contratar operação de crédito extemo junto ao Banco !iJ.temacional paraReBIRD, no valoc de
coo.strução e Desenvolvimento
CR$597,360,000,00 (quinhentos e noveuta e sete rniThões. trezentos e
sessenta mil cruzeiros reais), correspoudeutes a 36.402.193,78 Unidade
Real de Valor- URV equivalentes a US$38,000,000.00 (trinta e oito
milhões de dólares norte-americanos), em de 29 de janeiro de 1993.
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo
serão destinados ao fmanciamento de obras de recuperação e ma~
nutenção da malha viária de Alagoas, dentro do Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais - PNMRE.
Art. 2° É a República Federativa do Brasil, nos termos da
Resolução n° 96, de 1989, do Senado Federal, autorizada a conce~
der aval â. operação de crédito externo objeto da presente Resolução.
Art. 3° A operação de crédito deverá ser realizada sob as segriirltes-condições:
a) valor pretendido: CR$597 .36.0.000,00, correspondentes a
36.402.193,78 URV, equivaleutes a US$38,000,000.00, em 29 de
janeiro de 1993;
b) prazo para desembolso dos recursos: 15 de setembro de
2007;
c) juros variáveis: 11qualified borrowings 11 , cotados no semestre precedente;
d) juros flxos anuais: 0,05% a.a;
e) comissão de compromisso: 0,75% a.a;
f) garantia: República Federativa do Brasil;
g) condições de pagamento:
- do principal: em vinte parcelas semestrais, iguais c sucessivas, vencíveis em 15 de março e 15 de setembro de cada ano, a
partir de 1998;
-dos juros: em parcelas semestrais, começando em 15 de
março de 1993 e terminando em 15 de setembro de 2007;
h) destinação dos recursos: execução do Programa NaCional
de Manutenção de Rodovias Estaduais- PNMRE.
Art. 4° A autorização conccilida por esta Resolução deverá
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados a
partir de sua publicação.
Art. 5°.Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário, particularmente a Resolução n° 42, de 30 de junho de 1989, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Em discussão
·
a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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A redação fmal ê considerada defmitiVamente aprovada, independentemente de votação, nos termos do art. ?O da Resolução
n• 11 O, de 1993.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3:
OFÍCIO N• S/43, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3" da Re ..
solução n• 110, de 1993)
Ofício n° S/43, de 1994, através do qual o Govemo do Estado de Mato Grosso solicita autorização do Senado Federal para al-

terar o percentual de rolagem de sua dívida mobili.á.iúi. vencível no
I • semestre de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de As-

suntos Econõmicos.)
Nos termos do art. 5° da Resolução n• 110, de 1993, desig-

no o nobre Senador Guilhe1me Palmeira para proferir parecer sobre a matéria, em sU.bstibJição à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. GUILHERME PALMEffiA (PFL- AL. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores, veio a esta
Casa. o Ofício "S" n° 43, de 1994, no qual é solicitada a alteração
do percentoal de rolagem da dívida mobiliária do Estado do Mato
Grosso, fixado em 91% pela Resoluçãon• 17, de 1994.
Inicialmente, o Governo daquele Estado submeteu à apre-

ciação do Senado Federal, através do Ofício "S" n° 164, de 1993,
pedido de autorização para rolagem de sua dívida m.obiliária, re~
sultando na promulgação da Resolução n• 147, de 1993, posteriormente retificada pela Resolução n° 17, de 1994, que autorizou a
rolagem de 91% de sua dívida mobiliária vencíVel no 1° semestre
de 1994.
O percentual de resgate de 9% fOi defmido tem em vista o
disposto no § 6° do art. 15 da Resolução n• 11, de 1994, que dá ao
Senado Federal o podar de defmir o percentoal de rolagem adequado a cada caso.
Como o Estado ainda não havia assinado o acordo de refinanciamento de sua dívida junto ao Governo Federal, nos termos
da Lei n• 8.727, de 05 de novembro de 1993, não foi possível aplicar na plenitude o critério estabelecido no art. 27 da Resolução n°
11, de 1994, sendo estabelecido o percentoal de 9%, de modo a
permitir o cumprimento das obrigações fixadas naquela lei.
Após a assinatura do mencionado_ acordo de refmanciamento, o Estado do Mato Grosso demonstrou que o percentual de 9%
não era adequado a sua situação fmanceira, já que nos termos do
mesmo art. 27 a rolagem de sua dívida mobiliária poderia ser inte~
gral, o que foi confirmado pelo Banco Central do Brasil, através
do Parecer DEDlP/DIARE-94/538.
Assim, entendemos que a Resolução n° 17 ,de 1994, deva
ser revogada, e concedida a autorização, com base na Resolução n°
11194, ao Governo do Estado do Mato Grosso para rolagem de
100% da divida mobiliária do Estado, vencível no 1° semestre de
1994, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 45 , DE 1994
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a elevar
temporariamente o limite fiXado no art 4° da ResoluçãO n° 11, de
1994, e a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato
Grosso- LFIE I Mf, cujos recursos serão destinados ao giro da
dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de
1994.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É o Governo do Estado do Mato Grosso autorizado a
elevar temporariamente, nos termos da Resolução n° 11, de 1994,
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do Senado Federal, os limites fixados no art 4° da citada Resolução com vistas a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Mato Grosso- LFTE I Mf, cujos recursos serão destinados ao
giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre
de 1994.
Art. 2° A emissão ora autorizada- será realizada sob as seguintes condições:
a) quantidade: defmida na data de resgate dos titulas a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da Resolução n• 11, de 1994;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do TesouroLFf. criadas pelo Decret<J..Lei n• 2.376, de 25-11-87;
d) prazo: até 5 anos;
e) valor nominal: CR$1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:
TÍTULO

VEClMENTO

640442

1°-2-94

QUANTIDADE
3.399.481.624

640533

1°-2-94

1.649.;935.232

640365

.·15-2-94

7.192.625.330

640441

15-2-94

8.461.227.315

640624

15-2-94

1.762.477.971

641280

15-2-94

125.000.000

640531

1°-5-94

3.399.481.624

640622

1°-5C94

1.649.935.232

640363

15-5-94

20.300.537.213

640454

15-5-94

8.465.227.315

I. 762.477.971

640713

15-5-94

641369

15-5-94

125.000.000

640365

1°6-94

27.709.815.764

641431

1°-6-94

180.000.000

TOTAL

93.371.847.921

COLOCAÇÃO VENCIMENTO

TÍTULO

DATA-BASE

1°-2-94

1°-2-95

640365

1°-2-94

1°-2-94

1°-5-95

640454

1'-2-94

1°-2-94

1°-8-95

650546

1°-2-94

1°-2-94

1°-11-95

640638

-1°-2-94

1°-2-94

1°-2-96

640730

1°-2-94

15-2-94

15-2-95

640365

15-2-94

15-2-94

15-5-95

640454

15-2-94

15-2-94

15-8-95

64-546

15-2-94

15-2-94

15-11-95

640638

15-2-94

15-2-94

15-2-96

640730

15-2-94

2-5-94

1°-5-95

640364

2-5-94
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1°-8-95

640456

2-5-94

2-5-94

1°-ll-95

640548

2-5-94

2-5-94

1°-2-96

640640

2-5-94

2-5-94

1·-5-96

640730

2'5-94

16-5-94

15-5-95

640364

16-5-94

16-5-94

15-8-95

640456

16-5-94

16-5-94

15-2-96

640640

16-5-94

16-5-94

15-5-96

640730_

16-5-94

1°-5-94

1°-6-95

640365

1°-6-94

1•-5-94

1°-9-95

640457

1°-6-94

1°-6-94

1°-12-95

640548

1°-6-94

1%-94

1°-3-96

640639

1°-6-94

1°-6-94
1°-6-96
640731
1°-6-94
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n° 565, de 20-9-79, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei D 0 • 4.660, de 7~2-84 e Decretos n• 1.658, de 8-11-85, n• 1.660, de 8'11-85, n• 1.605, de 19-689, en• 3.660, de 6-10-93.
Art. 3° É autorizado o Gov.emo dp E~tado do MatO Grosso a
emitir LFfEJMT, na quantidade necessária para cobrira-diferença
entre o número de títulos efetivamente rolados, na vigência das
Resoluções D0 147, de 1993, e D0 17, de 1994, e a quantidade estabelecida nesta Resolução.
Art. 4. O prazo para exercicio das autorizações previstas
nos arts. 2° e 3° desta Resolução é de 270 (duzentos e setenta) dias
contados da data de sua publicação.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
__
Art. 6° Revogam-se as disposições em Contráiio, especialmente a Resolução n• 17, de 1994.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 45, de 1994,
que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a elevar temporariamente o limite fiXado no art. -4° da Resol!Jção TI 0 11, de 1994,
e a emitir Letras Fmanceiras do Tesouro do Estã.dõ de Mato Grosso- LFTEIMT, cujos recursos serão destinados ao giro' da dívida
mobiliária do Estado, v~cíve1 no primeiro semestre de 1994.
A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a discussão, poderão ser oferecidas emendas 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 Comissão Diretora Para a redação fmal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
redação fmal oferecida pela Comissão Diretoi:a, que será lida pelo
Sr. 1° Secretário.
É lida a seguinte
PARECER W 106, DE 1994
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução n° 45,
de 1994.

Abril de 1994

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução n° 45, de 1994, que autoriza o Governo do Estado

do Mato Grosso a elevar temporariamente o limite fixado no art.
4 ° da Resolução n° 11, de 1994, do Seriado Federal, e a emitir Letras Financeirâs do Tesouro dO - Estado do Mato Grosso LFTE/Mf, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobi.liária do Estado, vencível no primeirO Se"méstre de 1994.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de abril de 1994.- Chagas Rodriguest Presidente- Nabor Júnior, Relator- Carlos Patrocínio - Lucidio Portella.
ANEXO AO PARECER N• 106, DE 1994
Redação fmal do Projeto de Resolução no 45, de
1994.

Fãço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente,
rios termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO.
W ,DE 1994
Autoriza o Governo do Estado do Mato Gros-

so a elevar temporariamente o limite fixado no art. 4°
~a Resolução n° llt de 1994, do Senado Federalt e a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Mato Grosso- LFTEIMT, cujos recursos serão destiriados ao giro da dívida mobiliária do Estado, venciv~ no primeiro semestre de 1994.

O Senado Federal resolve:

Art. 1o-É o Governo do Estado do Mato Grosso, nos termos
da Resolução n° 11, de 1994, dO Seriado Federal, autorizado a elevar temporariamente os limites flXados no art. 4° da citada Resolução com vistas a emitir Letras Fmanceiras do Tesóuto do Estado
do Mato Grosso- LFfE/MT, cujos recurSOs serão destinados ao
giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeirO semestre
de 1994.
Art. 2° A emissão deveiá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida. na deta de resgate dOs títulos
a serem substituídos, atualizados nos termos _do § 6° do art. 15 da
Resolução n° 11, de 1994;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro-LFf, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25 de novembro de
1987;
d) prazo: até cinco anos;
e) valor nominal: CR$1,00 (utn cruzeiro real);
f) caraeteri.~ticas dos títulos a serem substituídos:
o

TÍTULO

VENCIMENTO

QUANTIDADE

640442

1°-2-94

3.399.481.624

640533

1°-2-94

1.649.935.232

640365

15-2-94

7.192.625.330

640441

15-2-94

8.461.227.315

640624

15-2-94

1.762.477.971

6'41280

15-2-94

125.000.000

640531

1°-5-94

3.399.481.624

640622

1°-5-94

1.649.935.232

640363

15-5-94

20.300.531.213
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640454

15-5-94

__ 7.192.625.330

640530

15-5-94

8.465.227.315

640713
641369

15-5-94

1.762.477.971

15-5-94

125.000.000

640365

1°-6'94

27.709.815.764

641431

1°-6-94

180.000.000

93.371.847.921
TOTAL
g ) previsão de coloação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
COLOCAÇÃO VENCIMENTO TÍTULO DATA-BASE
1°-2-94

1°-2-95

640365

1°-2-94

1°-2-94

1°-5-95

640454

J0-2-94

1"-2-94

1°-8-95

640546

1"-2-94

1°-2-94

1°-11-95

640638

1°-2-94

1°-2-94

I "-2-95

640730

1°-2-94

15-2-94

15-2.95

-.640365

15-2-94

15-2-94

15-5-95

640454

15-2-94

15-2-94

15-8-95

640546

15-2-94

15-2-94

15-11-95

640638

15-2-94

15-2-94

15-2-96

640730

15-2-94

2-5-94

l"-5-95

640364

2-5-94

2-5-94

1"-8-95

640456.

2-5-94

2-5-94

1"-11-95

640548

2'5-94
2-5-94

2-5-94

1"-2-96

640640

2-5-94

J0-5-96

640730

2-5-94

16-5-94

15-5-95

640364

16-5-94

16-5-94

15'8-95
15-11-95

640456

16-5-94

640548

16-5-94

15-2-96
15-5'96-

M0640
o40730

16-5-94
16-5-94 ..

16-5-94
16-5-94
16-5-94
1"-6-94

1"-6'95
640365
1"-6-94
-640451
1"-9-95
- 1"-6-94
640548-1"-6-94
1"!2-95
I "-6-94
1"-6-94
1"-3-96
640639
1"-6-94
1°-6-94
1°-6-96
640731
J0-6'94
h) forma de colocação: atrã.vés de Ofertas públicas, nos termos da Rcsoluçãán° 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central;
i) autorização legislativa: Lei n° 4.660, de 7 de fevereiro
de 1984, e Decretos n", 1.658, de 8 de novembro de 1985, 1.660,
de 8 de novembro de 1985, 1.605, de 19 de junho de 1989 e 3.660,
de 6 de outubro de 1993.
_
Art. 3° É autorizado o Governo do Estado do Mato Grosso a
emitir LFfE.IMT, na quantidade necessária j5arii: Cobrir a diferéri.çitentre o número de títulos efetivamente rolados, na vigência das
Resoluções D 0 s 147, de 1993, e 17, de 1994, do Se_nado Federal, e
a quantidade estabelecida nesta Resolução.
Art. 4° A autorização concedida por esta Resolução deverá
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados a partir
da data de sna publicação.
1"-6-94
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Art. _5° Esta-Resolução entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. _6° Revogam-se as disposlções em cori.trário, especialmente a Resoluçãon° 17, de, 1994, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em discussão
a redaÇão fmal.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a ~dação fmal é consi~ada defmitivamente aprovada, independ_entemente de votação, nos termos do
art. 7" da Reso1uçãon" 110, de 1993.
A matéria val -"ã ·prOmulgação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 167, DE 1993

(Pausa.)

.

. .

-

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução D 0 110, de 1993)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
167. de 1993 (n" 3.529/93, na Casa de origem), que cria cargos do
Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região, e dá
outras providências, tendo
- Parecer favO!áVel, proferido em Plenário, Relator: Senador
Francisco_ Rollemberg, em substituição à Comissão de ·constituição, Justiça e Cidadania.
_ (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)
Nos termos do disposto no art. 5° da Resolução n° 110, de
1993, designo o nobre Senador Mário Covas para proferir parecer,
em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Para emitir parecer.)
- Sr. Presidente, S~ e Srs._ Senadores, é submetido a exame o
Projeto de Lei da Câmaran" 167, de 1993 (n" 3.529-B, dd993, na
origem), que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 2a Região e dá outras providências".
A proposição em apreço tem por fmalidade criar setenta e
um cargos na estrutura da Secretaria do 1RT- za Região, justificando-se-a criação pela necessidade de conferir ''maior eficiência e
celeridade" ao desempenho das atribuições inerentes ao Tribunal,
em face do "crescente volume de feitos submetidos à apreciação".
Trata-se, ~m dúvida alguma, de uma iniciativa necesSária,
pois, como é sabido, os tribunais encontram-se sobrecarregados e
sua eficiência 'rl.ãõ--é maior, -ptincipa.Imente por falta de estruturas
melhores e _de pessoal. Com efeito, a medida preconizada insere-se
no contexto de um conjunto de iniciativas, já apr0vãd3.s -pelo Senado Federal- Projeto de Lei da Câmara n" 36, de 1994 (Cria cargos
em comissão no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Superior do Trabalho) e Projeto de Lei da Câmaran" 39,
de 1994 (Dispõe sobre a criação, extinção e transformação de cargos efetiVos e em comissão, nas Secretarias do Tribunal Superior
Eleitoral e dos Tnbunais Regionais Eleitorais) - e que visari:J.l necessária modernização do Poder Judiciário.

É o relatório.
Quando de sua análise na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania do Senado Federal, o projeto mereceu aprovação da-quele órião técnico Por inexistirem óbices quanto à constitucionalidade, juridicidade e boa técnlca legislativa.
Cabe, pois, a esta Comissão manifestar-se sobre os impactos econômicos, f:ulariCeiii"os -e orçamentários relativos ao projeto
ora apresentado.
De fato, o projeto em apreço impJica criação adicional de
despesa para o setor público, o que, aparentemente, conflitaria
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com as metas de ajuste f1$c~, ora em curso, indispensável à estabilização econômica. Todavia, não apenas em decorrência da fusignificância do impacto dessas despesas adicionais, inas também
dado as altas repercussões a n.ivel de agilização de processos judiciais na área trabaJ.hista, justificam a oporbl!lidade de tal medida.
Ademais, a presente proposta determina em seu art. 2° que
as despesas decorrentes de sua aplicação correrão por cOnta das
dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional do Trabalho
da 2 .. Região. Dessa forma, na verdade, trata-se de_ m~ida que deverá ser executada por intermédio de reorientação da estrutura de
gastos do próprio Tribunal. Seus impactos econômic.os, fmanceiros e orçamentários são, portanto, plenamente compatíveis à política de austeridade do setor público brasileiro.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara no 167, de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
conclui favoravelmente à matéria.
A Presidência esclarece que, durante a discussão, poderão
ser oferecidas emendas A 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 sen~~ tados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ã S3nção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA C ..\MARA N° 167, DE 1993
(N" 359/93. na Ca<a de ongcm)
tOe Iniciativa <I<> Tribunal Superior do TrabGiho

Cria cargos do Grupo Processamento de
Dados no Quadro Permanente de Pessoal
da Secretaria do Tribunai Regional do
Trabalho da 21 Regi&o e dA outras
providências.
O CONGRESSO.NACIONAL dacrotKo
Al:.t.. 10 Fi.cam criados,
no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do TribunaL Regional do Trabalho da 2•
Região, o cargo em comissão ,da G'rupo Direçao e Assesso:x.e~.ma.nto
Superior, código TRT.2il.DAS.l00, e os cargo~ de provimento
ef~tivo
do~upaPrOCP.-!HJ.&Juento
denaiios.,.
cod i.go
TRT.2•.PRO.l600, colVlta.ntes, respe<:tivamentc, do•i A.ne4-eoa t e
ri desta lei.

Par&grafo único.

refere este
artigo ser&o preenchidos na forma da legislação em vigor.
Art~
2g
Aa despesa• decorrentes da aplicação desta
lei correrão por conta das dotações orçamentArias próprias do
Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região.
Art. 3g Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4G Revoqaa-se as disposiçõea em contrArio.
Os
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de

de

de

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 a REGIÃO
CARGO EM C~ISSÃO

GRUPO

DENOMINAÇÃO

NR DE

CÓDIGO

CARGOS
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
SUPERIOR - CÓDIGO TRT.2•.DAS.l00

DIRETOR

DA
SECRETARIA DE
PROCESSAMENTO
DE
DADOS

TRT.2•.DAS.l01.5

-

ANEXO
(Art- lR da Lei na

01 (UM)

II

de

de

de

TRIBUNAL REGIONAL DO TR~O DA 2• REGIÃO
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO

PROCESSAMENTO
DE
DADOS

Nll DE CARGOS

ANALISTA DE
SISTEMAS

18(DEZOITO)

TRT. 2•
PRO.l601

"A" :NS- I a III
"B":NS.I a VI
~~c": NS. I a VI
"O" :NS. IV e V

PROGRAMADOR

24(VINTE E

TRT.2i

"A":NI.I e, II

QUATRO)

PRO.l602

CÓDIGO
TRT.2&
PRO.l600

!

CATEGORIA
FUNCIONAL

CLASSE/PADRÃO i

CÓDIGO

'

I
-i

"B": NI. I

a VI

"C" :NI. VI
OPERADOR DE

12(DOZE)

COMPUTAÇAO

TRT.2•

"A":NI.I
"B":NI.I a VI

PRO.l603

"C":NI.I a VI
"D":NI.V

j

PERFURADOR- 16(DEZESSEIS)
DIGITADOR

TRT.2•
PRO.l604

.

"C":NI.I
"D":NI •. I a v

'

I
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se, agora. ã apreciação do Requerimento n° 209794 de Urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n• 43, de 1994.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr. Presidente, essa
matéria trata de empréstimo__qo Estado do Tocanrjns junto ao
BIRD?
.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Perfeitamente. Está em votação o requerimento de urgência.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL --TO. Para uma
questão-de ordem. Sem_ revisão do qr_!:!-dor.) :--Sr. ~esidente, foi
aprovado, pela Mesa dO Senado Federal, um requerimento de informações ao Ministério da Fazenda. necessário e importante à
instrução desse processo. Esse requerimento já foi aprovado e,
com base no art. 216, N, do Regimento_Intemo, solicito a V. Ex.a
que aplique a norma regimental, sobrestando essa Diitéria até que
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A solicitação
de V. Ex" será atendida.

São os s~;guintes: Senadores Cid Sabóia de Carvalho, Magno Bacelar, Ney Maranhão, Epitació Cafeteira, Jonas Pinheiro e
Jutahy Magalhães. Esses foram os autores do requerimento de urgêilcia.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, gostaria
que a minha questão de ordem fosse dirimida por V. Ex'\ com
base no art. 216, inciso IV, do Regimento Interno do Senado, e
aiuda, Sr. Presidente, com base no art. 412, ill, da Resolução n• 6,
de 1992, que estabelece:
m- impossibilidade da prevalência sobre norma regimêntal
de acordo de liderança ou decisão de Plenário, aittda que unânimes, tomados ou não mediante voto;
Portanto, temos aprovado um requerimento. que apresentei à
Mesa do Senado Federal e, enquanto não forem apresentadas as
infoimitÇões solicitadas através do meu reqU.enm.entO; enielldo que
essa matéria não deveria vir ao Plen4rio. É uma norma regimental
tiJ.uito explícita, Sr. Presidente.
-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há-uma questão regimental e uma de mérito. Do porito de vista formal, esclareAlém disso, Sr. Presidente, estou entrando com outro reque- ço a V. Ex" que, mesmo havendo requerimento de inform.açéSes, se
rimento, pois, no anterior, havia retirado a informação com ielação o Plenário aprovar a urgência, esta afasta qualquer exigência dessa
aos débitos do Estado para com a Caixa Econõmica Federal No natureza. É o que está no art. 337, do Regimento lntemo:
entanto, quando tive acesso ao projeto, percebi que os maiores déArt. 337 - A urgência dispensa, durante toda a tramitação
bitos do Esta4o do Tocantins, vencidos e vincendos-, são exata- da Díatêrii. interstícios, prazos e formalidades regimentais, salvo
mente junto à Caixa Econômica Federal.
PW!CeTeS, quorum para deliberação e distribuição de cópias da
·· ·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esclareço ao. proposição principal.
nobre Senador que, quanto à tradução para o PortugUês da -minuta
_ Percebe V. Ex.. que, nessa parte, o Regimento resolve clarado contrato original da operação pretendida junto ao BIRD, ela mente a matéria.·
consta do processado.
Quanto ao outro assunto, tenho aqui o requerimento de V.
Ex", que tomou o número 171, de 1994:
É só sobre essa matéria a dúvida de V. Ex'?
· Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e arts.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Apenas consta do processado a informação do Banco Central do Brasil de que OGover- 216 e 217, do Regimento Interno, requeiro, por intermédio do Minador do Estado de Tocantins estaria renegociando os débitos nistério da Fazenda, a remessa a esta Casa dos seguintes documenjunto à Caixa Econômica Federal. Não consta absolutamente mais tos destinados a instruir a Mensagem n° 43, de 1994: tradução para
=~ ~
--- nada.
o português da minuta do contrato original da operação pretendida
aoBIRD;
O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, peço a palavra
Essa tradução consta do processado.
pela ordem.
- detalhamento do plano de aplicação dos recursos que seO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex• a rão liberados em 1994 pelo BIRD;
Não consta; consta somente a declaração do Sr. Governapalavra.
dor.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem. Sem
- detalhamento de todos os credores do Estadç,do Tocanrevisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de fazor 11ma ponde-_
tins até 28 de fevereiro de 1994. com exclusão da Caixa Econômiração a V. Ex'. Já que está havendo contrQvérsia ém relação a essa
ca Federal, já relacionada, compreendendo dívidas do GoVerno,
matéria e para que não tenhamos de recorrer a uma verificação de
anterior e atual, individualizando valores em dólares e cruzeiros
quorum, penso que, se V. Ex." retirasse a matéria da Ordem do
reais.
Dia. poderíamos rediscutir a questão.
Constam duas declarações do Tribuual de Contas do EstaO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O re<Jlleri- do.
mento de urgência pode, pura e simplesmente, ser i'ejeitado tamQuanto ao requerimento de V. Ex", que compreende três pebém. Vai ser votado _Q __ r_gquerimento. Desde que o Plenário o didos, dois foram atendidos.
recuse, não há-nem neCes-sidade de que os signatáriOS o retirem.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Sr. Preside~te, falta
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa- urr falta o mais importante.
lavra pela ordem.
O SR. MOISÉS ABRÃO -Sr. Presidente, peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex• a pela ordem.
palavra.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr. Presidente, estou
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pela ordem. formulando uma questão de ordem.
Sem revisão do orad9I'.)- Sr. Presidente, V. Ex" poderia solicitar
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nobre Senaao Sr. 1° Secretário que declinasse os nomes dos signatários do
dor Carlos Patrocínio, a Presidência já atendeu à questão de ordem
Requerimento de Urgência?

venham as informações solicitadas.
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de V. Exa quando informou que, nos termos do Regimento, desde

que seja aprovado o requerimento de urgência, ele dispensa o atendimento desse requerimento. A questão está em o Plenário querer,
nas atuais circunstâncias, aprová-lo ou não.
De modo que, a questão de ordem de V. Exa ~ esta: o requerimento de urgência foi encaminnado e será submetido à votação.

Se for aprovado, fica, de certo modo, superado com o requerimento de V. Ex•. Não há necessidade de a Mesa aguardar todos os esclarecimentos solicitados para que a matéria seja objeto de
votação.
Enlretanto, este assunto vai depender do pronunciamento do
Plenário, a não ser que os autores tambêm retirem a urgência, o

que seria uma outra hipótese.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' gosta-

ria de insistir?

--

-

---

0 SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, eu gostaria de insistir porque me parece que esse artigo do Regimento citado por V. Ex' foi modificado. Veja, Sr. Presidente, a Resolução
n° 6 de 1992 Trata-se de um projeto de resolução de autoria do
eminente Senador Jutahy Magalhães, que trata dos princípios gerais do processo legislativo, da impossibilidade de prevalência sobre norma regimental - que é o caso do requerimento- de acordo
de Liderança ou decisão de Plenário, ainda que unânimes, tomados
- ou não mediante voto.
Então, nada pode sobrestar a uma norma regimental. Nulidade de qualquer decisão que contrarie norma regimental. É o art.
412 do Regimento Interno do Senado Federal, Sr. Presidente.
O SR. MOISÉS ABRÃO- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Muito bem.
V. Ex• expôs a matéria pOr meio de questão de ordem.

.....u.ucedo a palavra ao nobre Senador Moisês Abrão para
contraditar.
O SR. MOISÉS ABRÃO (PPR- TO. Para contraditar.) Sr. Presidente, fomos o Relator dessa matêria na- Comissão de Assuntos Económicos. O Estado do Tocantins cumpriu com tcxlas as
exigências expressas na Resolução do Senado que dispõe sobre as
operações de crédito externo dos Estados.
O Senador Cirlos Patrocínio apresentou um requerimento ã
Mesa onde solicita a tradução do contrato que será celebrado entre
o Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A tradução desse contrato já coD.sta do processo ora em poder da Mesa:
Quanto ao segundo item desse requerimento, em que o_ Senador Carlos Patrocínio solicita informação sobre dívidas com terceiros por parte do Estado do Tocantins, é preciso lembrar que
essa exigência solicitação que não faz parte da Resolução do Senado que regula a matéria Acredito que nesses seis anos em que
aqui estou, esse processo talvez seja o mais regular que já tenha
tramitado no Senado. É o primeirO emprésfimo externo do nosso
Estado. O Governador do Estado é um adversário político, mas entendo a necessidade de o Estado ter acesso a esses recursos, principalmente agora que objetiva- realizar inadiáveis obras de
.infra-estrutura. Tenho absoluta convicção de que o Senador Carlos
Patrocínio assim também pensa. Trata-se de um empréstimo de 87 milhões de dólares, cujo
valor a ser liberado neste Governo está em torno de 10%; os 90%
restantes serão liberados no próximo governo estadual.

Quarta-feira 20 1915

Sendo assim, faço um apelo ao nobre Colega e companheiro, Senador Carlos Patrocínio, no sentido de que some esforços
junto à Bancada do Estado e aos companheiros para que dê_oportunidade ao Tocantins de obter, pela primeira vez, acesso ao créditoextemo.
É um Estado cujo endividamento, p:>demos dizer, é zero;
um Estado que, nesses quatro anos de existência, conseguiu única
e-exclusivamente ter acesso, até hoje, a um empréstimo da Caixa
~
Econômica Federal.
Acredito, por isso mesmO, que teremos a solidariedade -desta Casa no momento em que, pela primeira vez, esse Estado recorre ao Senado da República no sentido de ter a sua indispensável
autorização para o aporte desses recursos tão necessários ao seu
desenvolvimento.
Trata-se de um Estado novo, de uma população extremamente pobre; um Estado que tem apenas 150 metros de esgoto; um
Estado que não tem sequer um espaço cultural; um Estado que
praticamente nasceu só, sem nenhum apoio da União.
Assim, peço a solidariedade dos Colegas, principalmente-do
Senador tocantinense Carlos Patrocínio, que muito bem representa
o nosso Estado nesta Casa, para que somemos esforços no sentido
de que o Tocantins tenha aces...;;o a esse crêdito de vital importância.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a palavra V. EX1
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu estava com a palavra
para uma questão de ordem e nós. ainda não tfuhamos interrompido. De modo que eu ainda gostaria de continuar falando.
Serei breve, Sr. Presidente.
Quero dizer que não se trata de obstruir qualquer empréstimo junto a organisinos intemã.ciõnais. Acontece que queremos zelar pelo nome desta Instituição. Aquf; votam-se matérias sem o
conhecimento-de muitas pessoas.
Estou estudando essa matéria com profundidade, Sr. Presidente, e já pude observar que há inadimplência junto ao INCRA e
junto à Caixa Econômica, o que fere frontalmente os principies estabelecidos pela Resolução n° 11 do Senado Federal.
A Resolução n° 11 estabelece em sua ementa o seguinte:
Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos
· Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias,
inclusive concessão de garantias, seus limites e_Condições de autorização, e dá outras providências.
Sr. Presidente, essa Resolução do Senado Federal está sendo flagrantemente contrariada. E eu não tive acesso ainda ao original desse projeto de lei.
Gostaria de alertar V. Exa sobre um outro ponto: foi votado,
aqui, um requerimento para que essa matêria voltasse à Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal, o que não ocorreu.
Entrou, então, outro requerimento de urgência, o segundo requerimento de urgência, assinado pelos Srs. Líderes, que também já assinaram um requerimento de extinção de urgência.
Portanto, Sr. Presidente, entendo que a matéria merece a
do Plenário. Temos que respeitar os interesses desse
ou daquele Senador, desse ou daquele Estado; entretanto, essa matéria não tem unanimidade.
Por esse motivo, caso V. Ex• queira continuai,- vamos solicitar verificação de quorum, que ê o recurso extreino de que dispomos.

~animidade

1916 Quarta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Abril de 1994

O SR- PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) - A Mesa,
como sempre, procurará. cumprir os seus deveres, assim como o

sua assinatura, o seu patrocínio, dessa urgência, poderá alterar a
ordem da tramitação regimental, 'dando oportunidade ao Senador

Plenário.

Carlos Pãtrocinio de fazer os seus pleitos. E poderíamos, numa ou-

V. Ex.. fez referência à Resolução n° 6, de 199~ que est:abeIeee principios gerais de processo legislativo.
Tenho aqui a Resolução, da qual vou ler o .seguinte:Dos Princípios Gerais do Processo Legislativo.
Art. 412- A legitimidade na elaboração da norma legal é
assegurada pela observância rigorosa das disposições regimelltais~
mediante os seguintes princípios básicos:
I - participação plena e igualitária dos Senadores em todas
as atividades legislativas, respeitados os limites regimentais;
modificação da norma regimental apenas por nein:fi-ã legislativa competente, cumpridos rigorosamente os procedimentos
regimentais pertinentes;
m- impossibilidade de prevalência sobre norma regimental
de acordo de lideranças...
Aqui, as lideranças estão se utilizando de uma faculdade regimental, em que estã expresso que, havendo urgência, ficam dispensadas essas exigências.
Foi o Regimento que li, meu nol;lre Colega.
Estou sendo informado também que houve o requerimento
de urgência; depois, retirou-se a urgência, e a matéria não tramitou. Há projetos desse tipo referentes a todos os Estados. Ainda
hoje votamos dois. V. Ex'" tem todo o direi.to de ser totalmente es-:
clareeido.
Chega aqui o requerimento de vários líderes. Se houve requerimento de urgência e este não foi retirado, a Mesa cumprirá o
seu dever: farão que V. Ex.'" faria se aqui estivesse.
Vou submeter a votos o requerimento. E esclareço: trata-se
apenas de um requerimento de urgência.
A matéria será discutida, haverá encaminhamento de votação - pode até ser que os últimos esclarecimentos venham a ser
prestados-, e o Plenário, soberanamente, conc~derá ou _não a autorização necessária para que o empréstimo seja contraídO.

n-

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Sr. Presidente,
permita-me a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- V. Ex' tem a
palavra.

-

-

O SR- CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, entendi o espfrito do questionamento feito pelo Senador Carlos Patrocínio. Na
verdade, S. Ex'" entende que o processo de urgência poderá encobrir alguma deficiência na formação processual sobre o empréstimo. Então, a urgência poderia vir e, por Sua tramitação
logicamente rápida, ágil, impedir o real exame dessa matéria. Então, penso que o cuidado do Senador está dentro, exatamente, da
legitimidade do exercício do seu mandato.
Sou signatário dessa urgência como Líder do PIVIDB, pois a
assinei crente de que o processo estava realmente bem preparado
para merecer esse cuidado regimental. Mas entendo que a urgência
não pode, por si só,- fazer com que se venha a preterir qualquer
exigência regimental.
Por isso, Sr. Presidente, disponho-me a retirar ã. urgência, a
parte pedida pela Liderança do PMDB, se isso ajudar realmente a
solucionar a questão, para que se tenha tempo de melhor examinar
essa matêria.
Posso perfeitamente retirar a urgência~ no que tange ao
P:MDB, se isso tiver algum resultado efetivo. Não me lembro de
quem assinou igualmente essa urgência. O Senador Marco Maciel
informou que não a assinou, e como o PFL e_o P:MDB são os dois
maiores Partidos, a minha impressão é que se o P:MDB retirar a

tra oportunidade, voltar a assinar a urgência;- para atendermos
aqueles.. que querem o exame duse empréstimo em plenário.
E uma sugestão que faço, Sr. Presidente, para eliminar o
impasse. V. Exa está com o processo em mãos e poderá informar à
Liderança do PMDB qual o melhor procedimento para solucionar
o impasse.
O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Nobre Líder,
esclareço _a V. Ex'" que esse requerimento de urgência foi fumado

pelos nobres Líderes do PMDB, do PDT, do PPR, do PRN, do
PTB e do PSDB.
Esclareço, ainda, a V. Exa que se o Líder do PMDB, ou
seja, se V. Exa retirar a sua assinatura- não se poderá pedir cancelamento de urgência, pois ela não foi aprovada; entretanto, algum
dos signatários poderá. pedir a: retirada de sua assinatura - ficará
prejudicado o pedido e não haverá votação da matéria.
O que decide Y. Ex"?
_
_

O

SR. MOISÉS ABRÃO -Sr. Presidente, peço a palavra

para uma questão de ordem.

-o SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- V. Ex' tem a
palavra.

-

O SR. MOISÉS ABRÃO (PPR- TO. Para uma questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Requerimento
n° 171, de autoria do Senador Carlos PatroCínio, foi lido -na sessão
anterior do Senado. É evidente que esse tipo de requerimento não
é aprovado pelo Plenário. Há, Sim. deliberação da Mesa.
-Pediria, então. uma informaçãO à Mesa: qual foi a deliberação relativa a esse requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Foi deferido e
encaminhado.

O SR. CID SARO IA DE CARVALHO - Sr: Presidente,
dessa informação o

P~B ...

O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Parece que
houve um segundo requerimento hoje, de autoria do nob:fe Senador Carlos Patrocínio. V. Exa refereM se ao requerimento anterior?

O SR- MOISÉS ABRÃO - Sim. Ele foi deferido pela
Mesa?

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Todos esses
requerlnieD.tos são -normalmente deferi~s.

O SR. MOISÉS ABRÃO - Perguntaria à Mesa: A tradução para o português da minuta do contrato original consta DÇ) processo?

O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Perfeito.

~

O SR- MOISÉS ABRÃO - O &talhamento do plano de
aplicação dos recur:;os que serão liberados em 1994 pelo BIRD
não consta da Resolução do Senado que regula a matéria.
O detalliamento de todos os credc®s do Estado do Tocantins até o dia 28 de feVereiro de 1994, com exclusão da Caixa Económica Federal, já relacionada, compie"éridendo dívidas do
Govemo anterior e atual, individualizando valores em dólares e
cruzeiros reais também não ç·onstã -da Resolução do Senado que
regulamenta a maté1ia.
A Mesa. então, deferiu o requerimento. A exigência do Regulamento já se cumpriu, que é ·a_ tradução do contrato. Os outros
dois itens não fazem parte da regulamentação dessa matéria pelo
Senado.
-- ---
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Como sabe
V. Ex.., qualquer Senador pode requerer as informações que_julgar
necessárias, independentemente da votação ou não de_ um projeto
de resolução. O nóbre-·autor eri.caminhou o seu requerimento de inM
formações. O fato de esse requerimento ter sido encamJnhado não
impede que o Senado aprove a urgência.
O SR. MOISÉS ABRÃO - E nem que apiove a matéria
constante do processo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Evidentemente, mas numa votação posterior. No momento, o Plenário está sen~

do chamado a pronunciar-se apenas sobre um requerimento de
urgência. Já esclareci, a matéria está toda esclarecida, os nobres lí-

deres solicitaram... Se algum dos líderes signatári9s requerer a retirada da sua assinatura, o requerimento ficará sem base legal e a
matéria ficará prejudicada.
A questão está, portanto, reduzida ao seguinte: o nobre Líder do PMDB mantém, ou retira, a sua assinatura no requerimento
de urgência?
O SR. MAURO BENEVIDES -"Sr~. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRÉSIDENTE (cbagas Rodrigues)- Tem -.:palavra V. Ex•
O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Sr-& e Srs.
Senadores, vejo-me compelido a prestar esclarecimentos à Cãsii.
Se estive ausente momentaneamente, foi para cumprirUina delegação da minha bancada e fazer chegar às mãos do Relator da Revisão Constitucional, Deputado Nelson Jobim, propostas do nosso
partido, que já foram discutidas na manhã de hoje, durante uma
reunião da bancada.
Não me posso dispensar, neste -inStante; de esclarecer à
Casa, diante dos três ilustres Representantes do Estado do Tocantins, que fui fmnatário do primeiro requerimento de urgência.
Naquela ocasião, recebíamos solicítação do Estado do Tocantins e, como Líder do PMDB, dentro daquela habitualidade de
firmar requerimentos de urgência de interesse de Estados e Municípios, não me furtei éxatameitte de fazê-lo, ainda mais porque as
informações que me chegavam eram de que o process-o estava
realmente com toda a documentação exigida pelas normas da
Casa, pela resolução pertinente, e já tinha ultrapassad_o o trâmite
da Comissão de Assuntos Econômicos.
Ocorre que, em determinado momento, o nobre Senador
João Rocha, na sua condição de Presidente_da Comissão de Assuntos Econômicos, apresentou alguns embargos em razão da ce~
leridade que se oferecia à proposição. Em função disso, esta Casa
votou a extinção da urgência.
Naturalmente que a nossa bancada, representada pelo nobre
Lider Cid Sabóia de Carvalho, reabilitou a urgência e o fez pór
meio desse requerimento, agora submetido ao ex_am_e da Casa.
Posso dizer aos Senadores de Tocantins aqui presentes que
o Governador Moisês Avelino, em determinado momento, procurou a mim, Líder do seu partido, e ofereceu na ocasião todos aqueles esclarecimentos indispensáveis a nossa defmição _em favor da
urgência. Posteriormente, a própria Comíss_ão de Assuntos Econômicos, pela manifestação sapieritissima do nobre Senador João
Rocha, informava-me, e sobretudo à Comissão, de que o processo
cumprira realmente todas as formalidades.
Quero deixar isso realmente muito _claro, exatamente pelo
posicionamento tradicional desta Casa de votar essas proJX)sições
a todos os Municípios, a todos os Estados, sem qualquer embargo,
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a não ser que suijam dificuldades processuais que nos obriguem a
determinar o saneamento do_ processo. Não sei se, nesse caso, estariamos descumprindo qualquer dispositivo da Resolução.
- Daí por que, a exemplo do que fez o Senador Cid Sabóia de
Carvalho, desejo, como Líder da bancada, manter a assinatura da
Liderança neste-requerimentO -de urgência. Naturalmente devo ad_v~rtir a Casa para esse posicionamento qUe -ágota resSUrge, em
função _desse debate, já. que, indiferente-s à movimentação políticOpartidária, mesmo nesta fase de _campanha, nós nunca recusamos o
nosso apoio a qualquer tipo-de proposição que objetivava c_ontemplar Estados e Municípios.
-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Alêm doSesclarecimentos que V. Ex• acaba de prestar, eu passo a ler o Ofício
n° 46, de 1994, de 7 do corrente, do nobre Presidente da Comissão
de Assuntos EconômicoS',. o ilustre Sen3.dor João Rocha O oficio
está. vazado nos seguintes termos:_ ·
Sr. Presidente, em decorrência do cumprimento das exigências da Resolução do Senado n° 11194, bem como atendido o pedido de tradução do contrato para a língua portuguesa, passo às
mãos de V. Ex• o relatório fa:vorâvel ã. aprovação dO pedido de-autorização para o Governo do Estado do Tocantins contrair fmandaiD.ento junto ao BIRD. Atenciosamente,
Senador João Rocha, Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos.
Acredito que essa matéria eStá. _devidamente esclarecida. O
Plenário dará a palavra final.
Em votação o requerimento de urgência.
Os Sis. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. MARCO MACIEL - Sr. Presidente, voto contra.
Se declarada aprovada, requererei verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o
requerimento.
- -_,
O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, peço verificação, com o apoiamento dos Senadores Carlos Patrocínio, Ney
Maranhão e Jnsaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedido o pedido de verificação.
~
Os Srs. Senadores, que~ ÇICºpar os Seus 11.!~_!> para a
verificação solicitada pelos nobres Seriadores Ma!c_o Maciel, Carlos Patrocínio, Ney Maranhão e Josaphat Marinho.
Solicito aos Srs. Senadores que venham imediatamente ao
Plenário. O Senado deverá votar matéria conSiderada importante.
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra a V. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, St's e
Srs. Senadores, naturalmente, sigD.at.áriC>qUe ~soU -do requerimento
de urgência, recomendo à Bancada do P.MDB que vote favoravelmente:_~ essa pro~~ição:
Eu gostaria apenas de advertir a Casa que se instaura, neste
momento, um processo radicalizante, que pode causar prejuizos
incalculá.veis a Estados e Municípios. Até aqui, túiliamos votado
todas essas proposiçõe-s, cóm a maliifestaçãO indiscrepante das Lideranças. Mas, a partir da tarde de hoje, iniciamQs nma entra processualística no posicionamento das bancadas.
'
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Tenho o maior respeito pela posição assumida, agora, pelo
nobre Lider Marco Maciel,. que, premido por uma exigência de
seus companheiros do PFL, conduz esta Casa para um rumo que
nunca foi -preconizado por S. Ex•, habitualmente um homem moderado nas suas posições, que busca sempre o consenso e a solução de todas as questões trazides a debate no plenário.
Quero chamar a atenção do Plenário do Senado Federal
que, a partir de hoje, iniciamos uma ação parlamentar que foge,
realmente, à ·tradição desta Casa. Em momento algum, negamos o
nosso apoio a prefeituras e Estados, quando os processos estão devidamente saneados. Entretanto, jã queremos "assinalar, neste momento, que é uma postura diferenciada daqnela que habitualmente
tentamos cumprir nesta Casa.
O PMDB vota,rá favoraveh:qente à urgência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cltagas Rodrigues) - Peço aos Srs.
Senadores que ocupem os seus lugares; vai-se proceder à verificação.
Vai-se proceder à votação nominal.

Peço aos Srs. Senadores que votem. Os Srs.

S~ores

que

votarem "Sim" são favoráveis à urgência; os que votarem "Não"
são contrários à urgência para a matéria.
Espero que todos os Srs. Senadores jl tenham vota<lo. (PJ>U·
sa.) ·

(Procede-se à votaçiü>:)
VOTARAM OS SRS. SENADORES:
Albano Franco- Sim
Carlos Patrocínio- Não
Cid Carvalho- Sim
F. Rollemberg- Não
Jarbas Passarinho- N"ao
João Calmon -~Sim
João Rocha- Sim

Jonas Pinheiro-Sim
Josapbat Marinho- Não
Lucídio Portelia- Sim
Marco Maciel- Não
Mauro Benevides -Sim
Moisés Abrão -Sim
Nabor Júnior- Sim
Nelson Wedekin-Sim
Ney Maranhão- Sim
Paulo Biso!- Abstenção
Pedro Simon- Abstenção
Ronaldo Aragão- Sim
O SR- PRESIDENTE (Cltagas Rodrigues)- Votaram SIM
12 Srs. Senadores; e NÃO 05.
.
Houve 2 abstenções.

TOTAL: 19
Não há quorum para votação.
Fica prejudicado o requerimento.
O SR- EDUARDO SUPLICY - Sr. !;'residente, peço a palavra pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Cltagas Rodrigues) .,. Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pelaordem.)-Sr.
Presidente, eu gos~ -~ registrar o meu voto: ''Sim."
O SR- PRESIDENTE (Cltagas Rodrigues)- A solicitação
de V. Ex• será atendida.

O SR- NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, peço a palavra, para uma comunicação, como Líder.

O SR- PRESIDENTE (Cltagas Rodrigues) -V. Ex' tem a
palavra para uma comunicação na forma regimental.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Como Lider. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, boje,
19 de abril, comemora-se, pela primeira vez, o dia do Exército
BraSileiro, data da t• Batalha dos Guararapes, travada em 1648, e
da criação, em 1971, do Parque Histórico Nacional dos Guararapes.
Sr. Presidente, como descendente de Jerônimo de Albuquerque Malanbão, fundador da Capitania de Pernambuco, palco eles
memoráveis batalhas contra os batavos, eu não poderia deixar de
levar as minhas homenagens ao glorioso Exército Brasileiro, na
oportunidade em que comemora o seu dia.
Para que os brasileúos reverenciem com conhecimento a
trajetória do Exército Brasileiro, que se confunde com a própria
história da nossa Pátria, levo ao conhecimento da Nação as raZões
que fizeram do dia 19 de abril a data natalícia dessa Força, que
tem como Patrono Máximo o Marechal Luís Alves de Lima e Silva, exemplo de bravura, dignidade e honradez, o nosso Duque de
Caxias. ~
Sr. Presidente, o "espírito de Guararapes" foi a gênese da
nacionalidade brasileira. Em um momento histórico, quando Portugal, em vista da restauração de sua independência, em 1640, e da
"Guerra dos Trinta Anos" na Europa-- que levou católicos e-protestantes (huguenotes) aos campos de batalha- fraquejava frente à
Ho~da, desejando mesmo negociar o Nordeste brasileiro junto
~ele país, os patriotas fumaram um solene juramento. Tal compromisso de honra se verificou em 23 de maio de 1645, quando 18
chefes insurretos das três raças formadoras de nossa gente, liderados por João Fernandes Vieira, Vida! de Negreiros, Felipe Camarão e Heini.que Dias, assinaram a seguinte proclamação:
Nós, abaixo assinados, conjuramos e prometemos, em serviço da liberdade, não faltar, a todo tempo que for necessário, com
toda ajuda de fazendas e de pessoas, contra qualquer inimigo em
restauração de nossa Pátria, para o que nos obrigamos a manter
todo segredo que nisto convém, sob pena de quem o c.ontrário fizer ser tido como rebelde e traidor e ficará sujeito ao que as leis
em tal caso permitam.
'
Como se observa, surgia, em relação ao Brasil, pela primeira vez, a palavra Pátria". Já é fato assente na historiografia militar
brasileira que as raízes do Exército nacional, criado oficialmente
por Decreto de 24 de dezembro de 1824, encontram-se fincadas
em Guararapes, a partir da constituição do Exército Libertador,
que venceu?~ batavos naquele local histórico, em 1~48 e 16~~-

0 Exército Libertador de 1648 e 1649 foi a célula mater do
glorioso Exército Brasileiro.
A constituição do 'Exército Libertador'', forte de 1500 homens, deu-se pela junção de quatro Terços (organização militar espanhola, substituída posteriormente pelo batalhão sueco de
GUSTAVO ADOLFO) e FELIPE CAMARÃO (o índio Poti), sob
o comando do T~n. Gen. FRANCISCO BARRETO DE MENEZES; tal"Exército Patriota" impôs duas fragorosas e decisivas derrotas, nos montes Guararapes, ao adestrado exército holandês de
6.200 homens: em 19 de abril de 1648 e
segunda batalha em
19 de fevereiro de 1649, combinando táticas de guerrilha e emboscada, utilizando meios expeditos de combate- como cbuços, escudos de couro endurecido, paus aftlados e tostados- e aproveitando
melhor e mais judiciosamente o terreno por meio de rapidez,
agressividade e espírito de iniciativa.

na

Abril de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Assim, venceram o inimigo- Inuiio superiOr numericamente, aguerrido e bem treinado-, homens como P.IAS CARDOSO,

HENRIQUE DIAS, VIDAL DE NEGREIROS, FERNANDES
VIEIRA e FELIPE CAMARÃO, este último que não participou da
segunda batalha dos Guararapes por haver falecido em agosto de
1648, sendo_seu Terço comandado naquela batalha pelo sobrinho
DIOGO CAMARÃO.
O Sr. Marco Maciel- V. Ex• me_ concede um aparte, nobre
Senador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO -Com omito prazer, nÕbre Senador Marco Maciel.

O Sr. Marco Maclel- Senador Ney Maranhão, desejo em
rápidas palavras associar-me à iniciativa -de V. Ex• no momento
em que, em Pernambuco, celebramos a passagem da t• Batalha de
Guararapes. É o dia 19 de abril. Quero também dizer que, com
muita propriedade, V. Ex• situa uma questãõ -de tiã.D.scendental im-portância para o nOSSO Estado: a decisãO do Presidente da República, por proposta do Ministro do Exército, de declarar o dia 19 de
abril o Dia do Exército. Nós, como pernainbucanos, ficamos muito
satisfeitos e desvanecidos, porque, de alguma forma, esse ato não
deixa de representar uma homenagem a Pernambuco. Foi no terri ~
tório pernambucano que se travaram as batalhas que expulsaram o
invasor e ajudaram não somente a foimai- o EXército Brasileiro ~
foram o embrião do Exército Brasileiro - com a fusão, aliás, de
três etnias (o negro, o branco, o índio)" mas também a formar,
como disse certa feita coni propriedade Gilberto Freire, a própria
nacionalidade. "Em Guararapes 11, dizia com muitO coithecimento
de causa Gilberto Freire, 11nasceu a nacionalidade". E o reconheci~
mento que agora faz o Exército Brasileiro, por meio do ato do Pre~
sidente da República Itamar Franco, é mais 1iina demonstração da
imiX>rtãncia de Guararapes para o nosso País e que nós, pemambucanos, não podemos deixar de exaltar neste dia. Lamentavelmente,
não pude ir a Pernambuco participar diretamente dos eventos que
lá hoje se realizaram; eventos esses que tiVeram a Presença do 1\ofinistro do Exército, General Zenildo Zoroastro de Lucena, que é
pernambucano por sinal; de representantes_ do Alto Comando do_
Exército e também do Governador do meu Estado, Joaquim Francisco de Freitas Cavalcanti, ao lado de muitas e muitas outras autoridades. Por isso, nobre Senador Ney Maranhão, receba os
cumprimentos pelo discurso que profere destacando a epopéia de
Gtiaratapes - se assim posso dizer - e re_ceba também, de mOOo
especial, os meus cumprimentos por poder, nesta tarde, estar trazendo uma questão que talvez passasse.desapercebida neste Senado não fora a iniciativa-de V. Exa
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Marco Macio!, quero agradecer a V. Ex.., em primeiro lugar, pelo aparte oportuno
com que V. Ex.. me honrou. Sabe V: Ex.. que a palavra 11pãtria" fOi
proferida pela primeira vez juStamente em Pemambuco, nessa memorável batalha que foi o início -queiram ou nãO os historiadores
-da independência e da cidadania brasileira.
Em segundo lugar, quero lamentar por não ter atendido o
convite e por não poder estar presente - também pelo motivo de
estarmos participando da Revisão Constitucional -, juntamente
com o Ministro do Exército e outras autoridades, nesse evento que
hoje se celebra em Pernambuco: a vitória nos Montes Guararapes.
Nesta homenagem, Senador Marco Maciel, que estamos
pre.stando _ao Exército _brasileú:o, _estamo_s_ também_ prestando__justa
homenagem a nossa Pãtria e a nossa Força Terrestre.
A propósito, irei, no desenvolvimento do meu discurso, citar a frase histórica que o Marechal Mascarenhas de Moraes, quando de volta com os nossos pracinhas vitoriosos ao- solo pãtrio,
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tendo vencido a Alemanha, enflm os países do Eixo, depositou
justamente nos Montes 9tJararapes.
O S<. Fraocisi:o Rollemberg- Sr. Senador Ney Maranhão,
V. Ex.. me permite -iim aparte?
-

o SR. NEY MARANHÃO '- Ouço com atenÇão o meu
amigo nobre Sencidqr Francisco Rolleri:J.be!g.
O Sr. Francisco Rollemberg - Senador Ney Maranhão, V.
Exa aborda na tarde de hoje, no Plenário do Senado da R~pública,
um dos acontecimentos da maior importância para a nosSa história
pátria. Vivemos ei:ri wii País que já de hã algum tempo, não tão
curto, vem esquecendo de reverenciar seus heróis; vem eS(Juecen~
do de_ conhecer a sua hist6ri3.; retíra das nossas escolas a matéria
MOral e Cívica, que- costUmava seT ministrada desde-_o Curso" pri~
mário, que ensinava aos alunos a conhecer os símbolos de sua pá~
tria, a reverenciar a sua bandeira, a entender porque existe este
País, quais foram os homens que deram a vida na sua construção.
V. Exa, nesta tarde, ao registrar esse ate do Senhor Presidente da
República, referendando uma propo:,ta do Sr. Ministro do Exérci~
to, merece os nossos encômios, os nossoS elogios. O Senhor Presi~
dente da República, com esse gesto, resgata para o Brasil e para a
sua históriã. um momento da maior importância para a fórmação da
nossa brasilidade. Se o Exército tem o seu pãtrono, o Duque de
Cu.ias, com o Exército Já organizado ã época do Paraguai, Pernambuco com a representação das três raças, com Antônio Filipe
Camarão, Negreiros e tantos que se unirain para expulsar o invasor
holandês, criou, naquele instante, o embrião, a célula-mater daquilo que hoje se constitui o Exército brasileiro. Entre_tanto, nin~
guém deu a Guararapes o seu realce e o seu real valor na tradição
histórica brasileira. N"mguém falou da coragem dos pernambucanos. N'mguém enalteceu o caldeamento de raças que, no &tado de
V. Exa, ocorreu quando todos eles- pretos, índios e brancos- disseram: "somos brasileiros e vamos defender a nossa Pãtria". Foi o
exército do povo, o exército da massa, o exército desarmado, mas
com uma proftmda coragem e com um amor imenso dentro do seu
coração, que penriitiu que a Pãtria brasileira se livrasse do jugo
holandês; que permitiu lançar a semente das nossas Forças Arma:.
das; que permitiu que nós, nesta tarde, tanto tempo depois, lembrando-nos dos primórdios da nossa História, pudéssemos
tegistrã.r que hoje_~-~- dia~~~~rcito_brasileiro, o dia _escq~do
pela força maiOr da nossa Pãtria, _IX>Tque este dia, Senador Ney
Maranhão, foi realmente o brotar e o desabrochar da brasilidade
nas raças que -atualmente compõem a nosso etnia. Eu o felicito,
bem como o Sr. Ministro do Exército e o Senhor Presidente da República pela escolha louvável, em ter dado ao Nordeste a primazia
da criação da raça brasileira, do povo brasileiro que está construindo esta Pãtria a duras penas; que lá continua caldeando as suas raças, que lá continua batalhando em outros campos de batalha que
não aqueles onde se mata e se morre em nome do País, mas no
campo da batalha da sobrevivência:;-da fome, do abandono, da
seca, da mortalidade infantil, da mulher que não tem proteção. Em
suma, continua em outro campo-de batalha, jã desta vez não construindo o seu exército, nem sua força armada, mas aquilo que todos temos no nosso coração: o sentimento de pátria, de civismo,
de amor à terra em que nascemos e a coragem de defendê-la com o
nosso próprio sangue. Eram essas as consideraçOOs que eu gostaria
de tecer, porque, nordestino como V. Ex.., estou profundamente
emocionado_ e surpreendido. Nós nos juntamos para expulsar o ho~

landês: Sergipe, meu pequeno Estado, que chegou a ser a Holanda
ocidental, Bahia, mas coube aos senhores, pemambucanos, o golpe fmal. E, nesse golpe fatal para aquela nacionalidade, fll1llou-se
aquilo que hoje chamamos BrasiL V. Exa fez muito bem em registar isso. Nós, nordestinos, e brasileiros de uma maneira toda espe-
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um gesto

digno, porque

restaura a dignidade daqueles que lutaram em Guararnpes, dos per-

nambucanos que souberam expulsar aqueles que invadiram sua
terra e dos brasileiros que souberam conservá-la para os pósteros.
Muito obrigado.

O SR.. NEY MARANHÃO - Senador Francisco Rollemberg, o aparte de V. Exa veio engrandecer, abrilhantar, fazer mais
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tirando da formação cultural do homem brasileiro esse sentido
profundo de nacionalidade e de brasilidade. É preciso que esses
sentimentos voltem a existir, PJTqUe são necessários. O brasileiro
tem que conhecer a sua história e as suas necess1dades. Quando
não se conhece Moral e Cívica, História do Brasil, Estudos de Problemas Brasileiros, meu Deus, que vida esperamos ter?

justiça ao nosso Exército braSileiro, a essa força terrestre que, com

O SR.~NEY MARANHÃO- Não se respeita famllia, não
se respeita Governo, não se respeita coisa nenhuma, Senador.

muita propriedade, V. Ex•lembrou.
São tantos os programas veiculados pela mídia, seja em rádios, jornais e televisões, mas ne~um, infelizmente, para ensinar

- O Sr. Francisco Rollemberg- É a essa geração que vamos
legar este País tão grande, tão imenso. Eles precisam estar preparados para isso.

a nossos filhos, aqueles que irão governar e ad.Iniillstrãr este País,

sobre as nossas Forças Armadas, o respaldo da nossa cidadania, da
nossa segurança e do respeito por essa bandeira que tremula do
OiapOqlie ao Chuí.

Como V. Ex• bem destacou, devemos fazer uma crítica ao
ensino sobre a Pátria que as escolas têm nllnistrado aos nossos jovens. A nossa geração conhece a história das memoráveis batalhas
da Guerra do Paraguai, da Batalha de Riachuelo, das Paliçadas de
Dourado, pois dissertávamos a respeito disso.

Posso, inclusive, citar aquelas palavras heróicas do Ten.
Antônio João, quando, cercado nas Paliçadas de Dourado em companhia de poucos homens, centenas de paraguaios exigiam que ele
se rendesse e entregasse as armas: "Sei que morro, mas o meu san-

O SR.. NEY MARANHÃO - Está em tempo de resgatarmos.
O Sr. Francisco Rollemberg - Só se prepararãO para isso
se conhecerem da nos si-história e das nossas necessidades. Portanto~ é com pCsar que registramos a retirada dessas duas Cadeiras do
curso primário à universidade, o que vai impedir que homens
como V. Ex• e como eu, Senador Ney Maranhão, possam se sentar
e discutir, contar histórias, _empolgar~se, emOcionar-se dizendo o
que o Brasil já fez para ser a nação que é. Se continuar assim, será
que nossos ftlhos e_ ne_t,Q~_ saberão dizer por que nos chamamos_
Brasil?
- -

O SR. NEY MARANHÃO - Exatamente, Senador. Agradeço a V. Ex•, mais uma vez, por essa colaboração ao meu pro~
São estas palavras que calam fundo dentro de nós; contudo, nunciamento. Pela maneira como V. Exa aparteou-me, Senador
FranciscO Rollemberg. senti que veio de dentro do seu coração
isso não é ensinado nas escolas boje em dia.
quando disse que queremos ver para nossos filhos e netos u~ Pá~
O Sr. Francisco Rollemberg - Permite-me-- V. Ex• um tria respeitada. ·sim, para que essa Pátria seja respeitãda, é preciso
aparte?
- que seus fUhos saibam a sua história. Muito obrigado a V. Ex11
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex" com prazer.
- O Sr. Cld Sabóia -de Carvalho -Permite-me V. Ex• um
O Sr. Francisco Rollemberg- Era exatamente a isso que aparte?
eu gostaria de me referir. Não se ensina Moral e Cívica,_ Q__aluno
O SR.. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, nobre Senão sabe cantar o Hino Nacional, não sabe o Hino da Bandeira, na<ior Cid Sabóia de Carvalho.
não coilhece sequer a história do seu próprio Estado. N-aõ
ensi- O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Quero hipotecar a minha
na a história de Pernambuco, de Sergipe, da Bahia, imagine a bistórla do Brasil como um todo. Estamos criando uma geração que solidariedade, no momento em que V. Ex• discursa, às idéias que
está perdendo o sentido de nacionalidade, de civismo, de_~ à expressa neste momento aqui do plenârio do Senado Federal. QuePátria, por não conhecer e não valorizar os fatos que constituíriim ro dizer a V. Exa que um dos livros mais importantes da Literatura
a fonte do nascimento do nosso País, nem mesmo desenvolver portuguesa se chama Epanáforas. É de autoria de D. Francisco
nele o orgulho da sua bn~,silidade. Se_ o~_ alunos conbe_çç~sem q_ que Manuel de Melo, um dos maiores escritores da língua, um dos
foi a Batalha de Guararapes - acredito que poucos saberão contar nossos maiores clássicos. E uma dessas epanáforas trata exatamencomo V. Ex• contou agora-, se Soubessem o que ocorreu no Para~ te de batalhas travadas em território pernambucanO quando da
guai com Antônio João, se soubes_sem (alar o que foi Pernambuco ocupação holandesa. D. Francisco Manuel de Melo foi um escritor
na construção da unidade nacional, o que representãrãm as idéias clássico em duas línguas: no espanhol e no português.-Um dia, em
pemambucanas do Império à República, o pernambucano teria face de uma desavença com o rei de Portugal, dizem que, por disamor ao seu Estado, estaria cheio de civismo e teria uma noção de puta de uma n:.ulher, ele feriu a pessOa do próprio rei, e, como tal,
brasilidade muito mais densa e mais profunda. Mas estamos es- foi mandado ao Brasil e viveu 10 anos em território pernambucano, sem que se tenha a menor memória desses 10 anos do_formidá~
quecendo isso. Estamo_~ ensinandp agora educação sexual.
vel D. Francisco :Manuel de Melo. Mas ele escreveu uma página
O SR.. NEY MARANHÃO - Hã espaço nas televisões e que haveria de ser popularizada no Brasil, se predominasse essa
nas rãdios para essas coisas.
idéia que V. Ex,. expôs aqui no plenário do Senado Federal. Quero
O Sr. Francisco Rollemberg- Não sou contra; ·mas, evi- dizer a V. Ex,. que sua idéia é muito interessante, sua idéia é óti.ma:
dentemente, antes disso, a criança tem que aprender a ser brasilei- Os acréscimos de V. Exa a tanta idéia, e tudo igualmente acrescido
ro, tem que conhecer a sua própria história, tem que ter3inot-pelo pelos aparteantes, inclusive FranciSco Rollemberg, tudo isso ilusseu país, tem que valorar-se e valorar a sua nação; ela tem que sa- tra bastante a reunião desta tarde-noite aqui no Senado Federal. A
ber o que pode fazer pelo SOJl país, o que pode esperar do país, o cultura brasileira, no sentido sociológico-, precisã set bem pesquique poderá fazer no sentido de__legar este País para uma geração sada e bem averiguada para a sua conservação. A cultura, no sentique vai sucedê-la, tomando-o mais potente, mais respeitado, mais do intelectual, se tc:x:a com toda a cultura portuguesa, por razões
estimado. Acabamos com isso. Se, de um lado, não se aprende naturais. A nossa língua precisa também ser preservada como um
'mais Moral e Cívica no início do primário;-tambem: n-al:iillverslda- acontecimento igualmente patri6ti'co. Tudo de que fala V. Exa é
de não se ministra i:naiS Estudos de Problemas Brasileiros. Está-se muito importante. Mas essa nova efeméride merece, de fato, aquigue e o dos meus companheiros será o protesto solene contra a invasão do solo pátrio11•

_

_

se
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lo que V. Ex.. fala, aquilo que V. Ex a menciona. É com muito prazer que ouvimos V. Ex• boje no Senado Federal. O Exército brasileiro tem uma longa história, uma longa trajetórili.~- merece_ tOda a
gratidão e todo o respeito do povo brasileiro. E não é somerite pe.:.
los aspectos históricos. Não temos que ir ãs batalhas, não temos
que ir às questões com o Paraguai, não temos que ir a Pernambuco
e verificar a histórià guerreira, defensiva, desse Estado, nem a
questão dos franceses, nem a questão dos holandeses em diversos
pontos do território naciônal. O Ex.érCítO éimpoftante é nesta hora
também. neste exato momento em que estamos falando, e que outra vez ele participa da História, agora, miis do que nunca, como
sustentáculo democrático e como ponto de referência para a tranqüilidade do povo brasileiro. Não há ninguém que faça frutificar a
desobediência à ordem constitucional, o desrespeito às instituições, exatamente porque temos as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, naquilo que poderiamos chamar da prontidão
mais democrática jamais registrada no decurso da História ·do Brasil. Portanto, essa efeméride, se vem do passado, se fala de acontecimentos tão bem narrados por V. Ex•, ela se faz mais nierecedõra
no seu existir ante o papel das Forças Armadas, no exato momento
em que V. Ex• discursa aqui no Senado FedeJ"al. Muito obrigado.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex•, com o seu saber juridipo e conhecimento profundo
da História do Brasil, com muita propriedade, nesse aparte, citou
um escritor português, uma personalidade importante de Portugal
que passou vários anos no Brasil, no meu Estado, Pernambuco,
fato do qual eu não tinha conhecimento.
Isso significa, Senador Cid Sabóia de Quvalho, que, hoje,
precisamos dar condições, principalmente através da mídia, que
entra nas nossas casas, à nossa população de saber o que são as
nossas Forças Armadas.
Algumas pessoas - graças a Deus não se trata da maioria,
mas sim de minoria - tentam, direta ou indiretamente, denegrir a
imagem das nossas Forças Armadas, que, no meu modo de entender, como também no de V. Ex•, deste Senado e das pessoas que
são patriotas, são a espinha dorsal da Nação brasileira.
Assim sendo, Senador Cid Sabóia de Carvalho, gostaria de
agradecer V. Ex• por seu oportuno aparte, no momento em que estamos homenageando o Exército brasileiro e em qUe se comemora
a Batalha dos Guararapes. Muito obrigado a V. Ex•.
Continuo, Sr. Presidente. Assim, ao vencerem um inimigo
muito superior numeriCamente, aguerrido e bem treinado, homens
como Dias Cardoso, Henrique DiaS, Vidal de Negreiros, Fernandes Vieira e Felipe Camarão (que não parlícípOri da segunda Batalha dos Guararapes por haver falecido em agosto de 1648, sendo o
seu Terço comandado nessa batalha pelo sobrinho, Diogo Camarão), além de "modeladores da nacionalidade brasileira", devem
ser considerados como inovadores da arte da guerra, pois fOrã.m
personagens determinantes para o enriquecimentO das avançadas
doutrinas militares da época, que se confrontaram na Europa, dU-rante a Guerra dos Trinta Anós (1618-1648), que
refletiu ein
nosso País na chamada Guerra Brasílica (1624-1654), eXtensão- daque se travava no continente europeu, defasada, entre nós, de s_eis
anos quanto ao seu iníCio e téi'Dllll.o. E mais: "nascia, com os Guararapes, a doutrina militar brasileira, desenvolvida em 24 anos de
lutas contra o invasor, decisiva para a vitória e-PQSterici' expulsão
dos holandeses do Brasil", como nos ensina o emérito historiador
militar Cel. Gáudio Moreira Bento, concluindo que, após Guararapes, "o Exército patriota passou a dominar Pemambucd 1• Eis por
que, com muita propriedade, o ilustre historiador Gal. Flamarion Barreto afrrma que, "em Guararapes, nasceu o Exército
Brasileiro 11 •

se
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COnstata-se a forte influênda sobre a Foiça TeiTeStre do
de Guararapes 11• Destarte, não foi seni propósito ·que~ em
1945, a Força Expedicionária Brasileira, ao retomar vitoriosa da
Itãlia. depositou os louros da vitória nos montes Guararapes,
se encontram as verdadeiras raízes tlo invicto Exército brasileiro.
Na ocasião, assim se· expressou o Gal. Mascarenhas de Morais:
"nestas colinas ..sagradas, na batalha vitoriosa contra o inv3$or,
força armada do Brasil se forjou e ali~erçou para sempre a base da
nação brasileira 11•
"e~púito

onae

ª

O Sr. Mauro Benevides- V. Exame permite um aparte,
nobre Senador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO "Com muito prazei. nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Ney Maranhão,
os nobres Senadores Francisco Rollemberg. Cid Sabóia de Carvalho, dentre outros, jã enalteceram a postura de V. Exa na tarde de
hoje ao evocar o episódio de Guararapes, ao reportar-se também
ao aniversário do inolvidável Presidente Gettílio Vargas _e também
destacar outros eventos militares, outros feitos heróicos que glorificam a gente brasileira. Neste instante, desejo também ser, digamos, nobre Senador, um turiferãrio de V. Ex• por essa correção de
procedimento. V. Ex• vem à tribuna, engrandece exatamente aqueles momentos épicos da nossa história e induz-nos a dirigir nosSas
atenções para todos esses fatos que, recordados agora, fazem com
que se enraízem no nosso sentimento o civismo ~e- a brasilidade. A
nossa adesão, portanto, às manifestações de V. Exa e os noSsos
aplausos por sua iniciativa.
-O SR. NEY MARANHÃO - Nobre Senador Mauro llenevides, V. Exa, como um dos Senadores mais briThantes desta Casa,
teni se comportado aqui de uma maneira heróica. os-seus coestaduanos o respeitam pela sua bravura, pela sua luta em defesa do
povo do Nordeste, do seu Ceará.
O aparte de V. Exa irá incorporar~se, com muita honra, a
este discurso que faço na tarde de hoje. O pronunciamento de V.
Ex• marca, juntamente com os Senadores que me apartearam, esta
homenagem justa e patriótica que todos nós, do Pcxler Legislativo,
que representamos o povo brasileiro, prestamos neste momentO ao
Exército- brasileiro, à nossa Força Terrestre e -por que não dizeràs nossas Forças Armadas. Muito obrigado a V. Ex•
Sr. Presidente, continuo o meu discurso. A grande importância histórico-cultural da área dos montes Guararapes fez ó Governo brasileiro criar, em 1971, o Parque Nacional Histórico dos
Guararapes.
Por essas _justas razões, o Exército brasileiro acertou mais
uma vez quando decidiu estabelecer o 19 de abril como o dia de
sua comemoração, em função dos laços históricos e as r~s 9a
nacionalidade que se irmanam e se confundem com as próprias lutas dos Guararapes.
Nessa oportunidade, pelos relevantes_ serviços prestados à
Pátria e ao Exército Brasileiro, não poderlanios deixar de também
enaltecer e homenagear além do Duque de Caxias, o Brigadeir_o
Antônio Sampaio, Patrono da Infantaria; o Mal. Manoel Luís Osório, Patrono da Cavalaria; o Mal. Emílio Luís Mallet, Patrono da
Artilhaiia.; o Ten.-Cel. João Carlos de Villagran-Cabrita~ Patrono
da Engenharia; o Mal. CarloS Machado Bittencourt, Patrono da Intendência; o Mal. Cândido Mariano da Silva Rondon, Patrono das
Comunicações; e o Mal. Carlos Antônio Napiom, Patrono do Material Bélico.
Eram essas as consideraÇões que eu gostaria de fazer. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex' tem a

palavra. na forma regimental.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Pre~idente, ao_f~al desta ~são, entendi do meu dever transmitir, ao Ministro Bayma Denys e ao Presidente da CBTU, apelo em favor de u~ reivindicação do
Município de Maranguape, no meu Estado, um município com
uma população de 75 mil habitantes e distando apenas 30km de
Fortaleza.
O pedido, apresentado a mim e aos Senadores Cid Sabóia
de Carvalho e Regfualdo Duarte, é no sentido de que viabilizemos
o retomo do trem de Maranguape, já que, na região metropolitana
de Fortaleza, Maranguape tem uma posição privilegiada. Desde
1962, sem qualquer razão plausível técnico-ecoriômica, Ma.ranguape foi impedida de continuar a dispor desse importarite meio
de transporte.
Sr. Presidente, o Município de Maranguape tem a sua economia baseada principalmente na agricultura. pecuária e extração
vegetal e hoje está enfrentando um dos mais graves problemas: o
desemprego. Em parte, isso decorre da conjuntura_ sociÇ>eC-onômica

do Município, mas também do fato de sua mão:.dewobra estar exclulda do mercado de trabalho de Grande Fortaleza. em decorrência dos altos custos de transporte enfrentados pela população.
Nenhum empresário de Fortaleza emprega mão-de-obra de Maranguape.. alegando ser impossivel pagar o vale-transporte.
De 1875 a 1962, o Município de Maranguape foi servido
por ferrovia. a partir de um ramal com ponto inicial na Estação de
Maracanaú. Sem qualquer justificativa técnico-econômica plausivel, esse ramal foi desativado, mergulhando, assim.-a região e a
sna população em sêrias dificuldades.
É consenso geral das lideranças e da população dessa comuw
na a necessidade do retomo do trem, como instrumento capaz de
propiciar a retomada do ·desenvolvimento dessa importante área
geográfica do nosso Estado. Necessária se faz, portanto, a reconslrução de sete quilômetros de linha férrea em faixa ainda boje preservada pela ferrovia Do Ceará e a obtenção de material rodante
para a formação de composições de trens urbanos. Essa reconstrução poderá ficar sob a coordenação de técnicos ferroviári0S de
meu Estado, empregando mão-dewobra da região, tra~do, assim,
notável economia aos cofre_s públicos.
Será grande a repercussão socioeconômica na vida de Maranguape advinde do retomo do trem à região: retomada do desenvolvimento econômi_co; melhores condições de vida para a
população; geração de novos empregos, com a absorção da mãodewobra ociosa; redução do custO tOtal das viagens, beneficiando
diretamente os trabalhadores; redução do deslocamento de ônibus
a Fortaleza; e outros benefícios que, numa Exposição de Motivos,
foram encaminhados ao Superintendente da RFFSA no Ceará, engenheiro José Maria Braga, e ao Presidente da CBTU local, engenheiro Josê do. Carmo Gondirn.
Com a reconstrução do ramal e a obtenção do ma.t.eri_al_rodante necessário, o trem de Maranguape será inserido no sistema
de 45 quilômetros hoje operado pela Companhia Brasileira de
Trens Ut:banos, e que vem proporcionando inestimável seiViço às
populações da região metropolitana da capital cearense.
Apelo, portanto, ao Sr. Ministro dos Transportes, General
Bayma Denys, e ao Presidente da CBTU, no sentido de que, coordenadarnente, viabilizem essa reivindicação de inquestionável interesse público.
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Acredito que a presente postulação recebe, como já destaquei, o endosso solidário dos nossos colegas Senadores Cid Sabóia
de Carvalho e: Reginaldo Duarte, para os quais foram igiiâ.lmente
enviadas solicitações com tal objetivo. Fica, assim, consignada,
através desta tribuna, o veemente apelo da Bancada cearense, na
expectativa de que o MinistériO dos Transportes se mostre sensível
a tão justa pretensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDÉKIN (PDT- SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr-'" e Srs. Senadores, a agricultura brasileira tem sofrido muito nas mãos de inexperientes
administradores do poder público, que desenham castelos nas nuvens e pretendem alcançá-los às custas dos sacrifícios dos cidadãos deste País. Não ê ctificil relacionar diversos Casos de incúria
administrativa, de desleixo e de falta de atenção com o produtor
rural e com a política agricola. O Brasil, país de imensas dimenw
sôéS", coni enOrme p:Jtencia1 airida a ser desenvolvido, possui massas famêlicãS e, vez por outra, se vê obrigado a realizar
irnporteções de alimentos.
_Poderia dar VáriOs e_xemplOs, mas vou referir-me a apenas
um, ocorrido há alguns anos. O que se chamou de Plano Collor,
comandado pela ex- Ministra Zêlia Caroõso de Mello, praticamente
eXtinguiU, no ano de 1991, qualquer perspectiva para o homem do
campo. Para que V. ExaS tenham uma idéia do tamanho do desastre, vale relembrar a seguinte informação: em 1981, as empresas
brasileiras produriram 51.900 máqUinas agrícolas; em 1991, esse
número caiu para 21.400, sendo repetido no exercício seguinte.
É saudável, embora doloroso, lembrar a tragédia que significou para a agricultnra brasileira a passagem pelos órgãos decis6rios da economia de pessoas tão inexperientes. O Brasil vai
recuperar-se -desse e de outros prejuízos ocasionados põr aquela
equipe administrativa. Mas, por causa do mau exemplo, comandado a poucos metros do prédio do Congresso Nacional, creio ser
importante para todos nós, parlamentares, rediscutir o modelo
agrícola brasileiro com o objetivo de alcançarmos pontos em co-mum e prosseguirmos na busca das políticas aqui defmidas. O governo Itamar Franco não procurou dizimar a produção agricola,
nem extinguir a figura do agricultor. Apenas nomeia Ministros da
Agricultura, um depois de outro, sem a preocupação de seguir um
modelo ou acertar uma: linha defmida de atuação neste setor.
Sr. PreSidente, Srs. Senadores, o setor agropecuário brasileiro é tributado de forma direta e indireta através de um sistema
constituído por três agentes arrecadadores: União, Estados e MunicipioS. Os principais impostos são os seguintes: Imposto sobre a
Renda Rural (IRR), Imposto Territorial Rural (ITR), Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL), Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) e Imposto sobre Herança (lli),
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e ServiçoS (ICMS), Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto sobre
Serviços (ISS), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Imposto sobre Produtos Industrializados (!PI), Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis, que não se aplica ao óleo diesel e
Imposto sobre Veículos Automotores (lPVA). Além daqueles impostos, as atividades agropecuárias são afetadas. também, pelas tarifas sobre as importações de fertilizantes, defensivos, mãquinas e
implementes e pelos recolhimentos compulsórios. Entre os últimos, figuram as contribuições previdenciárlas (INSS) e o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Úma avaliação global sobre a incidência de impostos revela
que os insumos são taxados em 17,5%; máquinas, em 32,5%; em-
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balagens, em 25,5%; eletricidade, em 27%; e comercialização, em
16,5%. Os recolhimentos compulsórios sobre a mão-de-obra chegam a 16%. Café moído, açúcar, óleo e macarrão são taxados em
29,3%; carnes, arroz e feijão, em 22,1%; pão e sal, em 21,1%, enquanto leite, frutas e hortaliças, em 8,8 por cento.
Aspecto importante da política tributária são Os inúmeros ·
programas de incentivos fiscais que beneficiam os diferentes setores da economia e regiões do país. Em 1989, esses programas somavam 109, na maioria relacionados a incentivos por intermédio
do Imposto de Renda. Em certos casos, agriCultores individuais
podem deduzir até 80 por cento das receitas no momento de calcular o valor do imposto devido. Projetes aprovados pela Sudam e
Sudene são elegíveis para créditos de investimento com taxas de
juros subsidiadas. Os projeteS, nestas duas áreas, iniciados antes
de 31 de dezembro de 1988 estão isentos de Imposto de Renda por
dez anos.
Como resultado das pressões originárias da sociedade, o
Governo Federal começou a baixar as alíquotas dos imJX)stoS. A
safra 91/92 foi isenta de IPI sobre máquinas e equipamentos agrí~
colas. Não há dúvida. Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o princi~
pal problema relacionado à política agricola é a excessiva
tributação via impostos indiretos. dos quais o ICMS é o mais im~
portante. O sistema tributário penaliza a produção e poupa a posse
improdutiva da terra. O Estado taxa em função do faturamento e
não, do lucro. Não há distinção entre produtores profissionalizados
e proprietários inipi"odutivos e posseiros.
O ICMS, originalmente um imposto sobre o valor agreg~.
tornou~se, na prática, um eriCargõ adicional sobre o setor agricola,
em função das caracterfsticas especiais do setor. Quando aplicado
aos produtos exportados, o ICMS torna-se um imposto sobre a
agricultura uma vez que, sendo tomador de preços no mercado internacional de praticamente todos os produtos agricolas, o setor
não tem como repassar o imposto aos preços. Com base nesse panorama, os técnicos são unânimes em sugerir o seguinte:
1) redução da tributação indireta sobre cada setor, especialmente aquela aplicada a produtos da cesta básiCa". de exportação~
bens de capital;
2) avaliação das possibilidades de diminuir o númerode impostos indiretos incidentes sobre o setor e revisão da sistemática
de aplicação do ICMS, com vistas a facilitar a recuperação dos
créditos;
3) transformação do Imposto Tenitorial Rural num inslrumento capaz de viabilizar a utilização mais eficiente da terra.
O resultado mais perverso das politicas equivocadas para o
setor agrícola tem sido a concentração, cada vez mais evidente, de
mais terra nas mãos de um menor número de pessoas. As políticas
tarifárias c_oilduzem à concentração e a falta de recursos impede a
realização de uma efetiVa e profunda ieforma agrária. Essa reforma deveria ser baseada na desapropriação e no sistema de arrendamento através de bolsas de terra, na linha que já vem sendo
implantada em projetas-piloto do Banco do Brasil. Os proprietãrios rurais menos eficientes ou aqueles que utilizam a terra como
reserva de valor devem ser estimulados, através daquele programa,
a vender ou inscrever suas áreas nos programas de arrendamento.
Tudo isso é necessário em fuilção de nossa própria história.
A agricultura brasileira, quando devidamente tratada pelo Governo
Federal, respondeu de maneira efetiva e aUID.elitOu -sua prodUÇão.
Invadiu mercados no exterior e conquistou D.i::iVã.S áieãS-dentro do
País. Durante o período 1986/90, a maioria das atividades agropecuárias exibiram uma trajetória ascendente, passando por produções máximas no tríênio 87/89 e registrando quedas acentuadas
em 1990. A evolução da produção agrícola no~penodo 1986/91 foi
relativamente satisfatória. As culturas de café e de laranja apresen-
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taram as maiores taxas anuais de crescimento, de aproximadamente 6%, sendo seguidas pelo feijão e pelo milho. com expansões -de
4,3% e 2,4%, respectiVanle.üte. Algumas culturas experimentaram
taxas negativas de crescimento como o algodão aro6reó (-10,1 %) e
herl>áceo (-2,8%), trigo (-8,1%) e
(-1,5%). O fracô desenÍpe-Dho dessas culturas foi O resultado da política ec-onômica altamente restritiva em termos de crédito e da redução dos subsidias
agricolas, particularmente na safra 90/91.
As fontes de çrescimento da produção ·agrícola no perlodo
1986/91 dividiram-se entre a expansão da área cultiVada e o aumento da produtividade. o crescimento da área fõi estimulado por
diversos fatOres, entre eles a política de preços mínimos compensadores para regiões afastadas, incentivoS fiScais, crédito agricola
subsidiado, desenvolvimento pela EMBRAPA de sementes melhoradas e adaptadas iis diversas regiões ecológica8 do pais.
O aumento de produtiVidade -agrícola resultou principalmente do incremento do uso de sementes melhoradas, fertili.zai:J.tes
e máquinas agricolas. Na década de oitenta, a produção de sementes melhoradas de trigo cresceu 100%, com um índice de utilização pelos agricultores da ordem de 90-100%; a produção de
sementes melhoradas de arroz cresceu mais de 30%, atingindo um
índice de utilização de mais de 50% na Região Sudeste e de 70%
no Rio Grande do Sul. No caso do milho~ o crescimento foi de
13%, cüm um ~íridice de utilização entre 70 e 80% nas Regiões Súl
e Sudeste. A produtividade da mão-de-obra também foi incrementada: pela fOrte mecánização concentrada nas Regiões Centro-Oeste ".Sul. Em 1991, o Brasil produziu S1.?00 máquinas agrícolas.
Em 1986, a produção chegou a 67.800 unidades. Em 1991, a produção caiu para 21.400 unidades, número que se repetiu em 1992.
Em termos regionais, O aui:D.eiLto da produção" agrícola obedeceu a processos diferenciados. Nas Regiões_ Norte e Centro-Oes.:
te, a área cultivada expandiu-se em 7,3% ·e 10,3%,
respectivamente. No Norte, a principal expansão se deu no café,
cãcau e milho. No Centro-Oeste, na produção de sOja, atrâvés da
incorporação de terras virgens e área& de pasto. Na Regi_ã~ Sudeste
acentuou-Se a especialização, sendo que 50% da produção Concentraram-se nas culturas da cana-de-açúcar e do café. Na Região Sul,
ocorreu maior diversificação, com aumentoS si~cativos na produção de arroz, trigo, cana-de-açúcar e decréscimo na produção de
milho e soja. No Nordeste, ocorreu uma diminuição signific.ativa
da participação· do algodão arbóreo e da mandioca, substituídos
por produtos de inaior valor como milho, a soja e o algodão herbáceo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os resultados dessa falta de
atenção ao homem do campo e da inexistência de uma política
coerente para a agricultura foram desastrosos pata a sociedade brasileira. O êxodo rural aumentou, a produçãO oscilou entre períodos
de euforia e depressão. A tributação excessiva e ·o regime de juros
estratosféricos inibiram qualquer açãÕ consistente de caráter Individual.
Tivemos o desastre Collor em toda sua extensão refletido
no setor agrícola. Em 1991, a agxlcultura br3sileira teve um ,de
seus piores desempenhos das últimas décadas, baixando a produção de grãos em 15 milhões de toneladas em comparação com o
ano anterior. O Governo que sucedeu o desastre, do Presidente Itamar Franco, não agride a agricultura, mas muda ministros da área
com enorme facilidade, sem demonstrar preocupação com a crlação de uma política defmida para o setor. Vejain, Srs. Senadores,
Sr. Presidente! É fundamental que os parlamentares entrem na discussão sobre a política agricola para que o País alcance, afmal, o
desenvolvimento auto-sustentado nesse setor_. E, também, para que
se tenha a oportunidade de traçar um plano de longo prazo para a
agricultura, de maneira a elevar a produção, aumentar a produtivi-
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dade, dar garantias ao produtor e proteger o Brasil de administradores tão ~daciosos quanto inexperientes, qtie enorme dano causaram à economia nacional.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) - Concedo a

palavra ao nobre Senador José Eduardo.
O SR. JOSÉ EDUAIU>O (PTB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores, semana passada, tive a honra e a alegria de debater os problemas brasileiros com
os integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Vol~ Redonda,
no Estado do Rio de Janeiro.
.

A Companhia Siderúrgica J'tolacional, onde esses sindicalistas trabalham, tem uma importância histórica destacada na e~cono
mia brasileira. Desde 1941, quando foi criada, é um símbolo de
nossa industrialização, por ter sido a primeira indústria brasileira
de grande porte e atua.Imente ser a maior empresa privada nacional.
Neste momento de desemprego, crise e recessão, o exemplo
da CSN merece ser registrado nos Anais do Senado Federal, prn-

que o início de suas atividades nos anos 40 marca o choque dO emprego formal no Brasil. Até então, nos anos da República Velha, o
trabalhador não tinha proteção legal e -os _conflitos sociais eram
considerados "coisa de pollcia11 •
Além da proteção legal,~ operário de Volta Redonda, normalmente o imigrante mineiro ou nordestino e~pulso do campo
pelas péssimas condições de vida no interior brasileiro ganhou outro direito elementar, o direito à educação profissionalizante. Foi
em Volta Redonda que a formação escolar-ptofiss1onal teve início,
espalhando.-se pelo resto do ~:'ais e_ dando ao Brasil a configuração
de nossos dias.
Em Volta Redonda, cidade fundada pelos técnicos americanos trazidos pela CSN para um lugar onde, antes, havia apenas
uma_ fazenda. o brasileirq comum, vindo dos lugares mais distantes
e mais pobres, aprendeu a ler e virou cidadão~ Lã também, em
1944, esse_operário, mostrando que aprendera a se organizar, fundou um sindicato que fez história.
Àquela época, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o aço era a indústria mais próspera nos países ricos e a U.S. Steel era a maior
empresa do mundo. Nesse ambiente fermentaram, por exemplo, as
discussões para as reformas de base propostas pelo ex-presidente
João Goulart, de nosso Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, no
famoso comício da Central do Brasil, no RiO de Janeiro. Pois os
trabalhadores de Volta Redonda sempre estiveram na frente, na
vanguarda dos movimentos políticos de organização popular no
Brasil.
Liderados por Juarez Antunes, esses trabalhadores participaram da fundação da Central Única dos Trabalhadores- a CUTtanto no_ Estado do Rio de Janeiro quanto no âmbito _nacional.
Com a morte de Juarez Antunes. assumiram a liderança dos trabalhadores da CSN os lidel]ls Lniz de Oliveira e Luiz Albano.
Em 1988, eles mobilizaram os trabalhadores para a greve
histórica, que terminou com a invasão da usina por tropas do Exército e a morte de três grevistas, William, W a1mir e Barroso. Os reflexos daquele movimento de paralisação tel:ri:iffiãi'aift - se
espalhando pelo Brasil inteiro, ajudando a eleger Luiza Erundina
para a Prefeitura de São PaUlo, a maior cid~de do País, e outros
candidatos de esquerda no restante do territórló ~jon~.
A grande lição da greve de 1988, contudo, foi a descoberta
pelos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional de que a
luta política passaVa, em primeirã instância, pefo controle acionário da empresa pelos trabalhadores. Desde então, os trabalhadores
organizados por Luiz de Oliveira e Luiz Albano, passaram a em-
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pregar uma senha que dá acesso ao mundo contemporâneo, o
mundo de depois da derrubada do Muro de Berlim, da dissolução
do império-soviético e da integração ecoo.ômica coo.tinental, representada pela queda das fronteiras alfandegárias na Coml.IfiidadeEconômica Européia.
A palavra-chave, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é parceria.
O grande objetivo da luta sindical em Volta Redonda- explicaram-me os trabalhadores organizados da Companhia Siderúrgica
Nacional - é a reforma patrimonial do Estado-patrão, não mais a
luta política pela manntenção de privilégíos patririlcnialistas, que é
a bandeira dos militantes do Partido dos Trabalhadores, o PT, que
os sindicalistas de Volta Redonda também ajudaram a fundar.
Esta é a grande lição que trago de meu debate com os trabalhadores da CSN. A classe trabalhadora brasileira está arnadnrecida o suficiente para participar da grande discussão nacional para a
reforma do Estado, passo indispensável para enfrentar a atual crise
económica. Digo-lhes ainda mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
A CSN foi priVatizada e tem mostrado ser a privatização um bom
negócio para todos. Mas isso só ocorre quando o trabalhador participa.
Minha visita a Volta RedOnda reforçou a idéia que tenho a
respeito da privatização. Ela é necessária. Mas só deve ser feita se
o trabalhador for convocado a participar da gestão da empresa no
controle acionário, proVa a correção deste item da ''Revolução Trabalhista'\ proposta que apresentei aos companheiros do PTBna última convenção nacional.
Quero, pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desta insigne
tribuna, prestar minha homenagem aos trabalhadores brasileiros,
riluit:õ bem representados pelos operários da usina da CSN de Volta Redon~. -~_o_l;> a liderança firme e lúcida dos companheiros Luiz
de Oliveira e Luiz Albano.
--

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB- AP. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, enviei ao líder
-do PMDB, Senador Mauro Benevides, a Proposta de EmendaRevisional, anexa, visando colaborar com_o Relator Nelson Jobim,
no sentido de melhor disciplinar a reforma constitucional, quer
como Emenda Revisão.
Envio à_ Mesa os documentos anexos, para transcrição nos
Anais.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
JOSÉ SARNEY EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Proposta de Emenda Constitucional de Revisão
A Mesa do Congresso Nacional. nos termos do arL 3°, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, promulga a seR
guinte emenda ao texto constitucional:
0
1
_ 'Art. l 0s arts. 60, 61, 62, 63 e 64, da Constituição. são incluídos na SUbseção II. da Seção Vlli, Capítulo I, Título IV, e
passam a vigorar com as seguintes redações:
SUbseção II
Do Poder de Reforma
Art. 60. A Constituição poderá ser reformada mediante proposta:
r- de revisão, quando as alterações visarem a aperfeiçoar:
a) a organização de Poder e o processo de .escolha e investidura de seus membros;
b) a discriminação ~s competências estatais;
c) a disciplina da Magistratnra e do Ministério Público;
d) o regime das hberdades pu'blicas;
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e) os mecanismos constitucionais de defesa do Estado;
f) o que se dispõe neste artigo;
ll- de emenda, nos demais casos;
m- resultante de consulta plebiscitária.
Art. 61. O proCesso de revisão constitucional poderá ser instaurado por iniciativa:
I- de dois quintos dos membros da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal;
ll- do Presidente da República; ou
ill - de dois terços das Assembléias Legislativas, mediante
deliberação da maioria absoluta de cada uma destas.
§ 1° Em qualquer dos casos-do inciso I, do artigo anterior, a
proposta de revisão será-discutida e votada em sessão conjunta do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada
quando obtiver, em ambas as votações, três quartos dos votos dos
membros de cada uma das Casas.
§ 2° A revisão, consubstanciada em Ato Constitucional,
será promulgada pelas Mesas das Casas que compõem o Congresso Nacional e incorporar-se-á ao texto constitucional.
Art. 62. O processo de emenda constituciOnal iniciar-se-á
por proposta:
I - de um terço dos membros da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, ou
ll- do Presidente da República.
§ 1o A proposta de emenda será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacioo.al, em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, três
quintos dos votos dos membros de cada uma das Casas.
§ 2° A emenda, veiculada mediante Lei Constitucional, será
promulgada pelas Mesas de ambas as Casas do Congresso Nacional e, com o respectivo número de ordem,- será anexada ao texto
constitucional.
Art. 63. Não será objeto de deliberação proposta de reforma constitucional:
I - na vigência dos mecanismos constitucíOnãis de defesa
do Estado ou durante intervenção federal decretada nos Estados;
n- que objetive abolir:
a) a forma federativa de Estado;
b) a forma republicana de governo;
c) o voto direto, secreto, universal e periódico;
d) a separação dos Poderes; e
e) os direitos e garantias individuais.
Parágrafo único. A matéria constante de proposta de reforma rejeitada, ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de
nova proposta na mesma sessão legislativa, salvo se reapresentada
por dois terços dos membros de cada Casa.
Art. 64. Para reforma geral da Constituição será convocada
Assembléia Coostituinte Esclusiva, pelo voto de dois terços do
Congresso Nacional.
§ 1° A iniciativa da convocação obedecerá o disposto no art.
61.
§ 2° Seus membros serão eleitOs propoi-ciÕnalmente às _lX)pulações dos Estados, na forma disposta pela Justiça Eleitoral, facultada candidaturas sem filiação partidária ou registradas por
entidades civis de âmbito nacional.
§ 3° A Assembléia Constituinte Exclusiva ocupar-se-á unicamente da revisão geral da Constituição, observará o disposto no
artigo anterior, deliberará por maioria absoluta de votos em sessões plenárias e, concluídos os trabalhos, promulgará a Constituição
refolJlla_(ja e dissolver-se-á.
Art. 2 ° Renumerem-se os demais artigos.

Art. 3° O art :r' do Ato das DisposiçõeS. ConstituCionais
Trãnsitórias passará a vigorar COm a seguinte !e dação:
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"Art. 3° Realizar-se-á a reforma geral da Constituição, respeitadas as matérias reservadas à revisão pelo inciso I, do_ art. 60, e
as clãusulas pétreasdo art. 63. a partir do dia I' de agosto de 1995
com término até 30 de junho de 1996 em sessões conjuntas da Câmara dos Deputados e do Sena~o Federal, pelo voto, em dois turnos, da maioria absoluta dos integrantes de cada Casa do
Congresso Nacional
Parágrafo único. A reforma será promulgada, em um só ato,
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e se
incorporará ao texto da Constituição.
Art. 4° Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o se"guinte artigo:
·
Art. A Assembléia Constituin-te Exclusiva, independentemente do disposto para sua convocação no art. 64, desta Constituição, será eleita, para o primeiro exercício -de sua competênCia,
-dentro de dez anos,
contados da data da promulgação da reforma congressual prevista no art. 3°, deste Ato das DispOsições
Constitue ionais T ransit6fias.''
Brasília,
de 1994.
Ju~tificação

Esta proposta contempla soluç_ão constitucional_ mOO:ema e
eficiente para o procesSo legislativo, collieÇando Por adotar, como
fazem as mais avançadas conStituiçõés Polítícas do mundo- de
hoje, os três processos distintos de reforma da Carta Política: a n~visão, a emenda e a reforma geral.
Dá-se à revisão o tratamento técnico adequado, incumbindo--lhe das reformas abrangentes, mas sob exigência severa de votaÇão qualificada e bicamerai, eleVando-se para três quartos dos
votos o quorum necessário à aprovação. A revisão, promulgada
pelas Mesas de ambas as Casas,
incorpora-se ao texto
constitucional.
A emenda, que versará sobre matérias nãO reservadas à revisão, terá a,f'TovaÇão por três quintos dos votos em cada Casa do
Parlamento, será numerada e anexada ã Constituição, me9iante
Lei Constitucional.
Em ambas as espécie de reforma, revisão e emenda, mantém-se o processo bicameral, que é indissociável dos princípios
fundantes da Federação. Não se pode admitir, sem grave lesão ~s
instituições republicanas e federãtivas, -a introdução, nàs. noimas'
permanentes. de processo reformador pelo sistema unicameral, ·somente concebível em momentos excepcionais, mas em caráter
transitório, ressalvada a assembléia constituinte exclusiva, unicameral pela própria natureza. mas igualmente excepcional ao longo
da vida dos povos e submetida às limitações do poder constituinte
derivado.
Instituem-se, nestas propostas, cláusulas pétre_as, que não
podem ser objeto ·de deliberação em nenhuma das espécies- de reforma, mantidas '!5 atuais, mas voltando-se a incluir a forma republicana de governo, em respeito à vontade popular, manifestada o
último plebiscito, -·
-Propõe-se,_ fmalmente, o instituto da reforma geral da Constituição através de Assembléia Constituinte Exclusiva. que será
convocada pelo voto de dois terços do Congresso Nacional e será
independente dos Poderes Constituídos, com eleição de seus membros proporcionalmente à população dos Estados, facultando-se
candidaturas sem filiação partidárias e as registradas por entidades
civis de â;nbito nacional. Promulgada a reforma, a Assembléia se
Q.issolve. E solução institucional de máxima seriedade, que, dependendo sempre da vontade do Congresso Nacional, evitará. em mom~tos históricos de _crl~)?F- 4e necessidades relevantes, a
reforma, pelos próprios padaillentares, quando considerada em
causa própria ou destituída de I~gitÍ.r!J.Íd* constituinte para- as
mudanças fundamentais mais importantes.

1926 Quartá-feira
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Há • proposta de disposição transitória: para a eleição, de
uma primeira Assembléia Constituinte Exclusiva, dentro de dez
anos a partir da promulgação da reforma congressual prevista no
arL 3°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:, que,
nesta mesma proposição, transfere para o ano- de 1995, a revisão,
no sentido genérico, ordenada pelo constituinte de 1988, não se
deixando, assim, de cumprir o comando fundamental que nos obrigou a todos.

Na nova :redaçãó defme-se, corretamente, a competência
como refol"Dl8. geral, mas que fica rest:ritâ às matérias sujeitas a
emendas, excluídas as cláusulas pétreas e as reservadas aõ processo de revisão.
Na convocação da primeira Assembléiã. Constituinte Exclusiva, sugerida para dez anos após a reforma-cõngressual, eliminase a possibilidade de. casulsmos e afasta-se defmitivamente as
dúvidas sobre a legitimidade de nosso processo normativO constitucional.
Com a redação, aqui prevista, das disposições permanentes,
devolver-se-â à nossa Carta ~olítica o princípio da supremacia da
Constituição, dificultando suas alter.lÇões oportuniStas. posto que
os_princípios in.stiblcionaiS ficam submetidos à regras da revisão e
às matérias menores às regras das emendas, ambas, porém., sujeitas
a número elevado de votos para aprovação, registrand,o..se rn.aior
exigência para as questões pertinentes às institUições.
Não se transforma, contudo, a Lei Magna exp. norma de absoluta rigidez. posto que as reformas permitidas, nas duas esJiécieS
agora reguladas, possibilitam a adaptação da Carta às mutações sociais e políticas do futuro, porquanto os textos fundamen~s rígidos, que nenhuma alteração permitem, acabam sendo abolidos
pelas revoluções.
Pelas soluções propostas, as transitórias conjugadas com as
permanentes, chegaremos, em razão das etapas nelas disciplinadas,
a um texto constib.lcional de absoluta autenticidade, que, uma vez
_obtida, ficará imune às alterações de conveniências episódicas, ditadas pela especulação abstraia dos impulsos momentâneos, que
tanto têm degradado_o processo constituinte do Brasil.
Se eSte Congresso Revisor dissolve-se. melancolicamente,
sem desincumbir-se da tarefa que dele esperava a Nação, cumprenos, no mínimo, dotar nosso sistema constitucional de regras de
reformas mais inteligentes ·e modernas para que os parlamentares,
das próximas legislaturas e gerações, tenham melhores instrumentos para realizar o que não realizamos, talvez porque desprovidos
de tais meios cieri.tíficos do processo constituinte e das formas de
sua modemização. Se não- pudemos fazer, deixaremos, aos juíiD
futuro do povo brasileiro, ao- menos a certeza de que sabemos
como se faz.
Em 18 de abril de 1994. Josê Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais
havendo a tratar, a PresidêD.Cia vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã, às 9h, a seguinte
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Pai:ecer favoráVel, proferido em pleiiário, Relator: Senador
Alvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Edu~ção.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1993
{Incluído em Qrdem 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 Depotados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Santa Helena, Estado do Paranâ, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em plenãrio, 1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 2° pronunciamento:
Relator: Senador Affonso Camargo, em substituiçãO ã ComlS_São
de Educação.

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 55, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Discussão, em tomo único, do Projeto de Decreto Legislativo n• SS, _de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Depotados), 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 Aoriano, Estado do Piauí. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)
4
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N' 17, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos

do art. 172, ll, "d11, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cân;J.ara n°
17, da 1994 (n• 4.393/94, na Casa de origem), que dispõe sobre a
renegociação das dívidas remanescentes das entidades extintas por
força da Lei n• 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências.(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.)

5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 34, DE 1994
(Em regime de u~gência, nos termos
do art. 336, ''b". do Regimento Interno)
DiscUSsão, em turno -único, do Projeto de Lei da Câmara n°
34, de 1994 (n° 2.535/92, na Casa de origem), que dispõe sobre o
exerc~cio da profissão de Desenhista. (Dependendo de parecer da
Comissão de Assuntos Sociais.)

6

ORDEMDODIA

SUBSTITUTNO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 375, vm, do Regimento Interno)

CÂMARA N' 62, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 3• da Resolução n• 110, de 1993)
-Votação, em turno suplementar, do substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1990 (n• 3.516/89, na Casa
de origem), que defme crime organizado e dispõe sobre meios especiais de investigação e prova nos inquéritos e prOCessos· que sobre ele versem, tendo
Parecer sob n• 432, de 1993, da
-Comissão :Oiretora, oferecendo a redação do venc-ido.

Votação, em tomo único, do Projeto de Deerelo Legislativo
n• 43, de 1993 (n° 249/93 na Câmara dos Depotados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Televisão Verdes Mares
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
nrodulada na cidade de Recife, ~tado de Pemambuco, tendo

. ..
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(Dependendo de parecer da Comissãode Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas

dePlenárion°sla3)

posição do Tnbw:ial Regional Federal da 2' Região-e dá

outras

providências, tendo

Pareceres favoráveis, sob n°8 86 e 87, de 1994, das Comis-

-- -

7
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sões

-de Constituição, Justiça e Cidadania e
- de Assuntos Econômicos, com Emenda n° 1-:CA.E. _que
-apresenta.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 33, DE 19<,13
Discussão, em turno úniCO, do Projeto de Decreto LegÍs1ã.tivo n° 33, de 1993 (n° 213/92, na Câmara dos Deputados), que homologa O ato do Con~elho Monetário Nacicual que autprizou a
Parecer, proferido em plenário, Relator: Senador Epitácio emissão adicional de papel-moeda, no exercício de 1992, no valor
Cafeteira, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça- e de vinte e um trilhõe& e cem bilhões de cruzeiros, tendo
Cidadania, favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
Parecer favorável, sob n° 80, de 1994, da Comissão
8
-de Assuntos Econômicos.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 66, DE 1993
11
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 35, DE 1993
do ..t, 3° da Resolução n° 110, de 1993)
DíscussãO, ein- tUrno único, do ProjetO-de DeCreto LegislatiDiscussão, em Olmo único, do Projeto de Lei da Câinara no vo n° 35, de 1993 (no 241193, na Câmara dos Deputados), qliebo66, de 1993 (n° 3.277/92, na Casa de origem), que dispõe sobre o mologa o ato do Conselho Monetário Nacional_ que autorizou_a
preço de comercialização da gasolina de aviação. (Dependendo de emissão adicional de papel-moeda, no exer~icio de 1992, no va}Qr
pareceres das Comissões de Assuntos Econômfcos e Serviços de de cinco trilhões, duzentos e trinta bilhões de cruzeiros, para atender às exigências das atividades de prodnção e circulação de riInfra-Estrutura)
quêza nacional no primeiro semestre, tendo
9
Parecer favorável, sob D0 81, de 1994. da Comissão
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 170, DE 1993
-de Assuntos Econômicos.
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrado art. 3° da Resolução D0 110, de 1993)
da a sessão.
~
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
(Levanta-se
a
sessão
às
18h50min.)
170, de 1993 (n° 3.733/93, na Casa de origem), que altera a com-

PROJETO DE LEIDO SENADO N" 139, DE' 1993
(Incluído em Ordem do Dia. nos-terin.os
do art. 3° da Resolução n° 110, de 1993)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n°
139, de 1993, de autoria do Senador Hydeke1 Freitas, que considera crime o porte de arma de fogo, nas condições que especifica, e
dá outras providências, tendo
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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLIX- N" 42

QUINTA-FEIRA, 21 DE ABRIL 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" 34, DE 1994

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BlRD, no valor de CR$
597.360.000,00, correspondentes a 36.402.193,78 Unidades Reais de Valor- URV, equivalentes a
US$ 38,000,000.00, em 29 de janeiro de 1993.
O Senado Federal resolve;
Art. l 0 Éo Governo do Estado de Alagoas, nos termos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD,
no valor de CR$ 597.360.000,00 (quinhentos e noventa e sete milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros reais), correspondentes a 36.402.193,78 Unidades Reais de Valor- URV, equivalentes a US$ 38,000,000.00 (trinta e oito milhões de dolares norte-americanos), em 29 de janeiro de 1993.

Parágrafo único. Os recursos referidos no coput deste artigo serão destinados ao financiamento .de.obras de recuperação e manutenção da malha viária de Alagoas, dentro do Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais
-PNMRE.
Art. 2° É a República Federativa do Brasil, nos termos da Resolução n° 96, de 1989, do Senado Federal, autorizada a conceder aval à operação de crédito externo objeto da presente Resolução.
Art. 3° A operação de crédito deverá ser realizada sob as seguintes condições:
a) valor pretenditlo: CR$ 597.360.000,00, correspondentes a 36.402.193,78 URV, equivalentes a US$
38,000,000.00, em 29 de janeiro de 1993;
b) prazo para desembolso dos recursos: 15 de setembro de 2007;
c) juros variá-;eis: "qualified borrowings", cotados no semestre precedente;
d) juros fixos anuais: 0,05% aa.;

e) comissão tk compromisso: 0,75% a.a.;
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EXPEDIENTE
Centro Gráfico do Senado Federal
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES

Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA Sll..VA MAIA
Diretor Executivo
LUJZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR
Diretor Administrativo
LUJZCARLOS BASTOS
Diretor Industrlai
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Impresso sob respoosabilidade da Mesa do Senado Federal
ASSINATURAS
Semestral - - - - - - - - - 23,53 URV

Trrágem: 1.200 exeniplares

/)garantia: República Federativa do Brasil;
. g) condições de pagamento:
-do principal: em vinte parcelas semestrais, iguais e sucessivas, vencíveis em15 de março e 15 de setembro de
cada ano, à partir de 1998;
·- dos juros: em parcelas semestrais começando em 15 de março de 1993 e terminando en\ 15 de setembro de
2007;
h) destinação dos recursos: execuç!lo do Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais .
Art. 4° A autorização concedida~ por esta Resoluç!!o deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta
··
dias, contados a partir de sua publicaç!lo. · ~
· ·Art. s• Esta Resoluçllo entra em vigor na data de sua publicaçllo. ·
. Ar! .. ft Revogam-se as disposições em contrário, particularmente a Resoluç!lo n• 42, de 30 de junho de 1989,
do Senado Federal.
·~ ~

PNMRE..

~

Senado Federal, 20 de abril de 1~94. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado FederâÚprovou, e eu, HUMBEJ.:i.'íü. Ll,JCENA, Presidente, nos termos do art. 48,
item 28 do Regimento J.nterno, promulgo lfseguinte.
··· ·
··
·
·'REsOLUÇÃO N• 35, DE' f994

Grosso

Autoriza o GÓverno do Estado do Mato
a elevar temporariamente o limite fixado no art. 4° da Resolução n• 11, de 1994, do Senado Federal, e a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato.Grosso- LFTEIMT, cujos.recursos serão destinado~ ao giro da dívida
mobiliária do Estado, vencível no prüneiro semestrede, 1994.
O S~nado Federal resolve:
. Ai:t." Í• É o Governo do Estado J~ Mato Grosso, nos termos da Resolução n• 11, de
do Senado Federal,
autorizado a elevar temporariamente os limiteS fixados no art. 4° da citàda Resoluçllo com vistas a emitir'Létras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso - LFTEIMT, cujos recursos~ serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre <ie 1994., 1
Art. 2° A emissllo deverá ser realizada nas seguintes condições:
. .
a) quantidnde: a ser definida nadlua de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos termos do§ 6°
do art. 15 daResoluç!lo n• 11, de 1994;
b) modalidade: nominativa-tran~ferível;
c) rendimentos: igual ao das LetraS Financeiras do Tesouro.:. LFT, criadas pelo Decreto-Leí n• 2.376, de 25 de
nove~mbro de 1987;
· •
'r
d) prazo: até cinco anos;
e) vawr nominal: CR$! ,00 (urri'C;1Jzelfo réal);

t994:

•

~
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/) carrzcterlsticas do titulo a serem subsliluúlos:
TÍTULO
640622
640363
640454
640530
640713
641369
640365
641431

QUANTIDADE

VENCIMENTO
1°-5-94
15-5-94
15-5-94
15-5-94
15-5-94
. 15-5-94.
1°-6-94
1°-6-94

1.649.935.232
20.300.537.213
7.192.625.330
8.465.227.315
1.762.477.971
125.000.000
27.709.815.764
180.000.000
. 93.371.847.921

TOTAL
g) fll'evisílo de colocaçiio e ve~tcimeuto dos túulos a serem emitülos:

COLOCAÇÃO
1°-2-94
1°-2-94
1°-2-94
1°-2-94
1°-2-94
15-2-94
15-2-94
15-2-94
15-2-94

VENCIMENTO
1°-2-95
- 1°-5-95
1°-8-95
1°-11-95
1°-2-96
15-2-95
15-5-95
15-8-95
15-11-95

TÍTULO
640365
640454
640546
640638
640730
640365
640454
640546
640638

DATA-BASE
1°-2-94
1°-2-94
1°-2-94
1°-2-94
... 1°-2-94

15-2-94
2-5-94
2-5-94
2-5-94
2-5-94

15-2-96
1o;5-96

640730
'
640364
640456
640548.

15-2-94
2-5-94
2-5-94
2-5-94

1°-2~96

64()640

2-5,94
16-5-94 .

.1°,5.-96
-15,5-95

16-5-94
16-5-94
16-5-94

15-8c95
15-11-95
15-2-96
15:5-96,
1°-6-95
1°-9-95
I 0 -12-95

640730
640364
640456
. 64Ó548

2-5-94
2-5-94 .

16-5:!14.
1°-6-94
1°-6-94
1°-6-94
1°-6-94
1°-6-94

1°-8-95
1°-11-95

1°-3-96
-1°-6-96

640640
64()730
640365
. 640457
640548
"640639
640731

15-2-94
15-2-94
. 15-2-94
15-2-94

16-5-94
16-5-94
16-5:94
16-5~94

... 16-5-94
-_ 1°-6-94
1°-6-94
. 1°-6-94
I 0 -6-94
I 0 -6-94

h) forma de colocOfão; através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n° 565, de 20 de setemgbro de
1979, do Banco Central;
•) autorizaçiio legislaliva: Lei n° 4.660, de 7 de fevereiro de 1984, e Decretos nos 1.658, de 8 de novembro de
1985, 1.660, de8 de novembro de 1985, 1605, de 19dejunhode 1989 e3_660, de6 de outubro de 1993_
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Art 3' É autorizado o Governo do Estado do Mato Grosso emitir LFTEIMT, na qnantldade necessária para
cobrir a difrerença entre o nlimero de t!tulos efetivamente rolados, na vigência das Resoluções n's 147, de 1993, e 17, de
1994, do Senado Federal, e a quantidade estabelecida nesta Resolução,
Art 4' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias,
contados a partir da data de sua publicação,
Art 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolçuão n° 17, de 1994, do Senado Federal.

Senado Federal, 20 de abril de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA32"SESSÃO,EM 20DEABIUL DE 1994
!.l-ABERTURA

ção do General Benedito Onofre Bezerra Leonel, chefe do EstadoMaior do Exército, por ocasião da cerimônia de entrega de espadas

1.2-EXPBDIENTE

aos novos Generais.

L2.1- Meosagens do Senhor Presidente da República
- N" 170, de 1994 (n' 307/94, na origem), de 19 do corroo~ comunicando o recebimento do Oficio SM n' 80/94, em que
'participa a promulgação de Resolução o' 33, de 1994.
- N" 171, de 1994 (n' 308/94, na origem), de 19 do corrente, comunicando o recebimento da Mensagem CN D0 81/94, que
participa ter-se esgotado, sem deliberação fmal do Congresso Nacional, o prazo para apreciação da Medida Provisória o' 451, de
1994.
1.2.2- Ofício do Primeiro Secretário da Cfimara dos Deputados
Enciuninhando à revisão do Senado autógrafo do seguinle
projeto:
-Projeto de Decreto Legislativo n' 37, de 1994 (n' 413/94,
na Câmara dos Deputados), que disciplina relações juridicas deCOifelltes da Medida Provisória o' 434, de 1994.
1.2.3 -Discursos do Expediente
SENADORLOURIVALBAP11SI'A- Repercussão das dificuldades vivenciadas pelo Setor da Saúde. Transcrição da Exposição de Motivos o' 111, de 15 de abril de 1994, do MinistériO da
Fazenda, publicada no Diário Oficial da União do dia 19 de abril
de 1994, citando a Lei o' 8.246, de 22 de oulnbro de 1991, que
cria o Serviço- Social Autônomo "Associação das Pioneiras Sociâis" para prestar assistência médica qualificada e gratuita a todos
os níveis da pOpulação.
SENADOR EPrTÁCIO CAFETEIRA - Defendendo-se de
acusações levianas publicadas em matérias da revista lstoÉ,. e do
jornal O Estado do Maranbão, de propriedede do Senador José
Samey.
SENADOR GILBERTO MIRANDA - Criticas ao recurso
abusivo, por parte do Executivo, ! edição e reedição de Medidas
Provisórias. Contlnuidade da Revisão Constilncional.
"fiNADOR JARBAS PASSARINHO -Preocupação, exteruA.da ao Presidente Itamar Franco em recente audiência, com as
8l.,ves conseqüências socio-econômicas para ~ regiãO a.mazônica
acarretadas pela desequalização dos preços dos combust!veis e
derivados de Petróleo. Reflexão a propósito do discurso de sauda-

SENADOR MAURO BENEVIDES -como Líder - Apelo
aos Ministros do Pianejamento e da Integração Regional para que
garantam os recursos orçamentárioS nec_esSãrios às obras dos açudes de Fogareiro, Trussu e Castanbão, no Estado do Ceará.
SENADORA JÚNlA MARISE - Reiterando sua preocupação com a indefinição do GoYemo Federal quanto à agilização de
um programa Social para o Brasil.
SENADOR NABO R JÚNIOR -Representação ao Ministro
da Justiça para que seja apurada a autoria da invasão e empastelamento do jornal A 'rrlbuoB, de Rio Bianco, e as ameaças a deputados estaduais do PMDB do Acre, em virlnde das denúncias
sobre irregnlaridades na licitação das obras do ''Canal da Materni-

dade11.
SENADOR NEY MARANHÃO - Solicitando ao Ministro
Aluízio Alves providências para viabilizar as obras da adutora do
Oeste para minorar o problema da seca nos Estados de Pemambu-

coeCeará.
1.2.4 -Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado o' 26, de f994, de autoria do
Senador Albano Franco, que diSciplina a proteção ao trabalhador
urbano ou rural. em face da automação _a que alude o item xxvn
do art. 7' da Const!wição Federal.
1.2.5- Requerimentos
- N' 211, de 1994, de autoria do Senador Albano Franco,
solicitando que seja ccnsiderado, como licença autorizada, o período de 20 a 27 do mês em curso. Aprovado.
- W212, de 1994, de antoria do Senador Onofre Quinan,
solieitando licença para tratar de interesses particulares, no petiodo
de. 21 a 25 de abril do corrente ano. Aprovado.

1.2.6 - Comunicações
- Do Senador Albano Franco; de ausência do País, no periodo de 20 a 27 do corrente mês.
- Do Senador Onofre Quinan, de ausência do País, no perlodo de 21 a 25 de abril do ano em curso.

1.3- ORDEM DO DlA.
Projeto de Decreto Legislativo n' 43, de 1993 (o' 249/93, na
Câmara dos Deputa.dos2, que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à TELEVJSAQ VERDES MARES_ LIDA, para explo-
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rar serviço de radiodifusão scmora em freqUência modulada na a:.

Discussão encerrada., ficando

dede de Recife, Estado de Pernambuco. Votação adlada por falta
de quorum, após parecer de plenário favorável.

art. 375, inciso VIII, do Regimento lutemo.

Projeto de Lei da Câmara n° 34, de 1994 (n° 2.535/92, na
Casa de origem), que dispõe sobre o exercicio da profiSsão dé Desenhista. Retirado da pauta, nos termos do art. 175, alínea e, ·do

- N° 333/94, da Liderança do PSDB, de indicação de membro em Comissão Mista, destinada a analisar a Medida Provisória
n°470194.
-· N" 42194, da Liderança do PTB, de indicação de mem-

8. votação adiada, nos termos do

1.3.1 - Discursos ap6s a Ordem do Dia
Projeto de Decreto Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na ·
SENAlXJR ÁUREO MFLLO - Situação critica do atendiCâmara dos De_.PUtados), que aprova o ato que renova a concessão mento hospitalar no Estado do Amazonas justifiCando grandes
outorgada à RADIO GRANDE LAGO LTDA., para explorar ser- aportes orçamentários ao Ministério da Saúde.
viço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santa
SENADOR MAURiCIO CORRtA - Aniversário de BrasiHelena, Estado do Paraoá. Votação adiada, nos tennos do art.
lia. Problemas fm,anceiros e tributários como fatores compromete375, inciso vm, do Regimento lutemo.
dores da autOnomia política da Capital brasileira.
Projeto de Decreto Legislativo n° 55, de 1993 (n° 2f>7/93, na
SENADOR VALMIR CAMPELO - Homenagem a Brasilia
Câmara dos Deputado'!), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à PAQUETA EMPREENDI~NTOS LTDA., para ex- pelo transcurso de sen 34° aniversário de fundação.
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
1.3.2 - Comunleação da Presidência
Floriano, Estado do Piaul. Discussão em:errada, após parecer de
Coovocação de sessão extraordinária a realizar-se boje. às
plenário favorável, ficando a votação adiada, nos termos do arl
17 horas e 30 minntos, com Ordem do Dia que designa.
375, inciso vm, do Regimento lutemo.
1.4- ENCERRAMENTO ..
Projeto de Lei da Câmara n° 17, de 1994 (n° 4.393/94, na
2-ATADA33" SESSÃO·, EM 20 DE ABRIL DE 1994
Casa de origem), que dispõe sobre a renegociação das dividas re2 .. 1-ABERTURA
manescentes das entidades extintas por força da Lei n~_8.029, de
12 de abril de 1990, e dá outras providências. Retirado da pauta,
2.. 2- EXPEDIENTE
nos termos do art. 175, alínea e, do Regimento lutemo.
2..2.1 - Olicios

Regimento Intemo.
Substitutivo do _Senado ao Pro;eto ae Lei da Câmara n° 62,. bros. em Comissões Permanentes.
de !990 (n° 3.516189, na Casa de origem), que define crime orga2.2.2.:. RequerbDeD.tos
nizado e dispõe sobre meios especiais de .iri.vestigição eprova nos
- N" 214, dO 1994, de autoria do Senada: Francisco Rolinquéritos e processos que sobre ele v~sem., Re_~a<L? ~ pauta., . lemberg, solicitando que seja considerado, como licença autorizanos termos do art. 175, alínea e, do Regim-mto In~mo. . . . .
da, o dia 22 de abril de 1994. Aprovado.
- N" 215, de 1994, de antoria do Senador Looremberg NuProjeto de Lei do Senado n° 139, de 1993, que ·cor!Sidera •
crime o porte de arma de fogo nas coodições que especifica, e dá nes Rocha, solicitando que sejam _considerados, como licença auoutras providências. Apreciação sobrestada em virtude da votação do Requerimento n° 213194, de audiência à Có!ÍIÍssao· de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, ficando a votação adiada,
nos termos do art 375, inciso VDI. do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n° 66, de 1993 (n° 3.277/92, n.a·
Casa de origem), que dispõe sobre o "pi:Oço"de comercialização da
gasolina -de aviação. Discuss~o eUceirada,_ apóS~~~ ·r~~~

veis, cóJh'emendas, ficando a votação· &diãdrl, nos
375, inciso vm, do Regimento lutemo.

ie~Os

do ar.t:

Projeto de Lei da Câmara no 17Q, <1e 1993 .(1).0 3.733/93, na
Casa de origem), que altera a composição do Tribunal Regional
Federal da 2• Região e dá outras providênciasr Discussão encerrada, ficando a votação adiada, nos termos do arL 375, inciso
do Regimento lutemo.

vm.

torizada, os dias 18,21,25,28,30 do mês de março do ano em

CUIS<?- Aprovado.
2.3 -ORDEM DO DIA
- Requerimento n° 1.098, de 1993, do Senador Guilherme
Palmeira, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da entreVista éóncediila pelo ·Papa João
Paulo ll ao jornalista Jas Gawronski (La Stampa) e publicada sob
o título O MUNDO QUE O. PAPA \'t, no jarnal O Estado de S.
P:aulo, edição-de 3 de novembro do cOITeD.te ano. AproVado.
-Projeto de Decreto Legislativo n° 37, de 1994 (n• 413/9.4,
na Câmara dos Deputados), que disciplina relações juridicas decorrentes da Medida Provisória n° 434, de 1994. Aprovado, após
parecer de plenário favorável. À Comissão Diretora para redação

final.

· - Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n° 37, de
Projeto de Decreto LegiSlativo n° 3"3, de 1993" (n° 213/92, i1a · 1994 (n° 4!3f9,}, na Câmara <los Deputados). Aprovada. À pro.
·
Câmara dos Deputados), que homologa o àto do Cõriselho MOO.e: · mUJgação. · · ·
táriO Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda,
2.3.1- Discurso após a Ordem do Dia
no exercício de 1992, no valor de vinte e um trilhões_e cem bilhõSENADOR JOÃO CALMON - Regozijo pela criação do
es de cruzeiros. Discussão encerrada, ficando a votação adiada, novo periódicO "intitulado "Jornal do MEC'.
nos termos do art. 375, inciso vm, do Regimento Interno.
2.3.2- Qesignação da Ordem do Dia da próxima sessão
Projeto de Decreto Legislativo n• 35, de 1993 (n° 24V93, n~
2.4-ENCERRAMENTO
Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Cooselho Mone3-MESADIRETORA
tário Nacional que autorizou a emissão- adicional de papel-moeda,
4- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS
no exercício de 1992, no valor de cinco trilhões, duzentos e trinta
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENbilhões de cruzeiros, para atender às exigências das atividades de
produção e circulação de riqueza nacional no primeiro semestre. TES
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Ata da 32a Sessão, em 20 de abril de 1994
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Carlos Patrocfnio
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affon8o Camargo - Alexandre Costa - Almir Gabriel Cl!agas Rodrigues - Dirceu Carneiro - Epitácio Cafeteiia - &peridião Amin - Francisco Rollemberg - Gilberto Miranda - Jarl>as
Passarinho - Josaphat Marinho- José Eduardo- Lrurival Baptista- Mauro Benevides- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues)- A lista de presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Sena.c:kn'es. Havendo nú-

mero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°- São mantidos os efeitos fmanceiros decorrentes da
aplicação da Medida Provisória n• 434, de 1994, no âmbito dos
Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário c do Ministério Público
da União, referentes à retnbuição dos servidores públicos ciVis

e

militares, dos aposentados e dos pensionistas, exclusivamente em
relação ao mês de IllliiÇO de 1994.
Panl.grafo único- Inclui-se entre os efeitos fmanceiros referidos no caput deste artigo a liberação, deVidamente cotrigida, da
parcela de remuneração equivalente a 10,94% (dez vírgula noventa e quatro por cento), retida dos totais das folhas de pagamento
emitidas pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União.

Art. 2°- Este decreto legislativo entra em ViSor na data de
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Projeto de Decreto Legislativo n• 37, de 1994

Disciplina relações juridlcas decorrentes da
Medida Provisória n• 434, de 1994.
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OFÍCIO
-Do Sr. t• Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
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EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N" 170, de 1994 (n• 307/94, na origem), de 19 do corrente,
comunicando o recebimento do Oficio SM n• 80/94, em que participava a promulgação da Resolução n• 33, de 1994; e
N" 171, de 1994 (n• 308/94, na origem), de 19 do carente,
comunicando o recebimento da Mensagem CN n• 81/94, que participava ter-se esgotado, sem deliberação fmal do Congresso Nacional, o prazo para apreciação da Medida Provisória n• 451, de 1994.

sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Cliagas Rodrigues)- O Expediente
lido vai l publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavm ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Proouncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, tenho
acompanhado pelo noticiário dOs úl)imos dias as repercussões das
atuais dificuldades por que passa o setor saúde em nosso Pais,
principalmente em relação l crise de hospitais públicos e privados,
estes últimos ameaçando fechar suas portas, alegando falta de repasse de recursos pelo Govemo pam atendimentos conveniados.
Li qualquer coisa relativamente à ameaça de fechamento de seis
mil hospitais fundamentados nessa alegação.
O sistema público de saúde, Sr. Presidente, inclnindo o

atendimento conveniado com hospitais particulares,

em

virtude

dos credenciamentos já feitos e iiiantidos, _atravessa uma fase de
grandes dificuldades relacionadas não apenas com ã- carência de

recursos financeiros mas também com entraves operacion~ provenientes· de tramitação nos procedimentos administrativos de
conferência. avaliação, inspeção, liberação dos recursos qüe, em
face da existência de abusos no faturam.ento e outras irregularidades de um lado, e à postura defensiva do Governo para evitar
eventuais irregularidades na aplicação das verbas já escassas de
outro, têm acarretado sêrios entraves- burocráticos ao fimcionamento do sistema de saúde em prejuízo da população. Tem faltado
segurança, confJ.abilidade e eficiência no funcionâmento desse sisteiWL
Sr. Presidente, dentro dessa realidade preocupante em que
sobrevivem os hospitais públicos e privados que colaboram cpm o
Governo, funciona uma entidade mantenedora de hospitais que
tem merecido todo o_ apoio pelo elevado conceito que conquistou
em função de seu alto padrão de atendimento e da dedicação e
competência de sua equipe.
O serviço social autônomo Associação das PiOileims Sociais, criada pela Lei n• 8.246, de 22 de outubro de 1991, mantenedora dos Hospitais Rede Sarah, nos últimos dias, também vem
atravessando sérias dificuldades, devido à necessidade de se concretizar em tempo o repasse dos recursos relativos aos coo.tratos de
gestão que mantém com o Governo para oferecer atoo.dimento gratuito à população, especialmente na área do aparelho locomoto<.

Foi com grande satisfação, Sr. Presidente, que li no Diário
Ollclal, Seção I, de ontem, 19 de abril, a exposição de motivos do
Ministro de Estado da Fazenda, Rubens Ricupero, datada de IS do
corrente_ e nesta mesma data deferi~ pelo Presidente Itamar Franco, que peço à Mesa que conste do meu pronunciamento.
Desta forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governo,
que já houvera aprovado o sistema piooeiro de contrato de gestão,
introdnz com essa importante decisão do Presidente Itamar Franco, em acolhimento à proposta do Ministro da Fazenda, uma importante alteração no contratO original com a A!;sociação das
PioneiiãS Sociais no sentido de agilizar o funciOnãnlento dos Hospitais da Rede Sarah, por ela mantidos, permitindo _que, sem prejuízo da inspeção, avaliação e controle da parte ~-Ministério da
Saúde e, principalmente, do Tribonal de Contas da '!Jnião, os recursos desses contratos a ele antes repassados e posterionnente liberados à Associação. depois de vários procedimentos, possam
agora ser liberados diretarnente à referida Associação pelo próprio
Ministério da Fazenda, encurtando-se com isso vári.ós procedimentos na liberação desses recursos. Essa medida vem garantir a coo.tinuidade do bom atendimento à população, o que vem sendo feito
há vários anos pelo Hospital Sarah, que, graças ao·'apoio do Go-

vemo Federal, vem instalando outras unidades em várias regiões
do País.
Quero, nestà oportunidade, Sr. Presidente, congratular-me
com o Ministro-Cliefe da Casa Civil, Dr. Henrique Hargreaves,
pela sensibilidade que teve no encaminhamento da questão com o
Ministro de Estado da Fazenda, Rubens Recupero, que prontamente encontrou a solução administrativa para resolver este problema.
Nisso também se empenh3I'am o Ministro Mário Durante,
assim como o Ministro Carlos Atila, do Tnlrunal de Contas da
União, com o Senhor Presidente Itamar Franco, conhecedor que é
do desempenho da Associação Pioneiras Sociais, que aprovou a
citada exposição cujos resultados se somam às importantes obras
sociais do seu Governo, na medida que vem garantir tranqüilidade
e- condições para o bom funcionamento desse hospital que tão relevantes serviços vem prestando ao País.
Finalizando, Sr. Presidente, quero também coogratular-me
com o Dr. Aloisio Campos da Paz, porque essa decisão tomada
pelo Govemo em benefício da Associação das Pióõ.eiras Sociais e
da Rede Sarah foi encorajada também pela cocliabilidade no respaldo do seu nome, como médico conceituado, administrador pro·bo e capaz; na dedicação e seriedade da equipe de médicos,
enfermeiros, técnicOs e demais profissionais que fazem do Sarah
Um exezD.plo de hospital respeitado no Brasil e no exterior pelos
que conhecem o elevado padrão dos seus serviços, o idealismo, o
entusiasmo e a competência com que realiza o seu trabalho; uma
obra social de imenso valor para a saúde da nossa população.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
DiárloOIIdal

Imprensa Nacional
Brasilia- DF
Ano cxxxn- N" 73

Terça-feira,l9 de abril de 1994

SEÇÂO!
Rep.fuilca Federativa do Brasil

Presldencia da República
Despachos do Presidente da República
Ministério da Fazenda

Exposição de Motivos
N• 111 de 15 de abril de 1994- "De acordo, em face das informações. Em 15-4-94"Excelentlssimo Senhor Presidente da República- O Serviço Social Autonômo "Associação das Pioneiras Sociais", criado por força da Lei n• 8.246; de 22 de oulubro de 1991,
tem como missão, dentre outras, prestar assistência médica qualificada e gratuita a todos os :n:íveis da população, desenvolver atividades educacionais- e de pesquisa no campo da saúde bem assim,
administrar os bens móveis ~ imóveis remanescentes do patrlmônio da extinta Fundação das Pioo.eiras Sociais.
-

2. A referida Lei n° 8.246. ao estabelecer parâmetros e condições de fimcionamento da_ citada Associação, elegeu o "Contrato
de Gestão" como o instrumento que regulariza a relação da mesma
cóm a Uiiião, estipulmdo prazos e responsabilidades para sua execUção e; com base em padrões intemacidnalmente aceitos, os critérios para a A valiaçio do retomo obtido com a aplicação dos
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recursos repassados, observando o quadro nosológico brasileiro as
especificidades da entidade contratada.
3. Decorridos dois anos de experiência do aludido contrato
de Gestão, os resultados alcançados, além de positivos, induzem a

perspectivas as mais promissoras com este novo iri.odelo de admi~
nistração descentralizada, principalmente no atin~ento da satisfação dos índices de qualidade de atendimento, os quais, numa
relação (bom regular, ruim), nos três turnos de atendimento empreendidos, obteve o conceito 11BOM'' em 94,4% de participação.
4. Porém, os esforços despendidos para a consecução dos
resultados, como demOI)Sirados, segundo relato da Administração
executora do Contrato de Gestão, tem se deparado com sériàs dificuldades na agilidade e pontualidade da liberação dos recursos, em
face dos graves problemas fmanceiros enfrentatos atualmente pelo
Tesouro Nacional.
S. Desta forma, considerando a necessidade de viabilizar a
execução desta experiência piloto da qual se espera colher subsídios para oferecimento a outras entidades da administração pública
e da manutenção dos elevados padrões de satisfação da população
atendida. é apresentada proposta de melhoramento operacional

como segue.
6. Trata-se de autorizar alteração no Coutrato de Gestão, a
ser promovida pelo Ministério da Saúde com interveniência do
Ministério da Fazenda, através da inclusão, na cláusula sétima, de
partigrafó que tome autOmática a liberação de recursos fmanceiros
do Tesouro Nacional para a Associação das Pioneiras Sociais, à
conta do referido Contrato, qual seja:
11
Parágrafo quiil.to. Os recursos fmanceiros, relativos ao empenho global das Pioneiras Socials, à conta do Contrato de Gestão.11
7. Desta forma, atendida a programação orçamentária definida pelo Ministério supervisor, estará sendo agilizado procedimento liberatório, sem prejuízo do acompanhamento e coo.trole
requeridos pelos órgãos competentes, adequando-se os instrumentos ie programação fmanceira e de contrOle contábeis.
8. Por último, destaque-se como é do conhecimento de V os:sa Excelência, o Contrato de Gestão represerita uma evolução na
Administração Pública, pois confere a seus administradores autonomia para gerir as aç_ões públicas, ao mesmo tempo que_ eleva os
níveis de exigência quanto ao cumpr:iniento das metas e padrões

de desempenho contratualmente estabelecidos.
9. Registre-se; outrossim, que, rio presente caso, a supervisão é exercida pelo Ministério da Saúde e a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, quanto aos aspectos da legalidade,
legitimidade. operacionalidade e economici~ no desenvolvimento das respectivas atividades.
Respeitosamente, Rubens Ricnpero, Ministro de Estado da
Fazenda.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Coucedo a
palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira, segundo orador ins-

-

~ro.

-

O SR. EPITÁCIO. CAFETElRA (PPR - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S:r-s e Srs. Senadores, vivemos hoje um clima dos mais difíceis, principalmente para a classe
política.
Liberdade de imprensa não significa ter o direito de m.entir,
mas sim reconhecer o direito do leitor de receber uma notícia Jim~
pa, séria honesta.

e

Sr. Presidente, no dia 14 do corrente, dirigi carta ao Dr.
Paulo Cabral, Superintendente do Correio Braziliense, com o seguinte teor:
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Sr. Superintendente, estava eu em São Luís, no
dia 14 de março, quando recebi telefonema de pessoas
que, dizendo-se jornalistas e fazendo entrevistas com
candidatos aos Governos dos Estados do Nordeste, perguntavam-me se poderia recebê-los. Indaguei de onde
eram hóspedes e, diante da informação de que estavam
no Hotel Vtla Rica, prontifiquei-me a mandar apanhálos, recebendo mna recusa, com a justificativa de que estavam motorizados. Queriam apenas o endereço, e eu
lhes dei o de minha casa, do Sftio Leal, na quadra ''N'',
n° 13, onde se promoveria o encontro.

Na entrevista, pouco me perguntaram, mas muito
fotografaram. Retrataram, inclusive, quando eu conversava com o meu suplente, o Procurador da Repdblica
aposentado, Dr. João Boabaid de Oliveira Itapary, presentes latnbém o ex-Senador João Castelo e alguns Deputados Federais e Estaduais.
Esse fato fez com que o meu secretário tivesse o
enidado de anotar a placa do Fiat Uno, vermelho, por
eles utilizado: AH 9826, da Cidade de Manaus, de propriedade da locadora Unitas - anotação feita no verso do
cartão com o qual os visitantes se apresentaram. Tal cartão não era de nenhum jomal e sim da Agência de Comunicação Free Press Ltd1 , e trazia o nome de Mino
Pedrosa.
Retomando de São Luís, ainda em março, fui informado, pelo meu vizinho, aqui em Brasllia, o Dr. Walmores Barbosa, Delegado da Polícia Federal aposentado
e ex-chefe da INTERPOL, que dois cidadãos haviam lhe
pedido que fosse permitido subir no muro de sua residência para que fotografassem a garagem de minha casa.
Como ele se negou, alegando que tal solicitação, se fos-

se feita diretamente a mim, certamente eu não me oporia, um deles teria se afastado e, mesmo sem anuência,
galgado a grade, danificando-a, inclusive para fazer as
fotos ..

Um ou dois dias depois, quando eu safa do Senado e um funcionário da garagem abria a porta do meu
carro," Mercedes Benz. de 1990, Placa do Rio de Janeiro
UC-2221, reaparecen um daqueles cidadãos que tinha
ido a São Luís e tirou uma fotograf:ta da minha entrada
no veículo, alegando que tinh~ sido pautado para tal feito.

No dia 7 do corrente, estava em meu gabinete,
como Líder do PPR, aqui no Senado, em companhia do
Deputado Federal Jayme Santana e sendo informado que
dois repórteres da Fn:e Press gostariam de falar-me;
mandei-os entrar.
Sentaram-se, cada qual em cada lado da mesa de
reunião. O que eStava à minha esqu~da disse que estavam fazendo um trabalho de levantamento entre todos
as candidatos a Governador, que se tratava de um empreendimento particular e que a matéria seria. posteriormente, vendida ao jornal que V. ga dirige.
Jndagru~me, em seguida, quanto havia custado
at}uela casa que viram em São Luis, que fotografaram
em profusão, bem como sobre a origem dos recursos
para comprá-la, dando à pergunta um tom ingênuo. Ima~ tratar-se de curiosidade, carateristica comum
aos jQmalistas, respondi às duas indagações. A partir de
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então, a conversa, que até aí parecia formal, foi mudando de rumo_;. o que era uma entrevista foi aos poucos
transformando-se em inquirição por parte dos jomalistas. Deduzi com isso que o que eles pretendiam era obter
uma oferta mais vantajosa pela reportagem do que a do
alegado futuro comprador.
Sentindo-me vítima de uma tentativa de chantagem, coloquei-os para fora do meu gabinete. E, ao pretenderem cumprimentar-me, aflrmei: 'Wao dou a mão a
chantagista"!
Naquele mesmo dia, juntameiJ.te com os Deputados Josê Carlos Sabóya e Jayme Sap.tana, procurei o Coronel Wilson Brandi Romão, Superintendente da Polícia
Federal. Dei-lhe conhecimento dos fatos aqui relatados e
solicitei que, se posSível, procutass~fdesvendar o que estava se passando, dando-lhe inclusive a infciiinação que
eu já possuía naquele instante, de que o homem que me
procurara não se chamava Nilo Pedrosa e que havia sido
demitido da revista lsl!!t.pela tentativa de f=r publicar
reportagens caluniosas e inverldicas - o que confumava
a própria assertiva daquele repórter de que eu não era o
únic_o entrevistado.
Levando em consideração que fatos- inusitados,
inclusive o objeto desta, só passaram a ocorrer após a divulgação de pesquisa do IBOPE, que apurou estar o meu
nome em primeiro lugar na intenção de votos do povo
do Maranhão para Governador, o que levou o meu partido a homologar, em convenção, a- minha candidatura.
permito-me admitir que_ aqueles cidadãos poderiam ter
outros objetivos além de chantagem, ou seja. intimidarme para que eu não seja candidato ou, a serviço dos que
se assustaram com os meus índices_no IBOeE, criar conclições de dúvidas quanto à minha bonqrabilidade. Isto
porque o meu nome jamais esteve_ envolvido em qualquer CPI. nem mesmo a do Orçamento _ou das Empreiteiros e que, por isso mesmo, jã:iftais se pretendeu a
quebra do meu sigilo bancário.
Tomo a liberdade de fazer-lhe e~ta mis;siva nãô S6
para que tenha conhecimento do episódio, no qual foi referido o nome desse jornal, como tambêm para colocarme à disposição no esclarecimento de qualquer dúvida
que possa surgir qua.D.to a minha pessoa.Cordialmente,

Senador Epitácio Cafeteira''.
Naquele mesmo dia, exibi esta correspondência ao Presidente do meu Partido, nosso candidato ã PresidênÇia: da República,
Senador Esperidião Amin, e ao Presidente e Vire-Presidente do
Senado Federal- V. Exa estava presente-, Senador Humberto Lucena. que ficou com uma cópia da missiva.
Antes de viajar ao Maranhão, no dia 15, passei na Superintendência da Polícia Federal e entreguei ao seu dirigente, Coronel
Wilson Brandi Romão, outra cópia da carta. Fíz isso porque ele
era citado na correspondência.
Ainda, nesse mesmo dia 15, ao chegai' em São Luís, concedi uma entrevista ao Jornal de Hoje e autorizei não s6 a publicaçãO
referida missiva como també:in no Debate.
No dia 16, as matérias fora.nl_ veiculadas; oS jornais estam~
pariam, em manchete de primeira página,. a seguin~ matéria:

aa

o

Cafeteira denuncia: Estão tentando p1e desmorali-

zar.
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Ninguém vai me intimidar. Se calúnia, injúria ou
difamação forem assacadas contra mim, procurarei os
caminhos legais. Sei que vão tentar me intimidar ou me ·
desvalorizar. Se este for o preço qUe terei que pagar para
não deixar o Maranhão se transformar numa "fubiacan-ga", eu pagarei!
A-matéria ê fmalizada com a tta:Iiscrição, na integi'ia. da carta ·que acabo de ler.
Eu gostaria, neste instante, de ressaltar a lisura do Correio
Braziliense, que se recusou a publicar qualquer notícia sensacionalista a meu respeito, diante de minha pronta disposição para
qualquer esclarecimento, estampada no último parágrafo da carta
que lhes dirigi.
·
Para smpresa minha. vi, atônito, no dia 17, a publicação de
m.atêria maldosa na revista IstoÉ.
Registro que, no fmal desta semana, a revista IstoÉ, pela
primeira vez, apresentou-se com duas capas. Se ê coincidência ou
não, não vou discutir. A capa da edição nacional diz em letras garrafais: "A nova lei: Acuse primeiro, pergunte depois''.
Na página 20, a revista traz a matéria "Condenações sem
julgamen19", com o subtltulo "Autoridades, cidadãos e imprensa
sentenciam sem provas, confundem inocentes e culpados e preparam uma fornada de pizzas". O artigo começa:
"Nos últimos 15 dias, dois acontecimentos tão di~
versos em si~ como a denúncia sobre abuso sexual de
crianças e distribuição de propinas- ãs autoridades por
um banqueiro do bicho serviram para mostrar os riscos
que se corre quando um investigado, seja ele credenciado ou não por função pública, antecipa os resultados do
~u trabaJh,o."
__ Essa é a condenação de IstoÉ a esse estado de coisas, porque esse é o ambiente nacional.
Mais adiante, à página 23, hã outra matéria. O título é ''Perto da Fogueira- A ação furiosa e sein ética da mídia americana arrasa reputações e incomcxla a opinião pública11 • O assunto é o
me_smo~ ou _seja. a falta de respeito à cidadania. Sr. Presidente, ningué~ hoje ~m privaCidade!
DesleinbraD.do-se do que condena em sua edição nacional,
~ai.:d~- diz 11Acuse primeiro, pergunte depois", a revista IstoÉ, já
agora com capa só para o Nordeste publica Carrões e Milhões desfere às páginas 34, 35, 36 e 37 a mais brutal condenação contra
a minha pessoa Há o meu retrato, entrando no meu carro, que todos sabem, não é_ segredo, ando nesse automóvel_ todos os_ dias
em Brasília - não é do ano, é de quatro anos atrás. No entanto, a
revista publica "Carrões e :M:ilhões". É a forma de tentar denegrir a
minha imagem. Tive surpresa pelo veículo utilizado e não pelo
teor da reportagem, uma vez- que o tema tem sido uma constante
no jornal O Estado do Maranhão, de propriedade do Senador
pelo Amapâ, José Samey.
·
Varias edições daquele jornal têm-se dedicado, com aflnco,
ao levantamento -de suspeição sobre ó meu nome e à colocação de
d~Vídas quanto à origem de meu patrimônio.
·
Apenas como eXemplo, tomo pública reportagem do referido jornal que, em 17 de novembro do ano passado - e em 17 de
novembro do ano passado quem estava sendo investigado era o
pi61'9o Dr. Samey. e a sua filha-. a exemplo da matéria da revista
IstoÉ, fazia indagações sobre uma draga que estaria no Maranhão.
Ao invés de explicar, o jomallevantav'!- dúvidas a respeito do meu
p3.trimônio. E fita: ''Pior que roubar_ ê não poder carregar - Atribuída ao Senador Cafeteira, a frase calha muito bem, quando se
leva em coD.ta o seu património imobiliário conhecido". Falam na

~~~~~~~~~~~~~-~---
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mansão do Sítio Leal, com várias suítes, piscina, campos de fute. Dirigi-me, por carta, ao Senador José Samey em 17 de ju
bol, escritório político com varandão. Todos sabem que comprei nho de 1992- -vale frisar a data para mostrar que os ataques não7
essa casa antes de ser candidato a Governador do Maranhão. E ela são de boje - para rebater inverdades publicadas em seu jornal,
não tem campo de futebol.
ressaltando que tenho pautado minha vida pública na defesa do
Falam em apartamento de um andar inteiro, no bairro São meu Estado e do Brasil, mas que não hesitaria em ocupar a tribuna
Francisco, que seria aValiado hoje em um milhão de dólares. To- desta Casa. o que boje fago, para defender-me de acusações leviados sabem que no MaranhãO -não existe, nein Iia Capital, nem no nas.
interior, nenhum apartamento que valha um milhão de dólares.
Esta tribuna, Sr. Presidente, é o meu veículo de comunicaTalvez não haja em Brasília um apartamento que valha um milhão ção, o único que tenho e do qual, portanto, não posso abrir mão..
de dólares, Sr. Presidente.
O Brasil inteiro sabe que há quase 30 anos sou adversário
Falam ainda em mansão com piscina, sauna e outros equi- do Senador Sarney. Que a luta que com ele mantenho teve apenas
pamentos de luxo, no Lago Sul, em Brasllia, e em- apartamento de uma trégua, que foi patrocinada pelo nosso saudoso Tancredo Ne~
4 quartos em Copacabana, Rio de Janeiro, avaliado também em 1 ves.
No episódio da formação da chapa para a Presidência da
milhão de dólares. Tudo o que tenho, Sr. Presidente, para eles,
vale 1 milhão de dólares. Citam casa no Pilrque dos Nobres, equi- República. o PMDB, em coo.venção, questionara aceitar a exigênpada com modemos e caros equipamentos gráficos, frota ~ auto- cia do PFL de manter o nome do Senador José Samey para a Vicem.óveis, da qual se destaca reluzente Merçedez preto, avahado _em Presidência.
!50 mil dólares, a bordo do qual deslizo pelo Planalto Central.
Tancredo Neves fez-me um apelo para que defendesse a fiOra, todos sabem que o meu carro é de 1990; antes, era liação e mostrou-me a importância daquela a-ceitação para a forma1986. Um carro de 1990 nunca poderá valer ISO mil dólares; não ção da Aliança Democrática.
Todos os peemedebistas presentes à convenção podem atesvale 50 mil dólares. Mas a realidade é essa.
Várias edições do jornal O Estado do Maranbão -repito- tar que, em meü discurso, ressaltei que, aciina das minhas desainúmeras vezes, têm-se dedicado, com afmco, ao levantamento do venças pessoais, era necessário pensar no País; que os meus
meu patrimônio. Tudo o que possuo está devidamente- chamo a horizontes deveriam ultrapassar as fronteiras do Maranhão e abaratenção da Casa"':" decla:cado e registrado na Receita Federal Ne- car todo o Brasil, e que a grande questão era o restabelecimento da
nhuma declaração de bens e rendimentos que apresentei foi glosa- autonomia do povo brasileiro.
da até boje. Minha declaração corresponde aos recursos para a
O Senador Pedro Simon, inclusive, costuma relembrar-me
aquisição· do meu patiimônio--: Isso talvez esteja incomodando que o candidato a vice-presidente só teve o seu apoio para a flliaquem não pode dizer o mesmo, ou seja, os que já foram au~ ção pela emoção e pelo impacto do meu pronunciamento.
Em 1986, quando já havia acontecido a tragédia da niJfte
por declaração invetidica e, até mesmo, multados. Não recetO
qualquer tipo de exame sobre o meu patrimônio e o de minha fa- de Tancredo, na suoossãO nO Estado do MaranhãO; tive o apoi<? do
mília. Tenho até orgulho em desafiar o Sr. José Samey, inclusive entãó Presidente da República. ~ao sei se o apoio represehtava
filhos, genros e noras, a abrirem suas contas bancárias e ~gilo fls- uma retribuição ao meu gesto na Convenção do P:rviDB ou se era
cal, extensivos às suas inúmeras empresas e fundações, comO o fa- um reconhecimento de que não havia_ candidato que me pudesse
rei, juntamente conl minha mulher e minha ftlha, .no momento em vencer, pois as pesquisas já apontavam para uma vitória esmaga.
que tiver resposta a esse desafio público, até por que, Sr. Presiden- dora: 81% dos votos válidos, tornando-me o recordista de votos
te, já quebraram, criminosamente, meu sigilo fiSCal e até _a in~- em tOda a histéria de eleições majoritárias brasileiras.
dade do meu lar, relacionando até jóias de minha mulher- Jóias
. Não sou homem de esconder·me para ser poupado. Todos
que ela nunca usou e que estavam em minha declaração de bens.
viram, em cadeia nacional, que eu acompanhava o Dr. Samey na
· Sr. Presidente, no dia 13 de março deste ano o jomal O Es· S)lll última descida da rampa do Planalto, dividindo com ele as
tado do Maranhão estampava anúncio publicitâiió -qUe; ã época, Vàias que não me pertenciam. Foi a única vez que coitheci as vaias
não causou estranheza, mas que boje, diante desta edição de IstoÉ, do povo, embora não dirigidas a mim.
suscita no mínimo dúvidas. Trata-se de uma foto de dois cidadãos
Menos de um mês depois, em 2 de abril de 1990, deixei o
idênticos, sobre a qual estava inscrito o seguinte: "sua assinatura · · Palácio dos Leões para concorrer à cadeira que poje ocupo no Se~
vale _por duas - quem assina O Estado ganha IstoÉ; quem assina nado Federal.
IstoEganhaOEstado". Trata-sedademonstr"'iãodauniãoumbiO jomal O Estado do Maranhão, no dia seguinte, 3 de
lical desses dois veículos. Vale ressaltar que a mesma publicidade abril de 1990, trazia um editorial de primeira página, sob o título:
é trarismitida pela TV Mirante, também de propriedade do Sr.
'_'ll~ 9<>vemo de F~". ~e_pas~o -~ l~r:_
José Samey.
·
d
Dr E · · car.
A pretensa reportagem de IstoÉ de sábado à noite, 16 deste,
''Deixa o Governo do Esta o o . pttacto
efoi veiculada pelo O Estado do Maranhão na edição da tarde de
teira. Poucos períodos administrativos do Maranhão fo-~ -ram tão fecundos, tão cheios de realizações quanto este.
domingo, dia 17. Aqui está o jomal de domingo, dia I 7 , 'l':'e ~•Ol·
vendido no sábado à noite, cujo título é: "Revelado enriquecunenOs anos do Governador Cafeteira serão lembrados como
to ilícito de Cafeteira." Ou seja, antes de a re~sta sair, o jornal O
tempo de paz para o Estado. Tempos de grandes obras
Estado do Maranhão saía com a manchete incriminatória em renos setores de saúde, educação, estradas, cultura, energia, saneamento básiCo, _água, enfim, todas as áreas de
lação a este Senador.
responsabilidade do set<ir público.
Seria ingenuidade não se perceber que todos os fatos aqui
relatados fazem parte de uma mesma manobra, que tem um único
Mas um grande Governador não se identifica." apementor intelectual, o Senador José Samey, que, embora fazendo
nas por suas obras, mas por seu comportamento, por
política no Amapá, c_Ontinua dominando o setor de comunicações
suas atitudes. O GOvernador Cafeteira deu exemplo de
do Maranhão, integrado por 8 emissoras de televisão e mais de 30
cotreyão, de equih'brio, de grandeza. Com ele não merádios AM e FM espalhadas pelo Estado, muitas das quais ele
dr~ as costumeiraS e cediças práticas :Provincianas
mesmo se concedeu.
~ causas menores.
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Seu comportamento em relaçilo ao Presidenle
Josê Samey, dando-lhe o respaldo de sua conduta política no Estado e seu gesto de acompanhl-lo de Brasllia ao
Maranhilo, ao término do seu mandato, com ele descendo a rampa do Palácio do Planalto, ficarilo marcados
como sfmbolos de quem tem a noção maior dos deveres
da política e de um comportamento moral que uilo pode
estar ausenle na vida pública.
O trabalho do Govemador Epitacio Cafeteira é,
hoje, recoDhecido naciooalmeute. O Projeto Reviver é
uma marca da sua visilo. Silo Luís dispõe hoje da maior
área colonial preservada do Brasil e a nossa antiga Praia
G<ande é um pooto de encontro do Brasil, oode todos,

numa viagem ao tempo, podem viver e reviver as glórias
do nosso passado.

Devemos, também, ressaltor a ajuda e o apoio que
teve o Governador Epitacio Cafeteira, na sua obra social, de sua esposa, Dona Isabel, cuja dedicaçilo é por todos proclamada e recoDhecida.
Os maranhenses recoDhecem a obra do Governador Epitacio Cafeteira e irilo demoostrar seu agradecimento no mandato que lhe outorgarilo para representar o
Estado no Senado da República, oode continuará a prestar ao Maranhão, com seu talento, a sua dedicação e esp!rito público, os relevantes serviços que tem prestado l
nossa gente, Anossa terra, ao longo da sua brilhante carreira política.
Quando assumiu, o Governada" Epitacio Cafetei-

ra adotou o slogan: ''Um Governo de _tÇ". _Tivemos, pois,
um Govemo de fé, de dedicaçilo, de coragem, de trabalho e de grandeza.
Parabéns ao Governador Epitacio Cafeteira. Ele
cumpriu com o seu dever, ajudou o Maranhão e os ma-

ranhenses."
Além do editorial, o ex-Presidente José Samey faz publi-

car, no mesmo n1ÍlJleiO, artigo com a manchete: "Samey destaca a
açilo de Cafeteira", que dizia:

''O Presidente José Samey envioo ao Governador
Epitacio Cafeteira uma calorosa mensagem de solidariedade e recoohecimento J1"lo seu trabalho l frente da administraçilo estadual. E a seguinte a. mensagem do
Presidente José Samey:
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fato de ter sido Presidente da República uilo poderia aspirar a outro cargo, passou a lutar por uma vaga no Senado.
As pesquisas - novamente as pesquisas - diziam que o
povo maranhense ia eleger a mim. Fora do Maranhiio as pesquisas
indicavam-lhe o rumo do Estado que criara: o Amapá.
O ex-Presidente foi buscar abrigo poütico numa terra que
não era sua. Dessa forma, passei a ser? para o Dr. José Samey; o

vililo da história.
Querem me imputar a respoosabilidade de ter banido o Senador Sarney do seu Estado natal. Querem caracterizar a minha vit6ria. aclamada pelo povo, como crime de lesa-majestade.
O Senador Samey nunca me perdoou por ter-lhe "tirado" o
lugar que tanto almejava: a cadeira de Senador pelo Estado do Maranhilo.
Tentou, de várias maneiras, impedir a minha candidatura a
esta Casa. Foi grande a batalha jurldica que tive de enfrentar cooIra os petitórios do Dr. José Carlos Souza e Silva, advogado partieular para causas especiais e defensor do Memoriai José Samey.
Mas o povo me elegeu. E com certeza não se arrepende disso. Os maranhenses sabem que tenho aqui uma vida parlamentar
atuante, tratando com seriedade e respeito o mandato que me foi
eooferido.
Iuúmeros proounciamentos, pareceres, projetos, apartes e
intervenções servem para atestar uilo só a minlta atuaçilo como
também a minha assiduidade.
Voltemos, porém, à reportagem publicada na revista IstoÉ
e façamos uma análise.
· Há que se destacar que a matéria é toda coostrulda na base
do "dizem", 'Dinguém sabe", e não traz nenhuma comprovação
de fatos. Salta aos olhos a parcialidade e a passiooalidade do texto,
até porque todas as minhas cantas foram aprovadas em todas as
minhas prestações de contas como Prefeito e como Governador do
Maranhão. Então, nos perguntamos: O que inspirou eSsa niatéria?
Reaparecem as pesquisas. Enquanto o meu nome vai se destacando, os fndices da filha do Dr. Sarney sofrem uma queda acentuada, explicada. talvez, pela caracterizaçilo de sua pessoa como
aníllrii dos encontros das empreiteiras em Brasília e proprietária
de um patrimllnio questionável.
O despencar nas pesquisas faz com que os detentores do po·

der no Maranhão se de~sperem e com isto comeUUn os atos mais
báibaros que se possa imaginar centra todos os que se lhes opõem.

comp:n1amento leal e fratemo que sempre_ teve para co-

Tentativa de intimidaçilo, de desmoralizaçilo, de acbincalhe e, atê,
tentativa de subomo, deuuuciada pelo próprio cunhado da Deputada Roseana Samey, o Deputado Ricardo Murad, e tipificada na represeutaçilo oferecida ao Diretório Regiooal do PSD no Maranhiio,
da qual coosta dentlntia de que a candidata oferecera cargos, dinheiro e favores a um Deputado Estadual para que ele aliciasse
seus partidários.

migo nesse periodo decisivo do nosso Pais, quando tivemos a oportunidade de, juntos, trabalhar pelo Maranhilo
e pelo Brasil

esta Casa tenha uma dimensão do fato:
6.1 - No dia 3 de março corrente, is 21 bocas, realizou-se,

No momento em que o prezado amigo deixa o

Govemo do nosso BsqLdo, quero expres_sar-lhe o meu recoohecimento pela grande obra administrativa e pelo

Sua obm r1C8I'á em nossa história administrativa e
polltica. No Senado da República, tenho absoluta certeza, cootinuará o prezado cooteirineo a prestar relevantes

serviços ao nosso povo. Receba esta mensagem calorosa
como meu testemuaho pelo seu trabalho e minha solidariedade de estima. Abraços em Isabel e Janaina.
Seu amigo Jos6 Samey."
A solidariedade e estima do ·Dr. José Saruey nilo duraram
trinta dias. Esquecendo-se de sua afirmação anterior, de que pelo

Cito aqui um pequeno trecho dessa representaçilo para que

na residência do Senador Josó Sarney, situ"!!a no Bairro do Calhau, nesta cidade, uma reunião promovida pela Deputada e candi-

data Roseana Samey, a que estiveram presentes os Deputados
Manoel Ribeiro, Presidente da Assembléia Legislativa e então Pfe.
sidente do Diretório Regiooal do PSD, bem como o Sr. Jorge Murad, esposo da Deputada, e o Deputado Carlos Braide, Primeiro
V1<e-Presidente da Seçilo Regional do PSD. Nessa reunião, foi
proposto aos membros do PSD, ali presentes, que fechassem um

acordo com a Deputada Roseana, no sentido de apoiarem a sua
candidatura e de assumirem o controle do Partido, com a rmalida-
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de de impedir a candidatura do Deputado Federal Ricardo Murad e
de Deputados Estaduais que historicamente fazem oposição a Sarney, tais como o Deputado Isaac Dias, de São Bento, Marcony Farias, de Santa Inês, José Amado, de Cururupu, Kleber Leite, de
Vargem Grande. Para tanto, vantagens financeiras, politicas e admmistrativas foram-lhes então oferecidas: o dinheiro necessário
para a compra da maioria dos convencionais, a ftm de assegurar a
maioria dos votos da convenção que escolherá os candidatos do
Partido às eleições de outubro; amplas condições materiais e financeiras, durante o processo eleitoral, para todos os candidatos
apresentados pelo PSD; três Secretarias de Estado e cargos outros
de menor escalão para os convencionais; e também o direito de indicação do nome do Deputado Manoel Ribeiro oo Carlos Braide
para o cargo de Vice-Governador do Estado na chapa da Deputada

Roseana.
Assim é fácil concluir que a intenção da reportagem é,- além
de macular a minha imagem, tentar igualar-me à filha do Dr. Sarney, que esteve envolvida com empreiteiras. Quereni. a todo q~sto,
baixar-me à condição de corrupto.
Sempre tive apartamento no Rio de Janeiro (antes de ser
Governador), em Ipanema. Sempre tive casa em São Luís (antes
de ser Governador), inclusive essa casa, comprei-a em 1985 ántes
de ser candidato a Governador. Sempre tive casa no Lago Sul, em
Brasília (antes de ser Governador). Sempre tive carros de luxo (antes de ser Governador) ..
Só as aluais pesquisas podem explicar tamanho desespero!
Se necessário voltarei a esta tribuna para provar que o aterro
hidráulico do Bacanga foi subsidiado por verbas do Governo Fedenll, mandadas pelo Presidente Samey, o que foi negado pelos
seus fllhos.
Nunca respondi a qualquer CPL Nunca' meu nome esteve
envolvido em qualquer CPL
E aqui, Sr. Presidente, quero fazer um ligeiro registro porque, como o Govemo tem._ a_ maioria da Assembléia Legislativa,
estão pensando, para me desmoralizar, em criai" uma CPI colocando-m • ra responder, quando todo mundo sabe que um Senador
não está sujeito a responder uma CPI na Assembléia Legislativa,
porque é em outra esfera; mas querem fazer. Querem fazer_~
poder publicar: Senador Cafeteira. está respondendo a uma: CPL É
a isto que está sujeito quem faz politica de oposição no Maranhão.
O mesmo llãri ocorre com o Dr. Samey que, de ilibada moral, já esteve ligado às investigações da CPI das Terras e até nieS-mo numa CPI feita só para ele - a CPl da Corrupção que em seu
relatório fmal pedia o impeachmentdo então PresideD.te.
Dos 11 Senadores dessa CPI;-diz o livro ''Os crimes do Presidente - 117 dias de corrupção", apenas o Senador Alexandre
Costa; do PFL-MA, que é um homem leal, que respeita as suas
amizades, procurou contestar o Relatório. Os outros 10 Senadores.
tcdos presentes, excetuando-se o Presidente ela Comissão que não
vota, disseram sim ao impedimento. Foram eles: Jutahy Magalhães
(BA); Mendes Canale (MS); José Paulo Biso! (RS); Severo Gomes
(SP); Carlos Chiarelli (RS); Affonso Carnargo"(PR); Itamar Franco
(MG), hoje Presidente da República; Chagas Rodrigues (PI) e
Mauricio Corrêa (DF).
Vou mos_trar-lhes um documento- apenas um documento_e relatar-lhes um fato que diz muito bem do 11democrata11, do
11
amante das liberdades11 e da maneira de ser e de agir do Dr. José
Samey:
O fato ocorreu nos idos de 1967/68. Era eu o Prefeito de
São Luis. A Revolução eliminara da Constituição Federal a autonomia das Capitais, deixando à talante dos Governadores as nomeações de seus Prefeitos:. Ressalvara, conb.ldo, o direito dos já
eleitos e em exercfcio.
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Começaram a surgir, então, "denúncias", todas anônimas,
contm a minha administração.

Fui obrigado a ir várias vezes ao SNI, no Rio de Janeiro,
pam esclarecer as denúncias que apareciam cada vez mais freqüentes contra a minha pessoa.
Na última vez que lá estive, pesava sobre mim tiriia suspeita, caracterizada por uma correspondência enviada pelo então Govemador do Maranhão, o Dr. Josê Samey.
S. Ex.., utilizando a Westem - e aqui tenho uma fotocópia
desse telegrama -, à época o serviço telegráílCO mais garantido,
passara um cabograma ao SNI e, temeroso de que o expediente
não chegasse ao seu destino, enviou também a cópia do mesmo
com a sua própria assinatura.

Para se ter idéia da gravidade do teor da corresp:;ndência, é
preciso fazer um recuo no tempo e demonstrar o clima em que ·vivia a nossa sociedade.
Era o temp:J da Revolução. Os estudantes, indignados, reagiam, e percorriam o País promovendo encontros clandestinos em
fazendas do interior para debater, trocar idéias ou, até mesmO, para
traçar estratégias de combate contra a ditadura instalada no Brasil.
Como todos sabemos, Os órgãos de repressão não se intimidavam. Conseguiam sempre" descobrir os _locais de reunião e desbaratavam qualquer tentatiVa de reação. O- Que resultou disso é
trilitemente conhecido: mujtos desapareceram, outros foram exilados, vários levados aos cárceres e tantos outros morreram.
Estudante era para o Governo, naquela época, sinônimo de
subversão e de perigo ao reginle.
Foi nesse clima que o Dr. José Samey passou este cabograma para pilhar a Revolução, e mandoU cópia assinada com a seguinte "denúncia":
''RESERVADO -GENERALGOLBERY COUTO Sll..VA
SNI-RIO
Levo conhecimento Prefeito- Sã<? Luís- Epitacio Cafeteira
promovendo agitação meio esruda.D.til vg incitandO _desordem et fazendo promover passeata estudante fim desrespeitar princípio aUtoridade Diretor Liceu estadual puniu alunos tentaram evitar
colégio participasse parada sete setembro pt. .. "
Aqui, faço questão de dizer o seguinte: havia realmente uni
movimento estudantil a nível nacional. Não era um problema do
Maranhão, era um problema nacionaL Houve o caso do Wladimir
Herzog e de tantos outros. Aí ven;t ~ seguinte frase:
Plano agitação nacional estudantil aqui estimulado prefeito
está colocando meios recursos agitadores invadindo área esfera estadual deno or_dem pública pt saudações vg Joseh Samey Governador Estado.
O docuprento que ac'abei_ <:le ler, autentic~do desde 1970,
foi~me entregue pelo Coronel Francisco Homem de Carvalho, que
se revoltou com tão mesquinha atiblde.
. Era a derradeira tentativa de conseguir· a cassação do meu
mandato, para que então se apoderasse ela Prefeifura de São Luís,
nomeando o ~gente que bem lhe aprouvesse.
Enfrentei um drama de consciência e sofri com a idéia dé
aprovar o nome de José Samey para a vaga de vice-presidente na
chapa de Tancredo Neves. Pensei muitas vezes em entregar a Tancredo esta fotocópia do cabograma Recuei, no entanto, pois coosiderava que tod.Qs nós tínhamos que pagar um preço para acabar
com as eleições indiretas neste País. Entregar _a fotocópia talvez
fosse entendido como uma questão pessoal, insignificante diante
da grandiosidaQe de se devolver à Nação umli merecida democra,"'
cia.
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E mais: agora, S. Ex' até se propõe a disputar as prévias
para a candidablra a Presidente da República. dentro do Partido
que sempre foi a sua vítima.
O Sr. Alexandre Costa - Permite-me V. Ex' um aparte,
Senador Epitacio Cafeteira?
- - -O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Ouço o aparte de V.
Ex• e respeito a sua amizade com o Dr. José Same_y. ____ _____ _
O Sr. Alexandre Costa - Senador Epitacio Cafeteira, li o
contido na revista IstoÉ e li também o anúncio de V. EX', -na- segunda-feira, anunciando esse discurso para boje, quarta-feira. Pr<>;
curei V. Ex', que atribuiu a autoria da reportagem na revista lstoE
ao nosso colega Senador José Sarney. Dis-se a-v. Ex a que o Senador José Sarney não tinha nada a ver com isso. Tratava-se de
reportagem assinada por dois jornalistas, um deles até contemplado com o Prêmio Esso de Reportagem no Brasil; mais abaixo, uma
agência de publicidade também assumia a responsabilidade. Propus, então, a V. Ex.. que deixássemos os nossos problemas provincianos e paroquiais do Estado do Maranhão, cujas tradições
sempre foram essas: no Senado da República, não se constituem
tradição nem praxe as retaliações, os insultos, as vinditas, aS querelas. Respeito muito a presença de V. Ex• vindo se defender. A
imprensa é a imprensa. Ninguém pode desconhecer e se afastar
dos fatos, das injustiças, das verdades e das inverdades que ela publica. V. Ex• acusa o jornal O Estado do Maranhão, de São Luís,
que não desejo defender; mas existe um jornal oposicioniSta no
Maranhão, que també-m faz as suas publicidades, seus ataques permanentes ao lado de cá. Estava eu mostrando ao Deputado Federal
Ricardo Murado que hoje publica o jornal, que passo·a ler, apenas
para que V. Exa possa fazer uma ligeira análise do que são as injustiças, as inimizades, e a ferocidade que se constatam no Maranhão todas as vezes em que se aproxima uma eleição. Anuncia o
jornal:
O Líder do PPR- que é V. Ex•- disse, em seu pronunciamento, que vai apresentar provas de todas as falcatruas cometidas
contra o povo do Maranhão, nos últimos trinta anos, pelo grupo
que domina política e administrativamente o nosso Estado.
Veja V. Ex• a natureza do insulto, a natureza da injustiça!
Nos últimos trinta anos, foram Governadores do Maranhão: o Dr.
Samey, em 1965, cujo mandato foi até o ano de 1970; em 1970,
foi Substituído pelo Dr. Pedro Neiva de Santana, um homem ilustre do Maranhão, hOnrado, digno, catedrático da Universidade do
Maranhão, professor, homem de vida ilibada, que o Maranhão
sempre respeitou; depois do Dr. Pedro Neiva de Santana, não entrou ninguém do Dr. Samey, nem grupos; entrou o Dr. Osvaldo
Nunes Fi"ei:te~ um-médico ilustre do Maranhão, um homem honrado, digno~ cujo governo não foi atacado, nem por mim, nem por V.
Ex.., nem por qualquer político do Maranhão, em relação a desonestidade ou improbidade; depois, assumiu o Dr. João Castelo, exDeputado Federal, ex-Senador da República, ex-Govemador de
Estado, aliado de V. Ex•, cuja administração nada tenho a acusar;
quem o sucedeu foi o Deputado Luiz Rocha, de quem tambéln não
conheço qualquer improbidade; e, logo em seguida, o ex-Senador
Edison Lobão, que agora deixa o Governo. Então, comO vê V. &•.
aí estão os quase 30 anos de governo: de 1965 a 1994. Foram esses os homens que se aproveitaram e assaltaram o Maranhão? Eu
discordo. Não foram esses os homens que atacaram, roubaram _ou
dilapidaram o dinheiro do Maranhão. Discordo inteiramente da
matéria publicada no jornal, que é um jornal de oposição, de propriedade do Dr. João Castelo. O jornalista, ao escrever a matéria,
esqueceu-se que tanto o Governador João Castelo, cop1.0 V. Exa e
o Senador Edison Lobão foram governadores nesse periodo de
quase 30 anos. Essa é uma injustiça violenta e, se fosse· ser analisada tal como se contém, causaria ira. Mas os que conhecem a im-

uma
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prensa e os jornalistas retiram, deixam de lado esses impropérios,
essas incompreensões. Creio que o Senador Sarney não ê. absolu- ·
tamente, resp:msável pela matéria public8.da na revista IstoÉ. Os
políticos do Brasil sofrem. V. Ex• disse que nunca fez parte nem
tomou parte em nenhuma CPL Eu já não posso dizer o mesmo.
Tomeiparteemum.aCPI.
- -----O SR. EPITÁCIO<:AFETEIRA- Mas foi absolvido.
O Sr. Alexandre Costa: - Não, eu não conSidero nem que
tenha sido absolvido, Senador Cafeteira, porque se n1.mca houve
uma acusaçãO, a mais leVe, sob-re -a minha pessoa, como possO ter
sido absolvido? Absolve-se alguém que cometeu algum delito; eu
não cometi nada. Tão logo ap3rec~u ·o meu nome, não imputei a
culpa a algném; passei uma procmação ao entãO Presidente da Comissão, Senador Jaroas Passarinho, dando poderes a S. Ex' para,
aqui ou fora daqui, lançar mAo e recolher aos cofres da União todo
e qualquer dinheiro que, por acaso, eu tivesse depositado_em qualquer banco nacional ou internacional. Retirei meu Imposto de
Renda e o encaminhei ao Presidente daquela CPI. Durante cinco_
ou seis meses - meu retrato sempre nas galerias das grandes revistas, causando-me muitos constrangimentos -, processaram meus
documentos_. Os homens, Senador_ Cafeteira, não nascem com uma
placa na testa: honesto ou desonesto. Conhece-se a vida dos bom~ através de suas vidas pregressas. E como eu já viilha, ~ praticámente quarenta -e dois_ __ anos, sendo eleito pelo povo
m·aranhense - dos quais trinta e quati:ó aD.os ,Pratic-amente nestas
duas Casas, que ajudei a construir ao longo do _tempo, palmilhando, convivendo com meus pares -, nada mais lógico do que esperar que a minha própria vida apontasse para minha honradez e
honestidade. Mas vejo que V. Ex• encaminha de uma maneira di~
ferente. Eu louvo_ a sua defesa. Não carimbo, absolutam,ente, nqtli
concordo com o que está escrito na revista JstoÉ, mas creio que o
caminho certo para V. Ex• seria fazer Oque ftz: sofri, mas agn«rdei. Como não havia nada que apontasse um ato irregular ou desonesto na minha vida, não havia por que não esperar. Chegou o dia
em que a própria Comissão concluiu que não deveria me convocar, porque contra mini nada havia a apurar de desonesto ou de
impro)Jidade. Fiz parte dela porque um louco acusou-ine_-de ser
atuante ·da Comissão, o que era uma inverdade. N1mca atuei em
ComisSão de Orçamento, sempre tive pavor dessa Comissão. Se
dela fiz parte, foi atendendo a uma convocação do Dr. Aristides
Jun(fueira, Procurador da República, ocasião em que fui, pór duas
vezes, Relator do Ministério Público Federal, onde, para ser sincero, nem sequer fiz o relatório, ele foi elaborado pela própria Procu·ra<loria da República e por mim apresentado. A_ vida é essa. Os
momentos são esses. O Brasil atravessa a grande crise de i:nsinceridade, e contia o CongressQ desabou tudo o que há de mal neste
País: se se investiga o jogo do bicho, estão envolvidos membros
do Congresso Nacional; se se investiga a Comissão de Orçamento,
lá está o Congresso Nacional; se ocupam a sala VIP no aeroporto,
é o Deputado, é o Senador que não pode ir para lã. Enfim, tudo
que há de errado acumula-se, hoje, em cima destas duas Casas do
Congresso Nacional, como se em toda coletividade não houvesse
os homens honrados, os homens dignos, e, também, aqueles que,
não possuindo essas qualidades, aqui também estão porque esta é
uma Casa de representação. N"mgném pode desejar que o povo
brasileiro eleja 600 Parlamentares para o CoD.gresso Nacional e
que todos os 600 sejam santos, sejam beatos, sejam honrados e sejam dignos. Mas isso não acontece apenas aqui, acontece em toda
instituição. No Exérc~to brasileiro, existe o__que bá de melhor, mas
,deve existir também aquilo que não é o melhor para o Exército
brasileiro. Em outras instituições, existem os bons e os maus.
Quando apelei a V. Ex', dizendo que o Senador Samey nãO havia
promovido essa publicação, queria evitar não somente a presença
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de V. Ex• nesta tribuna, defendendo-se, mas também ter que apattá-lo-.lo para solicitar que deixe o Senador José Samey fora disso.
Vamos à provincia e lá lavaremos as nossas roupas, se é que elas
estão sujas, e acertaremos as nossas contas, coisa muito natural em
todas as campanhas eleitorais. V. Ex• falou na Deputada Roseana
Samey, que não fez parte de CPI, não foi acusada absolutamente
de nada, sequer o nome de S. Ex.. foi citado pelo "tarado" que pro. moveu toda essa miséria no Brasil. S. Ex• não estava na lista publicada pela revista Veja, e, não estando na lista, não poderia depor,
como eu tive que fazer. Quero ser muito sincero: depois de quarenta e dois anos de vida pública, tive que me sujeitar a ser interrogado sobre o que o Sr. José Carlos Alves dos Santos disse, não
sobre a minha pessoa, porque ele não disse nada a meu respeito,
apenas citou o meu nome; todavia, a revista publicou. A Comissão. incorrendo em erro - não criminoso, mas grave, de acordo
com o meu modo de ver-, achou por bem, por decisão da maioria
de seus membros, convocar todos aqueles que tiveram seus nomes

citados pela reportagem da revista, mesmo que contra os mesmos
não tivesse sido encontrado nada. Isso foi um_~. Não um erro
cometido por um, não um erro cometido por dois, mas um erro co~
metido pol' todos. Penso que uma Casa como esta, onde se encontram muitos homens que conduzem sua vida pública com
hooradez e dignidade, não podia pennitir que aqueles Parlamentares que nio tiveram nada apurado contra eles fossem convocados
para depor pelo simples fato de terem sido citados por um marginal Isso para mim, por exemplo, foi uma grande decepção, ou
seja, ter que responder a tudo aquilo que me foi perguntado. Se V.
Ex• me perguntar se sou um homem magoado, vou responder que
sim. que sou um homem magoado; mas, de qualquer forma, isso
serviu, não para que eu fosse absolvido, como V~ Ex• mesmo disse, mas para que ficasse comprovado que os meus quarenta e dois
anos de vida pública foram anos de seriedade, de probidade, de
cumprimento do dever e, por isso mesmo, as conclusões foram lógicas e chegaram a um l>om resull:ado. Essa comparação não tem
nada a ver com o que V. Ex• está tratando, mas demonstra que V~
Ex" pode se defender da tribuna do Senado. É justo, porque um
Senador, ao ser atacado, tem obrigações para com os seus pares,
sob pena de não poder, amanhã, ter condições de falar aqui desta
tribuna. Contudo, deixar as acusações de lado e desviar para ataques a pessoas que V. Ex• apenas supõe serem as responsáveis, absolutamente, não me parece- e nisso não vai uma crítica a V. Ex•
-o caminho mais certo. Não me parece o caminho mais certo reviver fatos da ditadura, telegramas, coisas de um passado que V. Ex•
aceitou, tanto que admitiu ser Governador pelo Maranhão, c_om o
meu apoio, com o apoio do Dr. Ricardo, do Dr. Sarney, da [)r& Roseana e de toda a famllia Sarney. Se aceitou, julgou que estava certo e, julgando que estava certo, não pode. absolutamente, hoje, da
tribuna do Senado, procurar defeitos: naquele com quem eu e V.
Ex• descemos a rampa do Palácio do Planalto no dia em que deixou de ser Presidente da República. Digo isso porque adoto a seguinte tese: se tenho uma amizade que me é cara, é decente, tudo
aquilo que ela me confiou ou que fiquei sabendo, durante sua duração, serei incapaz de, amanhã, se rompê-la, trazer a público. A
nossa peleja começa no dia eni que brigamos. O passado é passado: passa-se a esponja no quadro-negro e, depois de desmanchado,
começa tudo. Não sei se atrapalho V. Ex• com esta intervenção,
mas citei apenas dois exemplos. Não fui Governador, mas, no jornal, sou insuJtado porque faço parte do grupo. Como en, estão aqui
o Dr. Ricardo Murad, V. Ex·~ todos os Governadores que exerceram mandato nesses malsinados, como diz o jornal, trinta anos,
dos quais V. Ex• foi um ilustre Governador. Quero que V. Ex• se
defenda, e estou certo de que vai fazê-lo, mas deixe essa briguinha
da provfncia, da paróquia, comuns aos Estados brasileiros e aos
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homens públicos, e prossiga em sua defesa. Estou aqui para ouvilo com muita satisfação e com muita alegria.
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Senador Alexandre
Costa, V. Ex", mais do que ninguém, sabe que as matérias das revistas Veja e lstoÉ não chegam sequer a ser jornalísticas, e não
sei por que estão na prin:ieira página. ~ao houve a menor repercussão nacional; mas, no Maranhão, na cadeia de rádio e televisão, a
notícia é colocada da seguinte maneira: a cada- quinze minutos, lêse um trecho da reportagem e, depois, diz-se que o Procurador
Aristides Junqueira quer colocar todos os corruptos na cadeia, levando o povo à idéia de que isso é corrupção.
V.- Ex• é meu adversário, e, quando o nome de V. Ex• foi citado na CP!, fui visitá-lo, porque acredito que o correto é proeurarmos defender os políticos de nosso Estado e não o Contrário. Isso
tndo,vem sendo feito e não é de hoje, não é de depois da Veja ou
lstoE. Li, há pouco, um jornal de novembro de 1993, para mostrar
que a inspiração é bem anterior a isso. Quando apoiei o Dr. Samey
como- Vice do Dr._ Tailcredo, V. Ex•, embora amigo dele, não o
acompanhou; fui eu quem o reaproximou do Dr. Sarney.
Nobre Senador Alexandre Costa, o tipo de política que vem
sendo realizado no Maranhão, desgraçadamente, não é o tipo de
política· que está sendo feito no Brasil. Na hora em que V. Ex• lê
um artigo de jornal, que não é meu, V. Ex•sabe que não foi minha
a inspiração, e V. Ex• sabe que não foi esse o meu procedimento
aqui. V. Ex", que me coohece há mais de trinta anos fazendo política. não vai encontrar uma declaração minha contra a honorabilidade de alguém. Nenhum politico do Maranhão pode dizer que
assaquei contra sua honra. Não me sirvo da honra alheia
Entretanto, é muito dificil se fazer um comício falando em
cima de um tamborete quando se tem à frente alguém com um serviço de som muito potente, porque ninguém vai ouVir quem está
falando em cima do tamborete._E_difícil a tarefa de quem quer se
defender. Como posso me defender diante de 'Qma cadeia de rádio
e televisão que, todo dia, diz a mesma coisa? A notícia, hoje, Senador Alexandre Costa, é:: ''Diante das acusações, o Senador Epitacio Cafeteira não é mais candidato a Governador". Isso não é
verdade, mas me dá ânimo. E se esse for o preço que vou ter que
pagar para não. deixar o Maranhão virar Tubiacanga, eu vou pagar,
porque não pode haver um Major Bentes dono do jornal, do delegado, do prefeito e do direito sobre a vida das pessoas.
Não tentaram atingir me atingir fisicamente, tentaram atingir a minha honra.
O Sr. Esperldião Amlo- V. Ex• me concede um aparte?
O Sr. Jarhas Passarinho- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Logo depois do Senador Esperidião Amin, ouvirei V. Ex", Senador Jarl>as Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Nobre Senador Epitacio Cafeteira, a Mesa solicita a V. Ex• qoe encontre o
caminho das suas conclusões, haja vista que o tempo de V. Ex• já
está ultrapassado em 50 minutos. Pediria a V. Ex" que coocedesse
os apartes solicitados e concluísse seu discurso~
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Vou concluir, Sr. Presidente, mas pediria a V. Ex• que entendesse.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - A Mesa
entende.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Esses fatos foram entregues ao próprio Presidente da Casa, e eu estou defendendo a minbahoora.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) --A Mesa
entende, por isso tolerou 50 minutOs, mas quer lembrar a V. Ex•
que há nove Senadores inscritos.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Já vi aqui, Sr. Presidente, falarem durante !nna hora e meia, duas horas.
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O SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Temos
nove Senadores inscritos, que- também des,ejam trazer alguma
mensagem a esta Casa.
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA -Talvez nenhum deles
tenha um problema como este que estou expondo.
O SR. PRESIDENTE (Franciseo Rollemberg)- Fica o
apelo da Mesa à compreensão de V. Ex'.
O SR- EPITÁCIO CAFETEIRA -Gostaria apenas de ouvir o Senador Esperidião Amin e o Senador Jarbas Passarinho,
para que eu não fiqti:eTrustradO de suas colaboraçc3es.
O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador Epitacio Cafeteira, serei muito conciso. Falo na condição de seu companheiro de
Partido, falo na condição de amigo, e quero resumir a minha manifestação, também ua condição de Presidente do Partido que V. Ex'
ihtegra, com duas idéias: a primeira, em que ·quero tésSáltar a solidariedade pessoal e partidária de compreender o gesto de V. Ex'
de vir à tnbuna para se defender. Nenhum de nós, Senadores, pode

negar solidariedade neste momento em que V. Ex• ocupa o microfone, que a vontade popular lhe conferiu, para tomar públicas as
suas livres manifestações a respeito de um episódio que o magoou.
A segunda idêia é a respeito do episódio, cujos detalhes não conheço todos, que estamos aqui a conhecer agora, inclusive com
pormenores da política do Maranhão. O aparte, quase discurso, do
Senador Alexandre Costa adomou e ilustrou o CQD.he.cimento dessa
realidade, e muito mais, certamente, ainda se poderia procurar e
pesquisar a esse respeito. Creio qtie to:los tiramos <lesse episódio
uma liçãó de vida e uma lição política. Sou daqueles que entendem que a imprensa tem o direito e o dever de info~. de divulgar e, responsavelmente, arcar com as conseqüências do que
divulga e do que informa. E ao político, pri.D.cTpalmelite nesta qu-adra, incumbe o dever da transparência. No gesto de V. & .. de vir à
tribuna, eu ressalto a disposição da transparência, que, com altivez, V. Ex.. simboliza neste momento. Eu me solidarizo e destaco
que desta lição todos devemos aproveitar. Muito obrigado.
O SR- EPITÁCIO CAFETEIRA- Agradeço a V. Ex' e
ressalto que coloquei as minhas contas e o meu sigilo bancário à
disposição. No exterior, nãO teDho conta, mas, se fór preciso, :ilão
tem o· menor problema. Para mim, foi i.liJ.POrúiiiteOOvir a palavra
de V. Ex.., um Senador que aprendi a admirar pela sua coragem,
pela sua retidão de caráter e pelo desejo de mudar este País.
OUço, agora, o meu companheiro de Partido, Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- Agradeço a V. Ex'_o
que
me concede, nobre Senador. Eu tambêm já uma vez ocupei esta
tribuna para defender-me de agressões, e creiO -que isto é um dever
nosso. Compreendo bem o aparte do Senador Alexandre Costa,
porque acabo entrando no discurso de V. Ex' por uma citação que
S. Ex.. fez à CPI. É imperioso dizer, em nome da verdade, que eu
paguei um preço muito alto no momento em que a Bancada do
PMDB foi buscar-me para presidir essa CPI. Eu deixarei, ao frm
do meu mandato, este ano, grandes lembranças aqui nesta Casa e
não" esperava deixar desafetos e amizades perdidaS ou -quebradas.
Esse foi o preço que paguéi. Relativamente à Deputada Roseana
Sa:ti:iey,-se V. Ex.. se referiu a ela como respondendo à CPI, certamente não foi aquela que presidi, porque de fato não houve razão
para convocá-la, apesar de eu ter pago um preço também muito
alto a um determinado jornal deste País, que achou que eu tinha
protegido a fam1lia Sarney. E mais ainda, por não ter aceito de maneira nenhuma,. porque era absurdo, convocar o Senador Samey
em função da CPI a que V. Ex' se referiu. Isso ficoU muito claro,
provado, mas era preciso que houv~$e agressões paralelas, servindo a -outros intéresses. para que se chegasse também a pôr em dúvida a posição do Presidente da CPL Como foi pósto em dúvida

aparte

Abril de 1994

que eu estava protegendo os Senadores, porque não os chamara
desde logo. N"'ao havia razão para chamá-los. Mas, como muito
bem disse o nobre Senador Alexamlre Costa, foi uma pessoa desqualificada que fez a relação no depoimento original, que gerou
tc:xlos os outros depoimentos. Num determinado momento da vida
da CPL quando o Senador Alexandre Costa, que sempre foi um
dos meus mais diletos amigos nesta Casa, viu:.se atingido pela imprensa, sendo S. Ex.. Ministro, eu lhe niandei uma carta com cuidado, porque, sendo eu Presidente da CPI, não poderia antecipar
méritos. Entretanto, eu conhecia, como S. Ex.. disse ainda há pouco., os homens pela sua vida pregressa. Nada, em nenhum momento na minha vida- e somos, aqui, colegas há três mandatos -,
alcançou a honorabilidade do Seuador Alexandre Costa, uada.
Mas houve um momento em que a Comissão achou que teria, de
qualquer maneira, de ouvir todos aqueles que tivessem sido citados. porque alguns dos citados estavam sendo comprometidos. A
isto o nobre Senador pelo Maranhão chama de erro. É um julgamento pessoal de S. Ex.., e eu respeito, mas não considero- que nós
tenhamos errado nesse ponto. Erro seria retfrar aqueles como o Senador Alexandre Costa, desde logo, de qualquer chamado para o
depoimento. Aí, sim, potque diriam, inevitavelmente, que o Presidente da CPI, amigo pessoal e íntimo do Senador Alexandre Costa. amizade a que S. Ex.. correspondeu seinpre com grande
lealdade, o teria tirado de ser chamado para depor por medo, talvez, de que S. Ex• não pudesse se dêfend&r. Quando, exat.a.Irieri.te,
tiramos S. Ex'" do depoimento do grande Plenário, com- oS óõ.tróSSenadores. M Senador Mauro Benevides, admiti que S. Ex.. deveria respon~r por escrito. porque as acusações que lhe eram imputadas teriam sido feitas ao tempO em qUe era Presidente da Casa.
Esse foi o meu papel. Então, quero que V. Ex.. me permita entrar
no seu discurso p:>r este aparte, porque, de algum modo, foi motivado pelas declarações de V. Ex• sobre a CPL E, aí, provocou o·
aparte do Senador Alexandre Costa. Lastimo profimdamente que o
haja magoado. Na minha posição pessoal, ao contrário, (Juis pre:.
servá-lo sempre; se isso resultou errado, lastimo e sofro por isso.
Quanto à posição de V. Exa, creio que qUando mostra ligações entre a publicação da IstoÉ e do jornal, V. Ex.. tem condições de fazer aquilo que na CPI foi milito comUm: -tirar ilações. V. Ex.. tirOu
ilaçõeS. E, diante do depoimento do Senador Alexandre Costa, em
quem ntiiiCa_Vi_Um ato de bajulação, de que o Dr. José Sarney não
teria sido o autor dessa iniciativa, creio qUe V. EX.. eleve levá-lo em
cõn:sideraÇão, ainda que esteja V. Ex' numa campanha, lutando
--tãmbém para eleger~se novamente govemãdor do Maranhão, e sabendo que, nessa hora, muitas coisas acontecem apenas com o
processo - infelizmente, ainda usado no Brasil - de caluniar as
pe_ssoas, ao invés de contra elas mostrar divergências de natureza
doutrinária, polítici e pessOal. Peço desculpaS a V. Exa pOr ter pe:.
dido este aparte. Poderia tê-lo feito atê como Uma explicação pessoal, mas séria oportuno que o fizesse na presença do Senador
Alexandre Costa.
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, vou encerrar. Antes, porém, na hora em que me refiro ao aparte de V.
Exa, nobre Senador Jaxbas Passarinho. quero dizer que a atitude de
V. Ex.. sempre foi louvável, não neste caso- mas em vários outros.
O que fez V. Ex'? Não antecipoü resultados. V. Exa nãO ilióu ilações, não condenou.
Isso não é o que está oCorrendo comigo atravéS do jomal do
Dr. Sarlley,·que fez -a publicação antes -~smo da revista Veja e
que, diariamente, tirà ilações, noticia e, logo depois, diz: "Dr. Aristides Junqueira quer tod.C?s os corruptos na cadeia", para que alguém pense que uma coisa tetn a ver com a outra.
Então, Senador Jaxbas PasSarinho, conheço a atitude de V.
Ex', e, inclusive, na época da Revolução, quando era adversário de
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V. Ex", jamais o condenei. De uma certa forma, nem a Revolução
condenei de forma direta, embora fosse do :MDB. Quem-razia a
Revolução, acreditava no que estava fazendo; muitos oficiais pensavam que era preciso acabar com os focos de corrupção porque
ali viria uma contra-revolução sangrenta para. este Pais.
O que não aceito, nobre Senador Jarbas Passarinho, é que
alguém, seja ele quem for, tenha tentado pilhar a Revolução, o que
não aceito é a declaração desse cabograma. Por isso, estou trazendo hoje esse documento, que é autenticado em 1970, e, se o faço
hoje, é para mostrar a correlação que existe entre quem deu uma
notícia falsa a meu respeito, e assinou, e os jornais da mesma pessoa que publicam hoje essa notícia para tentar desestabilizar uma
candidatura, que não é minha. Eu não quis ser candidato, pelo contrário. Todos os meus amigos do Maranhão sabem que não queria
ser candidato, queria concluir minha vida pública no Senado da
República. Cheguei a ser candidato - porque, mesmo sem dizer
que era- as pesquisas apontavam meu nome.
Não vou aqui citar Saint-Exu~ry. o livro das misses, e dizer que somos escravos daquele a quem cativamos, mas sou escravo do povo do Maranhão. Não tenho vaidade, quero apenas
cumprir a vontade do povo e só por isso estoo hoje atravessando
esse problema todo. A tei1tativa - do outro lado - de conquistar
votos está difícil e acham que é mais fácil me desmoralizar e fazer
com que o povo não me apóie.
Então, foi esse o sentido de mostrar esse documento? porque
ele estabelece uma relação. Na hora em que os jornais e televisão
fazem esse movimento, na hora em que me lembro que há 26 anos
fui maldosamente referido, num momento em que ajudar estudante
significava cassação, prisão ou exílio, esse ato, esse gesto, essa atitude não tem explicação, nobre Senador Jarbas Passarinho, porque
era tentativa de pilhar o movimento revolucionário.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que estou revelando hoje
esse segredo que guardei por mais de 25 anos. Divido com o povo
e com a história esse documento e o ofereço aos estudantes de entá~ • e aos estudantes atuais deste Pais, para. que saibam o respeito
que lhes foi dispensado pelo Dr. Sarney, que, de apontador de subversivos. travestiu-se em democrata liberal e tripudia sobre a honra
e a honorabilidade de qualquer cidadio que represente obstáculo a
sua ganância de poder e ao culto à sua personalidade insa<:iável de
importância.
Quero dizer, Sr. Presidente, e reaf:umar que está feito o coo.vite ao Dr. Samey para que, juntamente com sua família, faça o
que vou fazer: abrir o sigilo de suas contas, inclusive das f1IJ118S,
empresas e fundações. Nada tenho a temer, até porqt~e a minha declaração de bens já se encontra hoje na revista Is.ÕÉ.. Não sei, Sr.
Presidente, como um colar que comprei para a minha mulher e que
nunca foi usado está na revista .woE. Ou seja, foram à Receita Federal e conseguiram também isso. N'mguém mais nesta Casa tem
sigilo bancário ou flSCal, estou consciente disso. Mas eu, que não
procuro sigilo fiscal e bancário de ninguém, apenas quero que se
apresentem comigo para. juntos, exibirmos o nosso patrimôni.o.
Agradeço a esta Casa -ã atenção com que ouviu as minhas
palavras. Dizem, hoje, no Maranhão, que não sou mais candidato.
Afirmo que sou. Entretanto, o que des~jo. realmente, não é ser Governador do Maranhão, é continuar merecendo o respeito e a amizade dos meus colegas Senadores da Rep<lblica e Deputados
Federais.
Muito obrigado. (Palmas)

Durante o discurso do Sr, Epitádo Cafeteira, o
Sr. Chagas Rodrigues, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidincia, qJU é ocupada pelo Sr. Francisco
Rollemb.rg.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM Pronuncia
o segUinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a
Constituição deve ser entendida como uma moldura codificada de
inst.itnições, poderes, procedimentos e direitos de que se toma investida a autoridade aceita, tornando-se assim a lei suprema do
Pais.
Por outro lado, a Constitnição deve predispor a todos a a<:eitá-la como um documento construído para resolver os cooflitos
fundamentais relativamente à natureza e ã. estrutura da autoridade
pública. Mais ainda, devemos esperar que o Texto Constitucional
reflita um significativo grau de consenso social quanto_ aos meios e
propósitos do Governo - um coo.senso _que apenas será duradouro
caso a Constituição se apresente satisfatoriamente isento de anomalias e de ambigüidades.
Sem dtlvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa é uma formidável tarefa de engenharia política. Porém, ê igualmente indispensável na promoção do progresso social e ecooômico..._
.
Contrastando com essa aspiraÇão, de~ 1988, ~opt_a entrada em vigor da atual Constituição Federal, é que nos encontramos,
como sociedade, numa situação a que podemos chamar de anômala. Foi possível chegarmos a esse grande consenso nacional no
âmbito de uma assembléia especificamente eleita para tal fmalidade: desenhar as regras mais fundamentais que haveriam de, enfim,.
defmir uma ordem social estável no Brasil
Todavia, essa Constitnição, desde logo; foi deixada desprotegida, frente aos ataques dos que não conseguiram fazer paSsar
seus pleitos na Assembléia Nacional Constituinte, assim como daqueles que nãO reconhecem o alcance de se ter uma estabilidade
institucional, ainda que tênue.
Por outro lado, a indicação no Ato das Disposições Constitucionai-s Transitórias quanto a um peifõdo de ReviSão, a ii:J.i.Ciar-80
cinco anos depois, ou seja, em 1993, embora adequadamente prevista quanto ao seu aspecto temporal, não reSultou convenientemente utilizada para os fms a que se destinara~ Afmal, cinco anos
não chega a ser um prazo tão longo assim, quando se pensa em investimentos ecoo.ômicos e politicas de grande maturação, nem tão
exíguO para. se testar a eficácia de diversos dispositivos discutíVeis
ou polêmicos.
O que ocorreu é que as for~a.-:. pOliticas, respoil.sávéis J)elos
ajustes:. a serem procedidos, não agiram c-om a sensibilidade e a
-responsabilidade que a matéria exigia.
Os partidos políticos descuidaram-se desse relevante tema,
relegando-o a um segundo plano.
o-prãZo ftxado, cabe repisar, harmoniza-se perfeitamente
com as necessidades de eventuais mudanças e adequações no texto
··
promulgado em 1988.
Aa dificuldades e desacertos que ora apontamos deveram-se
à negligência política daqueles que deveriam estar atentos no desempenho da missão de acompanhar a evolução dos fatos, de forma a não permitir o seu descompasso com as regras
coostitnciooais editadas pela Carta Magna em vigor.
A conseqüência de tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é a enorme instabilidade de muitas demais regras, em vista de sua
inadequaç~o com o momento em que passa o Pais. Afmal, a regra
maior, a Constituição, sofre deste mesmo mal.
-Isto, naturalmente, nos conduz à questão muito atual da sistematização do poder no Brasil, ou seja, ao status da separação
dos poderes - e de seus associados pesos e contrapesos - entre
Executivo, Legislativo e Judiciário, que têm o objetivo de ser o
mecanismo auto-regulador.
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Em épocas de planos de estabilização e<:onômica, contudo,
tal regulamento de auto-regulação parece entrar em colapso no
Brasil, como estamos observando atualmente, tanto quanto já
ocorrera em 1986, com o Plano Cruzado, e em 1990, com: o Plano
Collor.
De fato, a implementação de um plano govemaitieiititl tem
significado concomitantemente a geração de relevantes fatos que
são impostos à sociedade assim como aos Poderes Legislativo e
Judiciário. A situação é tão peculiar que tais iniciativas econômicas do Executivo são configuradas como virtualmente invUlneráveis à critica e à oposição, levando mesmo à dúvida quanto à
legitimidade de qualquer discordância que possa vir a ser manifes!Jida.

Em verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos últimos
anos, a realidade da economia política brasileira tem sido repetitiva: a essência de seu desempenho gira em torno de questões qtie
dizem respeito diretamente à extensão e à qualidade de entendimentos que se possam estabelecer entre Executivo e Legislativo e
entre o Executivo e o Judiciário.
O Sr. Josaphat Marinho -Permite-me V. Ex' um aparte ?
O SR. GILBERTO MIRANDA - Ouço, com prazer, o
aparte do nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Gilberto Miraoda, V. Ex• examina o problema instib.lcional e administrativo-econômico brasileiro. Concordo com V. Ex• quanto a esta última
parte, em que analisa as distorções do procedimento administrativo com repercussão no plano econômico. Eu queria, entretanto,
pedir-lhe atenção para o fato de que não é a Constituição a responsável pela crise brasileira. nem pela falta de continuidade na execução de medidas administrativas. Na verdade, a Constib.lição de
1988- e não fiz parte de soa elaboração -ainda não foi devidamente aplicada. De sorte que, não é o conteúdo dela o responsável
pelo que ocorre no Pais. Os homens, responsáveis por sua aplicação, é que não lhe têm dado o devido alcance. Veja V_. Ex• que
esta Constib.lição. desde a fiXação da competência do Congresso
Nacional até a disciplina da ordem econômica, contém regras expressas sobre a neçessidade d<> planejamento, O art. 174 da Constituição claramente alude ao poder do Estado como órgão de
planejamento; planejamento obrigatório para o poder páblico e
planejamento meramente indicativo para o setor privado. Pergunta-se: ande estão os planos de Govemo? Quero me referir a plano
naci~ regional ou setorial, convertidos em lei, devidamente
aprovados pelo Coogresso. Oude está om plano desta natureza? O
plano não existe! Mas se atnbui à Constituição o conjunto dos males do Pais. É o caso de relembrar-se, ainda uma vez, a larga observação da doutrina: não são as leis ou_ ª- ConstilUição que
respondem pelos males, são os homens que as aplicam.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Nobre Senador Josaphat
Marinho, V. Ex' sabe da admiração e do carinho de privar da soa
amizade, neste período de pouco mais de um ano nesta Casa e que
tem sido motivo apenas de prazer.
Tenho acompanhado os pronnnciamentos de V. Ex' desde
que aqui cheguei e s6 tenho aprendido. Acompanhei a defesa de
V. Ex.• a favor da tese de que não se deveria proceder à Revisão
Constitucional. Conversamos várias vezes sobre o assunto. Hoje
tenho certeza de que V. Ex.• encarava da forma correta. porque não
havia condições efetivas para se fazer uma revisão mediante todo
o que estava acontecendo. Tenho acompanhado como V. Ex•, uma
vez que a Revisão está acontecendo, defende, com sabedoria, os
temas importantes, sendo várias vezes aplaudido, porque realmente fala com seriedade e transmite aos colegas todo o seu saber jurídico, da forma mais simplificada possível.
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O Sr, Josaphat Marinho - Obrigado a V. Ex' pela manifestação.

O SR. GILBERTO MIRANDA - Como bem disse V.
Ex', não há plaoejamento páblico e o Governo não tem planejamento para o setor privado. O País passa por um desgoverno total.
O Presidente da República preocupa-se em respoo.der es_cutas telefônicas, o que é um absurdo para um Pais de desempregados, de
famintos, um Pais cuja popolação está morrendo nos hospitais por
falta de atendimento.
Parece que este Governo só se atêm a assuntos pequeninos,
que não vão resolver em absolutamente nada os problemas brasileiros. Lamentavelmente, ainda temos que agüentar esse Governo
por mais 7 meses, que serão de caos, de desemprego.
Na seqüência deste pronunciamento, vou demonstrar que
este Governo abusa de medidas provisórias. Realmente o Governo
não aplica a Coostituição.
O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex' tem inteira razão. As
medidas provisórias sUbstituíram o processo legislativo nonnal e,
o que é pior, com a aquiescência do Congresso Naciooal.
O SR. GILBERTO MIRANDA- É lamentável que apreciemos medidas provisórias que nem sequer chegam a ser analisadas e são reeditadas sucessivamente. São medidas provis6ri.as
malfeitas, incompetentes, que provocam a discussão do Senhor
Presidente da República coro aquele que é o guardião da Carta
Magua do País, o Supremo Tribunal Federal. E Sua Excelência,
como uma criança birrenta, bate o pé e ·diz: não volto atrás, não
volto atrás. V amos contiouar até o fmal deste Governo enfrentaodo as questões do desemprego e da falta de um plaoo de desenvolvimento para o País; vamos ficar apreciando medidas provisórias,
enquanto o desgoverno é total.
V. Ex• tem toda a razão quando diz que temos uma Constituição boa; s6 falta aplicá-la, s6 falta trabalhar sobre os grandes e
microprojetos. Todavia, este Governo não se preocupa com nada;
não governa: apenas emite e reemite medidas provisórias.
Foi aprovado pelo Congresso Revisor aquilo que o Governo
mais queria- um absurdo e uma vergonha-: o· Fundo Social de
Emergência. Tirou-se dinheiro da Educação e deu-se ao Govemo.
Oude está o Orçamento? Estamos no mês de abril. Nos Estados
Unidos, os Parlamentares estão recebendo o orçamento para 1995:
Aqui, deveremos começar a discutir o Orçamento em maio ou junho. Acho que isso interessa ao Governo.
O Sr. Josaphat Marinho - Permita-me V. Ex• que assinale, corroborando sua observação, que, por duas vezes já ocupei a
tribuna desta Casa· para reclamar da demora do Govemo na devolução do orçamento ao Coogresso Nacional. Do COngresso foi retirado para a revisão. Estamos a caminho do fun do mês de abril e
o Orçamento não retomou ao Congresso Nacional. E se h6. sempre
de perguntar -já. perguntei -:-como o Governo está administrando? Como está realizando as despesas? Com que autorização?
Dentro de que limite? De rfJida disso se sabe. Mas lamentavelmente o Coogresso está tolerando esse desrespeito à Coostituição.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Concordo coro V. Ex' A
imprensa, a meu ver, deveria ser mais dura com o Congresso em
relação ao Orçamento. Sabe-se que ela não- tem sido nada dura
com o Presidente da República, pois não dá índice em pesquisa de
opinião falar que o Orçamento ainda não veio para esta Casa. O
País está sendo administrado do jeito que querem, como querem.
Não há prestação de contas; não se sabe onde é aplicado o dinheiro, o que foi pago e com que autorização. Continuanios um Governo imperial, mas medíocre.
Chamo atenção especial para as circrmstân.cias em que se dá
a tramitação das medidas provisórias associadas ao atual Plano de
Estabilização Econômica, espeçialmente das recentes Medidas
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Provisórias n•s 434 e 457 que demm origem A Unidade Real de
Valor.
Se V. Ex's analisarem a Medida Provisória n• 457, terão
opa:tunidade de verificar que, se aprovada, a medida permitirá que
o Governo reajuste todos os seus débitos pelo pico, pelo maior valor. Todas as empreiteiras deste País, todos aqueles com. quem o
Governo tem débito receberão pelo pico. No entanto, o empregado, o funcionalismo póblico receberá pelo meuor pico. Imaginem
os senhores o lobby que há por Irás de uma medida provisória que
beneficia brutalmente todos aqueles que têm a receber do Governo. Mas, o assalariado, aquele que toca a máquina, que trabalha.,
recebe um salário miserável. um salário vil. inexpressivo, que não
dá para sustentar a sua família.
Jnfelizmeute, as lideranças dos partidos se calaru e não analisam, não vêem- ou não querem ver-, não denunciam fato c_omo
esse. O Congresso tem que estar atento à votação dessa Medida
Provisória, senão daremos bilhões de dólares em reajuste para todo
aquele que tem contas a receber do Govemo, Sr. Presidente, Srs.
Seuadores.
Tais ocasiões podem bem ser caracterizadas como crises de
uma ''Presidência Imperial11•
O Presidente da República, os Ministros de Estado, assim
como os expoentes da burocracia oficial - todos -usam a retórica
da negociação, porém estão sempre muito pouco predispostos a
aceitar emendas ou reformulações às medidas provisórias encanriuhadas ao Congresso Nacional.
No entanto, ao que se tem assistido, desde dezembro passado, tem sido a marcante tentativa de violação do princípio constitucional da separação de Poderes, como no caso das Medidas
Provisórias n°s 375, que condicionava o rito das liminares concedidas pelo Judiciário e a 396, que retirava do Congresso Nacioual
a prerrogativa de fiXar o índice de correção moi:J.etária das ·despesas
orçamentárias.
O fato mais recente dessa crise foi a inteq>retação judicial,
dada pelo Supremo Tnõunal Federal, a um dos artigos da Medida
Provisória ri0 434. o que foi contestado mUito intempestivamente
pelas autoridades governamentais, a começar pelo próprio Presidente da Repóblica.
A relevância desses conflitos entre Poderes, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, não está propriamente em sua ocorrência, mas em
como as anomalias em que tais conflitos se defmem sempre foram
administradas, fora dessas situações de crise constitucional.
Ressalta, pois, a fundameutal importlincia da atnação do
Congresso Revisor, não com.ó instância_ para aprovação de pleitos
que atendam ora ao segmento do Governo, ora à conveniência dessa ou daquela força política, mas na resolução de anomalias que
persistem em se manifestar nas ocasiões em que m.ãis se precisa de
harmonia e estabilidade política.
É nesse ambiente que devemos entender os percalços por
que passa a nossa vida econômica e política.
Como poderá, por exemplo, o Govemo comprometer-se
com o rumo firme no campo econômico sem dispor de garantias
quanto à extensão e profundidade dessas revisões?
Será que o Executivo conta como viável insistir futuramente no modelo de presidência imperial? Não estará tentando o novo
Governo, que se inaugura em janeiro próximo, a persistir nesse
modelo?
Pior ainda, a própria burocracia governamental poderia ver,
nesse estado de coisas, a o):X>l'tU.nidade para direcionar a politica
econômica por uma trajetóriã ainda mais discricioD.ária. - Lembro a todos a proposta apresentada de retirar do texto
constitucional os artigos referentes à capacidade tributária do Esta-
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do brasileiro, transferindo assunto tão crucial para a vida do cidadão Alegislação ordinária.
Sem dúvida alguma, não poderiamos imaginar maior aten:
tado As h"berdades ecOIIÔIDÍcas do cidadão e contnbuinte!
A conjuntura política, por oulro lado, é muito delicada, pois
estamos em ano de eleições gerais- a mais importante dos ühimos
anos.
É relevante não pelarlzar os interesses envolvidos nessas
eleições.
Todavia. Sr. Presidente e Srs. Senadores, temo que o estilo
imperial com que o Executivo vem administrando a economia apenas alimentará os radicalismos~ de vez que a instituição da separação de Poderes tem sido levada a operar em condições extremas.
Agom mesmo esse radicalismo político se insinua na sugestão de se transferir ou conchfir a Revisão no âmbito da legislatura
que se inaugora em 1995. Seria mais legítimo, argumentam al-

guns.
Outra vez, Sr. Presidente e Srs. Senadores. temo que este
ponto de vista possa, de fato, ser repelido em qualquer outra ocasião.
Assim, se as prévias eleitorais apontarem a favor de uma
facçio politica., os da outra facção manobrarão para que tal ReviSão não ocorra. Caminharemos, portanto, de impasse a impasse.
De modo que teremos nesse tipo de comportamento mais um fator
~de desestabilização institucional
Será virtualmente impossível construir expectativas estáVeis
quanto à ordem econômica e social no Brasil!
O Sr. Mauro Benevides- V. Ex• me permite um aparte?
O SR- GILBERTO MIRANDA - Concedo um aparte ao
nobre Senador Mauro Benevides.
·
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Seuador Gilberto Mirap•
da, estava eu avisado de que V. Ex• ocuparia a tnlruna do Senado,
na manhã de hoje, para proferir iruportanle discurso sobre dsSO
tema de inqueSticnável relevância. E posso dizer a V. Ex• que,
saindo que estou da reunião de todos os Llderes da Câmara e do
Senado, sob a Eresidência do Seuador Humberto Luceua, trago já
uma informação de certa forma auspiciosa no que diz respeito ao
proces~<Kie revisão da Carta Magua brasileira. E alguns iteus da
ordem eCooômica devem integrar às discussões que se processarão
a partir de agora. Há mesmo um projeto de resolução, que será
submetido às duas Casas, no sentido de interromper as atividades
ordinárias das duas Casas, amara e Senado, naturalmente com
excepcionalidade de alguns assuntos que estão explicitamente referenciados nesse projeto da resolução, para que se prossiga, até o
dia 31 de maio, a votação do processo revisional da Lei Fundamental brasileira. Portanto, acredito que até o fmal <la tarde de hoje
será conhecida essa solução e, é muito provável, senão quase certo, que daremos continuidade aos trabalhos da Revisão. Vamos
eleger temas~ tanto quanto possível, consensuais. Os chamados
"contra" já se dispuseram também a apoiar o processo de revisão,
e tudo agora reside na escolha dos itens que deverão ser objeto da
deliberação do Congresso Revisor. Mas não há dúvida de que é
um estágio significativO, um avanço expressivo e, por isso. aparteando
Ex.. neste momento, quero levar-lhe. e naturalmente
àqueles que ainda permanecem no Plenário neste instante, a informação, de certa forma alvissareira, de que haverá o prosseguimento do trabalho de revisão da COnstituição brasileira.
O SR- GILBERTO MIRANDA- V. Ex' nos traz uma ótima noticia, talvez a melhor desde o início do ano.
Portanto, parabenizo-o, como Llder do meu Partido, assiru
como o Seuador Humberto Lucena e também tcdos os Lideres de
todos os Partidos pela influência e participação nesse Colegiado.
Mesnio diante de matérias iruportantes a serem discutidas nas duas

v.
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Casas, penso que seria i.m.patante a interrupção efetiva nos trabaEm primeiro lugar, se os Líderes dos partidos políticos não
lhos das duas Casas no sentido de tentarmos, num esfOl'Ço cOD.cen- compare<:erem ao plenário da revisão, se os Líderes dos partidos
trado, realizar sessões, se possível nos fm.ais de semana, para políticos não derem apoio ao Presidente da Revisão Constitucio-_
oferecer ao futuro Presidente da Repl!büca uma forma de govemar oal, se os1íderes dos partidos políticos não defenderem claramente
em plenário, não teremos Revisão.
este Pais.
Lembro a V. Ex"' que, na próxima semana, quarta-feira é dia
Mas, ao mesmo tempo, nobre Lider, tenho muitas dúvidas.
Veja V. Ex•, todas as tardes os trabalhos se iniciam com requeri- de cassações. Esta semana acabou. Temos convenções de partidos,
mentos pedindo inversão de pauta, isso ou aquilo, oo.de setenta temos prévias de partidos e temos, na verdade, no máximo. oito
Deputados acabam enrolando todo o Plenário. Digo a V. Ex' que sessões ordinárias da Revisão Constitucional, se formos contar
não acredito nos "contra", não acredito na boa vontade dos "con- quarta e quinta-feira.
tra" e, lamentavelmente, não acredito na seriedade dos "contra",
-sabe V. Ex' que bastam dois requerimentos de mudança de
ativistas no Plenário da Revisão Constitucional.
inversão de pauta, acabou-se a Revisão Constitucional.
O importante, Senador Mauro Benevides, é que o PMDB, o
O Sr. Mauro Beoevides - Perfeitamente, nobre Senador
PFL, o PPR, o PTB, enfim, todos os graudes Partidos, evidente- Gilberto Miranda. Nós, embora superficialmente, eXaminamos
mente com a ajuda daqueles partidos bem intencionados, discu- todo o calendário e identificamos aquelas datas que poderiam galvailizar as atenções e os esforços dos integrantes do Congresso
tam, previamente, e vão para a Revisão com vontade, não
deixando que os "contra" tomem conta do microfone, não deixan- Revisor. Porém é indispensável que fortaleçamos a autoridade do
do que os "contra" façam baderna.. e que a Mesa seja mais dura e Presidente Humberto Lucena, para que ela não seja arranhada de
que continue, efetivamente, usando o Colégio de Líderes para pu- . forma alguma por quem lhe queira fazer sombra na articulação ponir aquela pouca vergonha. aquele exemplo mal dado que, muitas lítica que é sua, como no passado foi a de Ulysses Guimarães na
vezes, acontece durante todas as sessões, onde ~mos visto a irres- Presidência da Assembléia Nacional Constituinte. Se tivermos que
pol!Sabilidade daqueles que não merecem o voto que tiveram para alterar o Regimento do Congresso Revisor, para flexíbifizar a
representar o povo no CQD.gresso Nacional.
apreciação de algumas proposições, temos condições de fazer. V.
O Sr. Mauro Beoevides -Nobre Senador Gilberto Miran- Ex• não estava nesta Casa ainda., mas em 1987/88 ftz.emos duas alda, vou fazer uma nova intervenção no pronunciamentó de V. Ex• terações do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte.
para dizer que aqueles que se contrapuseram à Revisão Coostitu- Quando surgiu aquele movimento denominado Centrão, o Presiciooal estão quase todos presentes à Mesa, presidida pelo Senador dente Ulysses teve sensibilidade de promover a modificação do
Humberto Lucena. A julgar pelo que constatei- e há algumas ma- Regimento e, por uma dessas coincidências que me cabe revelar
nifestações já explícitas -, eles estio no propósito de participar da neste instante, coube exatamente a mim, por delegação do Presielaboração dessa agenda que, com características coosensuais, se- dente Ulysses Guimarães, Vice-Presidente que era da Assembléia,
ria submetida à deliberação do Congresso Revisor. sabe V .Ex' que relatar as duas alterações discutidas amplamente com Roberto Cartemas da maior relevância, como por exemplo a Reforma Tributá- doso Alves, Bonifácio de Andrada, sobretudo, o grande jurista, e
ria, já caminham para aquela fórnrula engendrada da descoostitu- com iss-o abrimos perspectivas para que a Casa votasse efetivacionalização daquela matéria, a fim de que ela seja tratada em lei mente, como votou, a Carta de 5 de outubro de 1988. Então, todos
complementar ou ordinária. Esta é uma fama de se tangenciar a esses fatos devem estar presentes neste instante, e a colocação de
responsabilidade do Congresso Revisor para que possãinos,- ao fi- V. Ex", para que realmente endossemos a ação articuladora do Prenal dessa tarefa, no dia 31 de maio, projetar uma imagem frustran- sidente Humberto Lucena, é fundamental, é indispensável, e não
qualquer areste diante da opinião pública do Pa!s. Veja V. Ex' que isso pode permitamos, de maneira alguma, que se queira
significar até uma crise que alcance o prOcesso deinbcrático repre- ta ou qualquer restrição na conduta, na orientação, no trabalho, no
sentativo. Portanto, seria ideal que todos nós conjugbsemOS esfor- empenho do ilustre Presidente do Senado Federal e Presidente do
ços para viabilizar realmente a Revisão. V amos sacrificar os Congresso Revisor.
nossos fmais de semana, embora a partir de 15 de maio haja o praO SR. GILBERTO MIRANDA- Conclamo que todos os
zo fatal das convenções partidárias, reclamando a nossa presença partidos procedam como V. Ex', Senador Mauro Benevides, agiu
nas bases eleitorais, sobretudo para aqueles que vão disputar elei- em reunião da nossa Bancada, ou seja, quando seus lideres tenham
ção. Não é o caso de V.Ex"', que apenas exercitará a sua liderança. que se ausentar para reuniões, nos Estados, nomeiem, c-omo V. Ex•
mas sem necessidade de disputar, agora, o voto popular, com que Õ fez, dois co-lidereS; no caso Os Senadores José Fogaça e Ronan
seria galardoa.do certamente. Mas vamos nos defrontar com essas Tito. No caso do PMDB, já temos, hoje, dois Seri.adores para estadiliculdades de calendário. Mas se hoover realmente vontade polí- rem preSentes e apoiarem.
Agora, V. Ex• tocou em um ponto básico e muito questiotiática de se processar a Revisão, não há. dúvida de que teremos amplas possibilidades de, até 31 de maio, chegarmos a esse '!el: temos que rever o Regimento da Revisão. É u~ ponto crucial!
desiderato. Há inclusive uma proposta do Senador Marco Maciel E muito importante que se estude e que se reveja: o Regimento da
de uma dilação de prazo para 30 de junho. Eu mesmo, dentro da revisão é muito imperial. Não podemos trabaJbar com emendas
fraternidade que me vincula ao Líder do PFL, já extemei ponto de aglutinativas de plenário, porque ninguém acaba tendó a visão e,
vista contrário, porque entendo que, após 31 de maio, a realização conseqüentemente, -entendendo o que se está votando. Não podedo trabalho revisional sofreri~ inapelavelmente, o influxo dos in- mos dar ao revisor o poder de emendas aglutinativas.
teresses politicos eleitorais. Portanto, melhor será que realmente
O Sr. Mauro Benevides- Vou mais além, nobre Senador
garantamos o término dos trabalhos no dia 31 de maio, e alé lá Gilberto Miranda. Temos que restabelecer, sem quaisquer deloncheguemos com algo de positivo que represente o ajustamento da gas, exatamente a apuração de votos por cada Casa isoladamente.
Carta Magna à realidade política, econômica, social e cultural do Mesmo em uma sessão t.milateral devem ser tomados os votos dos
País.
Deputados e dos Senadores. Essa tese foi defendida, em outubro,
O SR. GILBERTO MIRANDA --Agradeço os esclareci- pelo nobre Senador Josaphat Marinho e, na última segunda-feira,
mentos de V. Ex•, meu Líder.
em um discurso que devo ter deslustrado os Anais da Cas~ mas
Lembraria a V. Ex'três pontos.
com esse enfoque corajoso, relembrei a necessidade de se garantir
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ao Senado Federal uma manifestação que nãO seja nã.quele conglo- sOas ganharem de 400, e é o que vem ocorrendo. A Revisão está
merado numérico de mais de SOO pessoas, subestimando-se, por- parada e não vai prosseguir, no meu entender. Não vamos 'botar
tanto, aquilo que é imperativo na Carta brasileira que é o sal em came podre", como se diz no Nordeste. Veremos o que irá
funcionamento da Câmara dos Deputados e do Senado ·Federal, acootecer, porque é humanamente imposslvel que ela se cooclua
com os votos tomados isoladamente em cada uma dessas'Casas com êxito. Temos essas sessões até o dia 31; temos a votação das
Legislativas.
cassações; temos, ainda, votações com respeito às medidas proviO SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio)- Nobre Senador sócias, que são em número de 69. Falava-se muito, ruvia-se muito
Gilberto Miranda, alerto a V. Ex' que seu tempo já está ult;rapassa- neste Congresso, neste Plenário: quando o Presidente Collor editado em quase 20 minutos. Temos ainda seis oradores inscritos e a va as medidas provisórias parecia que o mundo vinha abaixo. SeOrdem do Dia.
·
nador Gilberto Miranda, estou preocupado. Todos nós estamos,
O SR. G~ERTO MIRANDA - Concluo em alguns mi- porque sabemos que em relação a nossa ecoo.omia "o cobertor está
nutos.
.::•.'-";- ·.
curto". Se não vierem investimentos de capital estrangeiro, para
S6 gostaria de dizer, meu Líder - tive a oportunidade de ler fazermos joint-venture com nossas empresas, não pc:xJererilos ir
o seu pronunciamento-, que V. Ex' tem toda razão: não podemos, para a frente. Temos 30 milhões de brasileiros monendo de fome,
em hipótese alguma, concordar com a maneira como está sendo nu_m País que possui bom clima. E quando conseguimos uma safra
feita a votação e, de preferência, cJaro, temos que votar nas.duas de 70 milhOOs de toneladas de grãos, 30% perdem-se no campo e
Casas.
na ladroagem dos armazéns. Temos vergonha disso, Senador. EnSr. Presidente, Srs. Senadores, será virtualmente impossível quanto um país como a Orina, que tem 10 vezes a população do
construir expectativas estáveis quanto à ordem econôm.ica e social Brasil, obtém uma safra de SOO milhões de grãos e abastece 22%
no Brasil!
da população da Terra, lemos nos jornais que em Recife as pessoas
Como ficará a credibilidade da Constituição brasileira?
estão recolhendo came humana do lixo hospitalar e com ela se aliAfmal, sua revisão estará sendo questionada em bases pura- mentando, como se estivesse em Biafra. Senador, tenho estes camente partidárias ou ideológicas, independentemerite da sociedade belos brancos, fui Deputado aos 23 anos de idade, já vi todos esses
ter tido resolvidas duradouramente as anomalias constitucionais?
fllmes, e até hoje tenho muito medo. Lembro-me sempre das palaLamentavelmente, essa hegemonia do Executivo, tão bem vras do grande llder chinês, Mao-Tsé-Tung, dizendo que povo de
demonstrada quando se trata de implementar planos macroeconô- barriga cheia não pensa em revolução. E ocoxre o contrário neste
micos, não tem contribuído para renovar o interesse pela revisão País. Solidarizo-me com V~ Ex• e acredito que o nobre Senador
da Constib.Jição.
Mauro Benevides, com a sua experiência e boa-vontade~ está torNesse sentido, as forças politicas, tanto quanto os órgãos de . cendo, como todos nós, para que rio término da Revisão Constituopinião pública, parecem atnl>uir os recentes conflitos de interesse cional aprovemos, pelo menos, o ajuste fiscal. Infelizmente,
entre os Três Poderes mais propriamente a um comportamento re- Senador, não acredito que isso a.co:D.teceça. Acredito, sim, que o
preensível de uma das partes envolvidas do que a uma decorrência Presidente de República que for eleito fará a Revisão, de qualquer
de alguma anomalia constitucional.
maneira. Ou vai ser feita pelo Congresso ou a populaçãO irá às
Não devemos entender o episódio recente- que cootrapôs o ruas exercer pressão nesse sentido. O ideal seria que o Coogresso
11
Presidente da República ao Judiciário- como tendo "vencedores
Nacional a fiZeSse. Infelizmente, ao fmal de todos esses meses de
ou "perdedores", na medida em que o Supremo Tribunal Federal Revisão, repito um adágio popUlar do Nordeste: conve!samos, nas
tenha decido favoravelmente a esse ou àquele pleito, e contraria- duas Casas, e somente "miolo de pote", Senador, nada foi resolvimente aos desejos do Executivo.
do. E é por.isS!J. que a classe polltica está "mais por baixo do que
O Sr. Ney Maranhão- Permita-me V. Ex.• um aparte?.
poleiro de pato''. A população nos coloca entre os irresponsáveis, e
O SR. Gll..BERTO MIRANDA - Senador Gilberto Mi- isso é muito ruim. Como lembrou o Senador Mauro Benevides, o
randa, V. Ex', da tribuna, está hoje alertando a Nação, mostrando o Senador Josaphat Marinho alertoo para que a Revisão fosse feita
que está acontecendo - e que poderá vir a ser pior -, com a expe- com votação independente nas duas Casas, para que se separasse o
riência que tem, não apenas como parlamentar e homem público, joio do trigo e se destacasse a .responsabilidade. E mesmo nisso
mas também como empresário, que sente, junto às classes tra.ba- não foi atendido, um homem como Josaphat Marinho, uma das calhadoras, a apreensão do momento que estamos passando. Concor- beças juridi<:as deste Plenário, deste Ccngresso. Enfim, Deus é
do inteiramente com v. Ex· em relação a esse problema, a essa brasileiro, e vamos torcer para que melhores coisas aconteçam
preocupação concernente à Revisão Constitucional. Respeito e ad- nosso Brasil. Parabéns a V. Ex•
·
miro o nobre L!der do PMDB, Senador Mauro Benevides, que
O SR. Gll..BERTO MIRANDA - Agradeço o aparte do
aparteou V. Ex• com entusiasmo, na esperança de podermos sal- nobre Senador Ney Maranhão, companheiro e amigo.
var, no fm.al, alguma coisa da Revisão. Mas concordo com V. Ex•
Creio que V. Ex• tem toda razão. Acredito que os jornais de
em ponto e vírgula e ce-cedilha, como diziam antigamente as nos- amanhã e o Jornal Nacional de hoje irão anunciar que o problema
sas professoras. Se houvesse vontade política para que esta Revi- da Revisão está resolvido, pois os partidos se reuniram e tomaram
são fosse até o fim, no mínimo já se teria resolvido a questão do uma decisão.
ajuste fiScal. Quando elaboramos a atual Constituição o fizemos
Mais uma vez, o povo será enganado e alguns especuladosob uma determinada 6tica; o mundo era outro, completamente di- res g3nharão -muito dinheiro nas bolsas de valores; mais uma vez,
ferente. A nossa Ccnstituição tem 78 artigos tra~do de direitos, o povo vai ''pagar o pato", porque aumentarão os preços.
Todavia, V. Ex' precisa compreender o Presidente Itamar.
46 de garantias- que é a mesma coisa-, 4 de deveres e I de produtividade. Temos que amontar o número de artigos que tratam de Sua Excelência edita muitas medidas provisórias porque é um Preprodutividade e de deveres, para que os direitos e ás garantias se- sid.ente provisório, com planos provisórios; acredita que emprego
jam respeitados, e não será poss!vel fazê-lo sem a Revisão. Este para a população deve ser provisório.- por que trabalhar semJIC?
Pais é ingovernável como diziam as Presidentes Samey e Collor e E comida, também, deve ser provisória: come-se hoje, não se
como está dizendO o Presidente Itamar. A culpa- vamos bater no ~·C~ amanhã, não se come na Semana que: vem. .. Não há preocupeito- é do·Coogresso, que deveria se reunir; nunca vi 100 peS- · paçio alguma com desenvolvimento e emprego. E também' há
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muitciS Miriisi:ros proVisórios. Temos que erii.ender o Presidente.
SUa Excelência tem uma visão bem -clara do seu Governo, que vai
passar para a História áonió o Governo que maiS- Ministros teve e
como o Governo do Presidente provisório.
Para concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo que V.
Ex's me entendam que acredito seja o Presidente um homem sério,
direito, hooesto. Mas apenas essa constatação não me interessa.
quando temos 14 milhões de desempregados, quando a população
não tem assistência médica, quando os preços disparam com o
anúncio do Plano FHC, e a população toda ''paga o pato". ~ao podemos continuar batendo no peito, dizendo que somos sérios, direitos, honestos, quando vemos no Jornal Nacional a população
do Nordeste comendo came humana.
Não podemos bater no peito com seriedade, com honestidade, tendo o Pals uma sonegação fiscal de praticamente 80 milhões
de dólares.
Vale a pena ser honesto dessa maneira? Ou -vale a pena tentar se juntar aos partidos políticos, govemar jUnto com eles, mas
governar trabalhando, fazendo com que realmente tenhamos ~
ReViSão Constitucional? Com essa Revisão que ã.i es~ nem o Pf,
o PMDB, o PFL, partido algum vai governar! N'mguém terá maio·
ria, nfuguém terá acordos. E, se acordos surgirem. mais uma vez, a
população pagará por eles. Sabem por que a população vai pagar?
Pt>rque-os-pattiâos vão negociar, vão acertar com o Presidente da
República em troca de cargos em estatais - presidência de estatal,
diretoria financeira de estatal, todo tipo de cargo de estatais que

não serão privatizadas neste Governo, e- o EstadO -vai cOO.t:iD.Wir
carregando uma carga brutal de corrupção. Porque não acredito
que, quando alguém indica um diretor da Petrobrás, ou um diretor
financeiro de uma estatal de grande porte, uma pessoa estranha aos
seus quadros, sem o menor ~paro, essa_ indicaçiio tenha co~
propósito ajudar o País~ a estatal, ou cooperar para que essa empresa seja bem administrada. Essa atitude s6 tem o iriteresse de
ajudar. si próprio e a alguns amigos; é o que estamos vendo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio)- Peço a V. Ex•
que conclua o seu discurso.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, desculpe-me pela emoção; não darei mais apartes.
Assim, devemos deixar que as ações de apelo eleitoral predominem sobre o bom senso e a perspectiva do muito que poderemos perder como sociedade, antes a insistência em denegrir os
Poderes constitucioruiis? A crise, em verdade, decorreu de um
tema mal resolvido em nossa Constituição, qual seja, a divisão de
Poderes.
N""ao podemos continuar a ter um Executivo que fltib.Ja tão
acentuadamente em função de necessidade coo.juntu:rais, cOndições
econôm.ico-fmance~

preCedentes, tradições, e mesmo de carac-

ter!sticas de persooalidades de Presidente da República.
Uma ordem social estável e justa requer mecanismos que
atenuem ou limitem a extensão em que tais fatores sejam deixados
operar.
O País pagou um alto preço por isso em 1990, quando o
Presidente da República se dispensava de promover uma aliança
duradoura que trouxesse o necessário· contraponto instib.Jcional
para a vigorosa e abritáiia intervenção econômica que, então, pró:
movia.
Agora, observamos ocorrência semelhante, sendo que a sustentação política do Govemo ocorre em circunstâncias especialmente delicadas para o Congresso Nacional.
A toda concentração de poder decisório -no Executivo corresponde a uma atuação dispersa do CongressO Nacional, que divide sua habitual atividade legislativa -com suas tarefas reVisoras da
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dmstituíçíó. Ademais, o Congresso Nacional ainda expia suas
culpas no eJÍisódio da Comissão Mista do Orçamento.
NesSe cenário, a Presidência Imperial tem substanciais coo_dições de prosperar, estabelecendo as bases para um presidencialismo
maiores restrições instib.Jcionais.
O;'prolcngamento dessa crise entre os Poderes, aliado Aretórica da campanha ele.itoral e à incerteza quanto aos rumos daRevisão_ COnstitucional, é, Sr. Presidente e Srs. Senãdores, um
cenário'de enormes riscos para a nossa sociedade.
~ ~ Confio que o Senado Federal há de dar, mais uma vez, sua
contribuição para que a sociedade brasileira siga por outra trajetória, ou seja, um caminho de progresso e sustentação dos princípios
da democracia constitucional.
· ~Sr. Presidente, Srs. Senadores, para concluir, quero dirigirme especia1mente ao Senador Ja.Ibas Passarinho, com quem convivi na CPI durante mais de 90 dias. Ali realmente tive a
opoctunidade de conhecer V. Ex", Senador. A primeim discussão
_dura e áspera ocorrida entre mim e V. Ex.. foi quando apareceu
aquele milhão de dólares na casa do Sr. José Carlos Alves dos
Santos e eu, inabilmente, fui colocar o dinheiro em cima da mesa e
.~ckrramei ~copo de água em V. Ex•
.~
Não pOdemos aceitar mais, de fonna alguma, de quem quer
que seja, que V. Ex" não tenha agido com a maior lisura, com a
maior seriedade e com o melhor cOillp)rta.mento. Se pessoas não
foram depor, se pessoas foram dispensadas, não foi por vontade de
V. Ex•, não foi porque V. Ex• assim o conduziu. DisSO -é-t.eSte:DiUnha o Senador Eduardo Suplicy, que esteve presente em todas as
sessões e teve, também, a oportunidade de ver a atuação de V. Ex",
como o Brasil todo, já que os trabalhos foram transmitidos IJOla televisão.
O meu partido, o PMDB, teve a sabedoria, a inteligência de
escOlher V. Ex• E, neste ano que passou, V. Ex• prestou o maior
serviço ao PMDB. Se o PMDB fez alguma coisa excepcional, o
fez na presença de V. Ex"
Antes de encerrar o meu pronunciamento, deixo registrado
nos Anais desta Casa que o jornal A Critica, o maior veiculo de
córiiU:riiC-açãO- do Estado- do Amazonas, faz 45 anos- de criaÇão,
sempre na linha de frente dos bons combates. São 45 anos de excelentes serviços ao jornalismo e à causa-pl:íblica.
- -Seu diretor-proprietário, jomalista Umberto Galderaro Filho, é exemplo marcante de determinação e dignidade. Respeitado
. em toda Amazônia, Calderaro faz de A Crítica um jom.al isento,
vencedor e próspero.
Era o que tinha a.dizer, Sr. Presidente.
~ - Muíti> Obrigado. (Muito bem!)
~

sem

Durante· o discurso do Sr. Gilberto Miranda, .o
Sr. Francisco Rolkmberg deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, Suplente
de Secretário

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - Coticedo a palavra ao Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PPR- PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores. ao Senador Gilberto Miranda agradeço o testem.uJiho que acwa-de dar, que nio diria generoso, porque sena desqualificar a sinceridade do propósito: Teremos ainda a oportunidade,
Senador Gilberto, de discutir matéria dessa natureza porque, no
momento, apenas há um livro publicado por quem quis aproveitarse da CPI e produzir um testemunho absolutamente falseado da
verdade. São tres jornalistas pooco conhecidos, por sinal, um deles
que acreditava que o Sr. José Carlos Alves dos Santos jamais matara a esposa e que aqueles testemunhos dados tinham sido com;.
1-.
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prados, possivelmente, por um Governador, que seria. o Governador do Distrito Federal, para incriminar o Deputado. Esse Sherlock
Holmes escreve um livro a respeito, o que acho que devé ilos obrigar, pela própria CP!, pela Mesa da CP! e pelos seus inlegrantes.
não fazer um relatório, o que seria pouco oportuno, tálvez. mas
sim dar um testemunho que sirva para os historiadores 00 futuro.
Agradeço a V. Ex' o testemunho.
Dois fatos, Sr. Presidente e Sr" e Srs. Seuadores, marcaram-se nesta semana: um foi o encontro, uma audiência com o
Presidente da República, por 50 minutos. O outró foi assistir a entrega de Espadas dos Generais, há poucos dias, no Cube do Ei<ér·
cito.
-;: j_
1
No prime~ -lev~i ao Presidente da República, que' é -uin
amigo de dois mandatos aqui no Senado, a minha grande preocu·
pação com o que está. acootecendo com a Amazônia e, partiCularmente, também, com o meu Estado. Tinha eu vindo do Pará- e
recebido todos os prefeitos da Região da Tnmsamazônica, _Um
pleito que é um pleito que, infelizmenté, está se transformandó em
tradicional. Tradicional, porque não é resolvido.
Na inaugumção da Transamazônica, percorri aquela estrada
a lOOkm por hora. Depois, quando voltei para a campanha eleitóral, encontrei a mata tomando conta das margens, toda a pista' c:Je
rolameuto arrebentada, as pontes quebradas e as agências do
DNER transformadas em depósitos de sucatas.
Então, a Oliabá-Santarém, que foi outra conquista tradicional dos santarenos, sobretudo, também ficou pela mesma questão:
pista de rolamento inutilizada, pontes quebradas e, no perlodo das
chuvas, completamente intransitável A Amazônja tem duas estações do ano: uma que chove muito e outra que chove demais, e estamos na última. Nesse período? tivemos a preocupação de
verificar se alguma coisa poderia ser feita para dar trafegabilidade
à estrada, já que não adianta termos as vicinais e lá colocar os produlores se eles não podem retirar os seus produtos para chegar l
área de comercialização.
O Presidente da República den atenção ao problema, chamou o Ministro Bayma Denys, Ministro dos Transportes, para
uma reunião que havia no dia seguinte com o Governador do Pará,
junto ao Presidente da República e quase toda a bancada federal.
Acredito que alguma coisa poderá ser feita ainda no Governo do
Presidente Itamar, pela sua disposição e pela fmne posição tomada
pelo Ministro dos Transportes.
Em seguida, fiz contato com o Ministro das Minas e Energia, por recomendação também do Presidente da República, e a!
surgin o problema que aqui já foi tratado por nós e também pela
bancada do Acre, que é exatamente a questão da desequalização
da venda dos produtos derivados do petróleo. Isso já começou
com o aço. Quando se fez essa quebra da igualdade de preços, o
Líder do Govemo nesta Casa, Senador Pedro Simon, em aparte a
~ também se solidarizou com o nosso protesto, mostrando que
o Rio Grande do Sul estava também sofrendo com isso, pois não
teria possibilidade de ter competitividade no problema de metalúrgica, se essa igualização fosse quebrada. E foi.
Agora, Sr. Presidente, leio documentos que recebo não s6
do Pará, mas, também, de companhias de navegação atuantes nos
Estados do Pará, do Amazonas e do Acre. Quebra-se a igualização
dos preços de derivados de petróleo, inclusive o GPL. O que isso
acarreta? Lá, na terra do nobre Senador Aureo Mello, em Eirunepé, o preço chegará a 40 e 60% acima.
O Sr. Aureo MeDo - Eirunepé é a terra do Senador Amazonino Mendes, nobre Senador. Sou de Porto Velho.
O SR. JARDAS PASSARINHO -Não, mas V. Ex' é do
Amazonas, Estado tão grande, e, embora tão grande, não merece
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que V. Ex• seja menor que o AmaZonas, para poder caracterizar-se
apenas num município. V. Ex• é um nome amazôn.ico.
Gostaria que V. Ex•, ao microfoo.e, ft.zesse um aparte para
que a Taquigrafia anotasse. Do contJ:ário, os taqulgrafos são obrigados a ouvir com acuidade auditiva um e um.
O Sr. Anreo MeDo - Se V. Ex' me permite, gostaria de dizer-lhe que não sou de Eurunepé, sou do Rio Madeira, de Porto
Velho, mas realmente Eirunepé é considerada a terra dos homens
inteligentes do Amazonas, de espiritos combativos, como Amamnino Mendes, entre outros. Entendo que V. Ex• está falando no
sentido abrangente.
O SR. JARDAS PASSARINHO- Quando citei Eirunepé
o fiz porque este fãto está citado no documento que recebi.
Quando chegar lá o GLI', Senador, o caboclo, o comprador
daquela área vai receber o preço do GLP, 40 ou 60% scima, o que
&igni:fica não apenas que se esteja prejudicando o Estado, mas o
consumidor; está-se tirando-dele uma oporttm.idade de se benefi~
cia:r do que havia antes. O preço -da gasolina., do querosene, do die~
sel e do GIP era o mesmo em Brasllia e lá; a mesma coisa se dá
no Estado do Acre.
Essa decisão tomada, se vem em nome de livre comércio,
competitividade, está me parecendo absolutamente esdrúxula.
O Presidente da República ftcou preocupado, chamou pelo
telefone o Ministro das Minas e Energia, que estava no Rio de Janeiro? e determinou que me recebesse. Levei ao Ministro os documentos, S. Ex• mostrou-se um pouco reticente, devido a pressões
que são muito grmdes neste sentido. Entretanto, fwou de levar o
problema adiante para tentar uma solução. Aqui, as bancadas da
Amazônia. sobretudo ~ pois a do Nordeste, provavelmente, não
será tão atingida - devem ter também a sua voz para solicitar que
nós, que já fomos abandonados tanto tempo, não soframos conseqüências de decisões que aparentemente são excelentes~ do ponto
de vista doutrinário, mas na verdade nos sacrificam.
O Sr. Aureo ~ello -Permite-me V. Ex• um aparte?
O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Concedo o aparte ao
Senador Anreo Mello.
O Sr. Aureo MeDo - Digo a V. Ex'; sua observação é de
defesa da nossa Região. Felicito a V. Ex• pela defesa que está fazendo dos nossos interesses regionais.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito ~obrigado a V.
Ex'
Ouço o nobre Senador Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior - Nobre Senador Jarbas Passarinho,
estranho o fato de que o Governo tenha extingüido a política de
equalização de preço do derivado do petróleo. Não faz muito tempo, recordo-me que estive em companhia do Senador Aluízio Beze~ lá no Departamento Nacional de Petróleo, conversando com
o Presidente daquela instituição, assegurou-nos que _a Região
Amazônica não iria ser penalizada com essa política de desequalização, porque já havia, inclusive, uma recomendação do ex-Ministro Paulino Cícero para- qUe poupasse- a Amazônia de mais esse
sacrifi.cio. Agora. com essa informação que V. Ex• transmite à
Casa deixa-me muito preocupado. Quero solidarizar-me com as
palavras de V. Ex• e com as providências adotadas por V. Ex• de
procnrar o Presidente da República para pedir a revisão dessas me·
didas que vêm prejudicando a nossa Região. No Acre, por exemplo, o botijão de gás, produto consumido por quase toda a
população, está por um preço muito mais elevado do que o praticado em Manaus e em outras cidades: Belém, Brasília, etc. Onde a
população tem poder aquisitivo mais baixo é exatamente ali que o
produto será mais alto. Portanto, isso não se justifica. O Presidente
do Departamento Nacional de Combustíveis assegurou-nos que
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parn manter essa politica de equalização de preço dos derivados do
petróleo bastava aumentar um percenbJal muito insignificante no
preço da gasolina consumida no Rio de Janeiro, São Panlo, Brasilia, etc., e com isso evitaria impor mais esse sacrifício à população
da nossa Região. Portanto, aceite aqui a minha solidariedade. Es-

Os -senhores tomam-se chefes maiores do Exército numãépoca em~· a soei~ brasileira e o mun4o redefmem concei,tos, objetivos e atê valores, senâo a velocidade de mudanças em
todos oS campOs a sua característica fundainental.
Esta, parece-nos, continuarã sendo a marca peculiar do futu'

tou disposto, juntamente com V. Ex.., a tentar buscar uma solução
para esse problema.

ro.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado a V.
Ex', Senador Nabor Júnior. V. Ex', aqui neste plenário, tambémjã
tmtou dessa matéria, teve a iniciativa de procurar os órgãos próprios do Governo a respeito.
Estive em uma audiência com o então Governador _Jader
Barballio, com o Senador Coutinho Jorge e com o Ministro Paulino Cícero, que era o Ministro das Minas e Enetgia. Reaimente, V.
Ex.. tem razão; do meu ponto de vista, houve um compromisso de
que isso não aconteceria. Porque, veja o que diz o· Departamento
Nacional de Combustíveis, "que para manter a equalização seria
preciso aumentar um pouco mais o preço da gasolina na área mais
rica do Brasil, na área onde há maior dinamização da e-c_onomia
brasileira". Em compensação, o nosso pessoal do extremo Oeste e
Norte do Brasil, que é o que tem menor capacidade de compra, vai
ser exatamente aquele que será. mais penalizado. Isso não me parece justo, quando se procura falar em justiça social
Receb~ Senador Nabor Júnior, exatamente do Sr. Luiz Paniago de Sousa, Secretário de Estado de Jndllstria, Comércio e Mi-

neraçio do Pará, exatamente este documento em que ele diz que se
iniciou o proeesso de desequalização. No Parã, atê que o preço vai
ser aumentado, em relação ao consumidor, cerca. de 9% a 10%. Já
no. seu Estado, no meu Estado natal, será muito mais; no Maranhão também; no Amazonas, com certeza, também, o preço serã
bem mais elevado.
~ ~ ~
O segundo fato, Sr. Presidente, que me chamou muita aten-

ção foi eu ter sido convidado pelo General Sávio, que era Coronel

e servia no Gabinete Militar no Governo do Presidente Collor, sob
o comando do General Agenor, Para assistir à entrega de espadas a
ele, que fora promovido. Foram 17 novos generais-de-brigada que
receberam espada. Foi uma cerimônia muito bonita. Às vezes preciso ter, realmente, a oportunidade de ir a esta minha origem para
até D.ela me impregnar de sentimentos que, aos poucos, vamos,
aqui, na vida pública, senão nos separando, pelo menos arrefecendo. F.ntio, sentir, como senti, o ambiente de fraternidade, um ambiente extremamente sãOy saudável. em que 17 generais-de-brigada
recebiam sua espada e o que mais calou em mim foi ouvir as palavras do Chefe de Estaclo-Maior do Exército Brasileiro. O General
Leone~ fez nm discurso de saudação no estilo militar que clã niargem a pensarmos muito sobre o que lemos - aquilo que na minha
Escola do Estado- Maior se chamava. depois de ler a missão? saber
quais eram as missões deduzidas. Neste discurso há? também? as
missões dednzidas, vou passá-lo à Taquigrafia. Hã algum tempo, o
General do Estado-Maior do Exércidto Brasileiro honvera feito
outra saudação a generais que chegaram, també~ ao prlmeirõ
posto de Generalato e citou um centurião romano? e isso ficou
nmito glosado aqui fora, porque ele falou na cólera das legiões.
Era para chamar a atenção de que enquanto a pessoa está se batendo na guerra, está tmtando de salvar a sua pãtria, no centro de poder existe desmoronamento da moral? o desmoronamento -da
moral, o desmoronamento das virtudes, dos princípios que devem
conduzir um governo. Isso foi enteil.dido de uma maneira um pouco distorcida, como se fosse uma tqJ.tativa de pregação de intervenção militar, que não é o caso.
Eu selecioo.ei alguns trechos desse discurso do General
Leonel dirigindo-se aos jovens generais:

As- transformações sucessivas acentuam os-contraste~ e -Osparadoxos próprios da nossa sociedade em desenvolvimento, exigindo do chefe militar capacidade de administrar e de planejar em
um ambiente onde a incerteza ê uma variável p:reValente. - - ClianíO a atençãO para o fato- -de que- ó Olefe do EstadoMaior do Exêrcito Brasileiro, na presença do Ministro do Exércit()
e de outras autoridades, começqu ex~tamente por mostrar o que,
nesSâ tedefmição de conceitos, acontece - é o que estamos discutindo aqui, no plenário, em comissões-, sobre a nova ordem mundial. Então, parte-se da redefinição dos conceitos, cotno essa nova
ordem mundial se reflete sobre a ordem interna brasileira.
Em seguida, eu chamaria atenção desta -óufrã paSs-agem do
discurso de S. Ex':
A abordagem, estudo ou análise desse CcntextO aliamente
dinâmico ~omenda aplicar o que aprendemos em nossa vida militar- o estudo de situação.
O estudo de situação é o estudo cartesiano que se faz nos
Estados-Maiores; parte-se de um princípio e a partfr desse princípio faz-se um estudo completo para se chegar a uma decisão, que,
por seu turno, passa previamente por váriãs hipóteses que· nóS Chamamos de linha de ação.
Continua o Chefe do Estado-Maior, referindo-se ao estudo
de situação:
Ele preconiza, em uma primeira fase, a identificação e a
constatação da realidade, sem atnbuir juizos de valor. Estes serão
considerados posteriormente, na análise, avaliaçãO e nas linhas de
ação que antecedem à decisão.
, ..
Processeguindo no seu discurso, que causou um grande
efeito a todos que estávamos lá ouvindo, diz o Chefe do EstadoMaior, referindo-se às Forças Armadas, particularmente ao Exército como uma instituição -pei"mariente:
Permanente, porque, desde 1648, o Exêrcito tem partipado
de todos os momentos da história pátria, como instnimento da
vontãd.e da sua gente.
Permanente, porque não serve a homens, não se desgasta
em cóncluios, não se rende a: vaidades, é infenso a crises, não cobra tributos, nem mesmo o do reconhecimento.
•c Há uma frase, que no meu tempo de oficial se falava muito.
já perdida na bruma da memória que a idade vai causando, não me
lembro exatamente o autor, mas que passava por Siqueira Orihpos;
• i> tenente. Dizia: "À pátria tudo se lhe dá, dela nada se pede. 11 Se
não exatamente e literalmente nesses termos ê O pensamento que
expressa, e aqui está repetindo com essas palavras do Olefe doEstado-Maior. Ainda ontem o nosso Senador Ney Maranhão~ lembrando-se que ele é Ney, lembrando-se lembrando-se do marechal,
-que naturalmente causou a designação do seu nome pelos seus
pais, fez aqui a apologia do Exército B~ileiro, no dia que foi destinado ao Exército, o dia 19.
O Sr Ney Maranhão - Complementando, o meu ascendente Jerônhno de Albuquerque foi um dos fundadores da Capitania
de Pernambuco, e o rei de Portugal, depois daquela luta para a solidificação dessa capitania, deu a ele, de presente, a Capitania do
Maranhão. Foi quando se travou a Batalha dos Guararapes e fez
surgir, pela primeira vez, o Senilillento da pátria.
O SR. JARBAS PASSARINHO ,- Guarapes. V. Ex' tem
inteira razão. Mais tarde nós, no Norte -nós, não, ainda nãO tinha
ilascido, afmal de contas não posso querer me colocar no século
o
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xvn- mas, de qualquer maneira, dep:rls chegaria lá,-a expansão
do movimento com a conquista do Maranhão; posterion;nente castelo Branco fundou acidado de Belém, já em 1613.
· .
Veja V. Ex• que exatam.ente nesse poilto- da lutJ éi:amos
também, naquela altura, aliados com a Espanha, e nossos antepassados lutaram contra os holandeses.
Há um verso de Fernando Pessoa, tão reconhecido no Brasil
como em Portugal, que diz:
·· · · - c-Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal!
Isso realmente é impressionante, mas não no Bra~, mas
não naquilo que vinha a ser o Brasil, porque aqui aconteceu_-o con-

Sai dessa-relinião, Sr. Presidente, Srs. Senadores, convencido de que havia ido receber um banho lustral de civismo, de rea.ftrmã.ção daqueles valores que cultivei por tantos anos de minha
vida.
·
Finalmente, dizia ele para os generais, tenham sempre em
vista que a opção do nosso povo é pela democracia- este é o ideal
a ser defendido pela força terrestre e o farol a sinalizar nossas ações, pois, desde Guararapes, o Exército é o povo em armas.
Ao fazer este pronunciamento nesta Casa~-- Sr. Presidente,
pretendi, em primeiro lugar, caracterizar o que- foi dito da forma
como foi dita, porque o admirável Winatcm <llurchill, quando altrário: as esquadras nossas aliadas foram vitoriosas.
guém o atacava, fazia três perguntas antes de responder. A primeiJustamente sobre esse assunto, que é essa brasilida.de, o_nas- ra pergnnta dele era relativa a quem o fez? Quem disse? Se essa
cimento do Brasil de três raças, inclusive em Guarãtapes, nas duas pessoa respondesse de maneira que merecesse a consideração, ele
batalhas, foi o objetivo saudado também aqui pelo <llefe do Esta- faria a segunda pergunta: como disse? Para saber se no momento_
do-Maior. Mas ele, como citou antes um centurião romano, agora em que disse estava exaltado, estava fora de si; enf"rm, se estava ou
citou um veterano soldado inglês do século xvm. O Olefe do _Es- não traduzindo com serenidade devida o seu próprio pensalneri.to.
tado-Maior do Exército Brasileiro está com muita leitura sobre os Finalmente, então, ele perguntava: O que disse'?
antepassados das histórias"JDilitares. Ele também traduziu essa pasE acho que poderiamos prestar atenção exatanierile Deste
sagem da sua lembrança, quando falava sobre os que não enten- discurso respcndendo às três perguntas: Quem disse? O Cbefe do
dem a realidade. Dizia:
- ·
Estado-Maior do Exército Brasileiro, na presença do Sr. Ministro e
A propósito. um vetétano soldado inglês do século XVU:t de -iodos os generais presentes, -ri.uma confraternização extremataduziu com propriedade o pensamento ambíguo dessas pessoas:
mente agradável. Como disse? Lendo palavra por palavra, com
Só amam o nosso Deus e os nossos soldados nos momentos. grande serenidade. O que disse? Foi um pouco do que eu trouxe
de perigo, não antes.
. para o coubecirnento do Senado.
Passada a refrega, Deus é esquecido e os soldada& são des- .
Muito obrigado, Sr. Presidente.
prezados.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JAREsta é outra passagem que é muito comum na nossa vida: as
BAS PASSARINHO EM SEU DISCURSO;
pessoas também nos procuram somente nos momentos em que
precisam de nós; a vida pública é muito rica nisso também. Depois
usei uma frase que no Pará ficou muito conhecida- não tem nada
de excepcional, de antológica, mas que traduz esse pensamento,
quando eu dizia: A gratidão é um fardo tão pesado que na primeira
CUIVa do caminho a pessoa se livra dele e se esquece do bem que
recebeu.
O Sr. Ney Maranhão- É o pior defeito que o homem pode
ter.
O SR, JARBAS PASSARINHO- Exato.
Em outra passagem, diz o <llefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro:
O Exêrciió- é um sustentáculo dos poderes constituídos - o

povo sabe disso e confia no seu Exército.
O povo sabe, também, que a atuação do Exército como instrumento de poder do Estado o obriga a uma postura discreta- que
não deve ser confundida com indecisão ou alienação -e a um procedimento comedido - que não deve ser identificado com debilidade ou fraqueza.
O Exército Brasileiro conhece sua missão!
Outra passagem do discurso de S. Ex' é muito importante
na medida em que caracteriza que a vocação do Exército Brasileiro é essencialmente democrática. Portanto, não se está pregando
nenhum tipo de atividade extramilitar em vida politica.
Em outro trecho, disse S. Ex•:
''Senhores!
A fase presente, de turbulência- insisto que ele está se dirigindo aos generais recém-prOmovidos - submete a_ duras provas a
vida nacional e impõe aos chefes cuidados maioreS. análise mais
apurada e um acompanhamento continuado.
As instituições devem ser preservadas de quaisquer abalos:
os homens passam, as instiblições são perenes. Todos, brasileiros
que somos, desejamos ardentemente uma aperfeiÇoamentO do nosso sistema político e o progresso social e econômico.11

SAUDAÇÃO AOS GENERAIS RECÉM-PROMOVIDOS
(18ABR94)
Em nome do Exército Brasileiro e por delegação cio Senbor
Ministro, tenho a homa, como Chefe do Estado-Maior do Exército, de saudar os Oficiais-Generais recentemente promO\ddos.
Senhores:
Minhas palavras iniciais são de cOO.gratulações pela ascensão ao niaiS alto grau da hierarquia niilitar.
A espada que passam a ostentar - réplica do sabre de Caxias- é a evolução perm.ane~te do Soldado, que soube usá-la para
defender a Pátria das agreSsões externas e a Nação de si mesma, e
do estadista, artífice maior do entedimento .e da união nacional.
.
É também o símbolo do reconhecimento da força terrestre
pela looga caminhada de cada um e das responsabilidades que passam a assumir neste momento especial.
Os senhores tomam-se chefes maiOres do Exército numa
época em que a sociedade brasileira _e o mundo redefmem conceitos, objetivos e até valores, sendo a Velocidade de mudanças em
todos os campos a sua caracteristica fudamental.
Essa, parece-nos, continuará sendo a marca peculiar do fu-

turo.
As transformações sucessivas acenblam os contrastes e os
paradoxos próprios de nossa sociedade em desenvolvimento, exigido do chefe militar capacidade de administrar e de plauejar em
um ambiente onde a incerteza é uma variável prevalente.
Também, caberá aos senhores gerenciar situações por vezes
conflituosas decorrentes da contrapoisição de sentime_n:tos, valores,
crenças e conhecimentos próprios de diferentes gerações.
A visão abrangente e o estabelecimento de objetivos da instituição para o terceiro milênio serão os desafios a enfretar.
A abordagem. estudo ou análise desse contexto altamente
dinâmico recomenda aplicar o que aprendemos em nossa vida militar- o estudo de situação.
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Ele preconiza, em uma primeira fase, a identificação e a
constatação da realidade, sem atribuir juízos de valor. Estes serão considerados posteriormente, na análise, avaliação e nas linhasMde-ação que antecedem à decisão.
A experiência mostra que nenhum juizo de valor deve ser
formulado sem conhecimento da realidade.

A inversão desse procedimento conduz a enos fundã.mentias, freqüentemente constatados nos dias de boje.

Por exemplo, ao considerar o Brasil, há que se levar em
conta_ sua realidade: dimensões contineptais, riquezas variadas,
povo, origem, história e estatura estratégica.
·
A avaliação que não considere essas evidências conduzirá a
conclusões distorcidas e a decisões erradas, gerando pessomismos
retrógrados, interpretações tendenciosas da História, alienação do
presente e um descomprotimento irresponsável em relação ao futuro.
A fuga da realidade, associada à má fé ou a6 preeonceito,
pode levar a confundir:
·
-O fato com a versão;
-O substativo com o adjetivo;
- O permanete com o episódico;
-O presente com o passado; e
-Pode atê, substituir a vontade pela omissão.
Há que se entender a ralidade e, até mesmo, os que não a
entendem.
Os senhores são os generais de uma instituição nacional e
permanente.
__
Nacional, não só pela presença verde-oliva em todos- os rinções deste País, mas sobretudo por ser a expressão legitima do
nosso povo.
Nacional, porque em Guararapes - berço comum da pátria
e do Exército Brasileiro - o fndio, o negro e o branco uniram-se
em um só ideal para garantir nossa ~tegrldade e assinar, com seu
generoso sangue, a escritura de posse desta terra.
Aliás amanhã, 346 anos depois, o feito daqueles bravos será
relembrado. Em sua homenagem. a instituição elegeu o- 19 de
abril como o Dia do Exército.
Pemanente, porque, desle 1648, o Bxéreiio lem participado
de todos os momentos da história pátria. como instunn~to da
vontade de sua gente.
_
_
Permanente, porque não serve a homens, não se desgasta
em conluios, não se rende a vaidades, é infenso a criSes, lião cObra
tributos, nem mesmo o do reconhecimento. _
_
Olavo Bilac em seus pensamentos assim se rereria a nossa
instituição:
_
__ ____ _ _ __
"... Não, é uma casta militar oo uma minoríã ãs:Sõldada, mas
um Exército Nacional, que é o próprio povo e a própria essência
da nacionalidade de, afrramadas em soberania popular e em consciência cívica••.
Nem todos, porém, conseguem assimilar a grandeza do pensamento de Bilac, seja por desconhecimento, seja por preconceito,
ou mesmo por ideologia.
Recordo, como já foi afrrmado: há que se entender, até mesmo os que não entendem essa realidade.
__ __
_
A propósito, um vererano soldado inglês do século XVTII,
traduziu com propriedade o pensamento ambíguo dessas pessoas:
"Só amam nosso Deus e nossos soldados nos momentos de
perigo, não anteS.
Passada a refrega, Deus é esquecido e os s_olda~ são des.. ___ _
_
prezados."
Compreendemos a coostatação amarga do velho soldado,
mas o apreço de nossa gente nos leva a superar qualquer ressentimento ou amargura.

Abril de 1994

O Exército é um sustentáculo dos poderes eonstituídos - o
povo sabe disso e confia no seu Exército.
pdVo sabe, também. que a atuação do Exército como instrumentO 'db poder do Estado o obriga a uma postura discreta que
não deve W confundida com indecisão ou alienação -e a um procediruentó comedido- que não deve der identificado como debilidade ou fraqueza.
'O-Exército Brasileiro conhece sua missão!
O general, ao receber a espada de Caxias, fica investido das
mais _:l}mdamentais resposabilidades de um chefe militar: a preservaçãõ -tios valores centrais da instituição e a manuteção da identidade do Exército com o seu povo.
Deste a juventude, os Senhores vêm aprendendo a missão e
a 'F;ràD.deza do Exército.
·
Esse longo aprendizado ocorreu em ambientes acadêmicos,
nos atos intelectuais, nas abstrações e, principalmente, nas experiências, nas rotinas, nas renúncias e nas alegrias vividas em mais
de trinta anos de serviços prestados ao Brasil e que, cotidianamente, constroem o 'lethos" de nossa instituição.
· · · ...~
A missão, a História e o destino do nosso Exército têm sido
vividos e entendidos pelos senhores nos grandes centros, nas longíhquas localidades, nas extensas fronteiras, em todas as horas do
- dia ou da noite e, por vezes, sob as mais difíceis condições.
· "·
O ofício essencial do general é a preservação desse patrim.ô'nio simbólico, que sustenta as realizações individuais, os sonhos e
embasa os -feitos coletivos, possibilitando ao Exército interpretar o
.~seu passado e Visualizar o seu futuro.
A atuação do general transcende os limites específicos das
operações militares e assume uma dimensão que se estende por todos os níveis e aspectos da instituição.
Na sua função, de natureza politica e estratégica, é que se
confonna e se totaliza o ofício do general.
Senhores!
A fase presente, de tuibulência... submete a duras provas a
vida nacional e impõe aos chefes cuidados maiores, análise mais
apurada e um acompanhamento continuado.
As instituições devem ser preservadas de quaisquer abalos.
Os homens passam.. as istituições são perenes!
Todos, brasileiros que somos, desejainos, ardentemente, o
aperfeiçoamento do nosso sistema político o nosso progresso social e ecoo.ômico.
É, mais do que nunca, momento de acreditar no Brasil, na
capacidade de sua gente laboriosa, inteligente,-criativa, amante da
ordem e do progresso, que saberá arquitetar o seu porvir, apesar
das crises.
Pois essa é a vontade nacional!
Tenham sempre em vista que a opção do nosso povo é pela
democracia- este é o ideal a ser defendido pela força terrestre e o
farol, a sinalizar nossas ações, (X)ÍS desde Guatarapes, o Exército é
o p:wo em armas.
Não esqueçam que existimos para servir e para ajudar a
construir, com segurança, um futuro de grandeza.
Senhores Generais!
É grandioso o legado que suas competências conquistaram
e enorme o desafio mantê-lo íntegro.
É pois, com grande emoção, que repito a cada promoção de
nov_Q$ _generais - o Exército deposita nos senhores irretrita confiança, pois tem a certeza de que sabem separar o episódico do
permanente, utilizar a razão em lugar da emoção e distinguir
fatos de ~uposições, porque são detentores de um arsenal de principiOS;âe conhecimentos de experiências que os capacitam plenamente -ao exercício de suas elevadas atribuições.
É assim... Sempre foi ..Sempre será!

o·
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Os senhores - tenho absoluta certeza- serão çhefes à. altura
desse desafio, tão gratificante cómo O é a nossa sagra4a profissão.
As palavras fmais eu as dedico, em noirie-do,Exército, às
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Nunca se registrou uma procrastinação tão enervante, trazendo incalculãveis prejuízos ao País.

suas dignfssimas fam.Uias, entes queridos que se alegram com as
vitórias, preocupam-se com as responsabilidades, tl.J,lgustiam-se
com as dificuldades e que trilham solidários o mesmo -caminho,
testemunhas respeitosas da solidão do comando.
_.!
Que Deus os ilumine e continue a protegê-los. Sejam feli-

O Ministro do Planejamento, Senador Beni V eras, dispôs-se
a enfrentar o problema, garsntindo que, até o termino do corrente
mês, a proposta orçamentária estará sendo submetida ao exame de
senadores e deputados.
A imprensa já divulga que todos os Ministros já estão sendo
contemplados dentro das previsões do Erário, consignando recur-

zesl

sos para obras e empreendimentos vinculados ao nosso desenvolBrasília, DF, 18 de abril de 1994.
Gen. Ex. BENEDITO ONOFRE BEZERRA LEONEL

~=~~::.'~~;~

.•.,.

SECREfARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIOEMINERAÇÃO-SEICOM
. .
.. . .
•
Belém (PA), 3 de março de 1994.
Oficio no 0154194- GAB/SEICOM
Senhor Senador,

Iniciou-se o processo de desequalização dos preços de derivados de petróleo, pelo segmento de GLP o que mais afeta as populações de baixa renda.
,
Tal medida penalizará fortemente a Amazôniapelas grandes
distâncias no transporte do GLP entre o centro produtor e consu-

midor, particulamente, no interior deste Estado, o que acarret.ará a
elevação real dos preços, de aproximadamente 20% o que é grave

para a economia regional.
A politica da desequalização, em vez de um instrumento de

combate ao processo inflacionário que hoje, a todo custo, e a duras
penas, pretende-se extirpá-lo, da sociedade brasileira, é, ao contrá-

rio, um alimentador de inflação e uma medida anti-social, no caso
do Pará, para as localidades mais distantes a que se chega pelo
transporte fluvial tão somente.

Em consqüência da implementação dessa politica, comprometem-se, seriamente, os rendimentos do assalariado, pois, pelo
preço que deve adquirir o botijão de gás, terá comprometida a sua
renda, em cerca de 9%, o que é realmente escorchante.
Observe-se, outrossim,os reflexos negativos de tal política
no nivel de emprego dos setores que fazem o transporte e a comercialização do produto.
Ante o exposto, peço ao ilustre Senador _gue reitere as ações
desenvolvidas no Senado Federal e junto aos Orgãos da Administração Federal, visando à sustação da medida que iniciru o processo de desequalização, pelo segmento do GLP.
Atenciosamente,
Luiz Paniago de Sousa

vimento.

No que tange à Integração Regional, há uma expectativa de
que os Ministros Aluízio Alves e Beni Veras mostrem-se sensNeis
a pi'ojetos de interesse do Nordeste, entre os quais o da açudagem
--:-vital para Sararitif uma estrutma hídrica, capaz de permitir a realização de programaS de irrigação, a cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
No meu Estado, por exemplo, tem-se como muito Provável

a continuidade das obras dos açudes Fogareiro e Trussu, em Quixeramobim e lguatu, respectivamene, para a qual se exigem ve:rbas
relativamente insignificantes, diante da relevãncia daqueles dois
resetVatóri.os. Enquanto que, para o Fogareiro, há necessidade de
cinco milhões de dólares, no que coo.ceme ao Trussu, prescinde a

sua ultimação de sete milhões de dólares. Já para o açude Castanhão, a previsão é de que a dotação indispensável seria de 24 milhões de dólares, capaz de ensejar o imediato início de sua
construção pelo DNOCS. Como o Orçamento da República está
ainda em elaboração, etendi do meu dever vir à tribuna do Senado
Federal para apelar aos Ministros do PlaD.ejaméDto e da Integração
Regional, no sentido de que possibilitem a viabilização fmanceira
daqueles dois portentosos empreendimentos.
É este o apelo que dirijo aos ilustres titulares daquelas duas
Pastas, na expectativa de que o Fogareiro, o Trussu e o C8stanhão
tomem-se, dentro em pouco, esplêndida realidade, contribuindo

para o crescimento econômico importantes faixas geográficaS de
meu Estado.

Acredito que pleiteio não apenas em meu nome, mas

~

bém em nome dos Senadores Cid Sabóia de Carvalho e Reginaldo
Duarte aos Srs .. Ministros da Integração Regional, Aluizio Alves e
do Planejamen~ Beni Veras. Mais especificamente ao próprio
Ministro do Planejarnento, que já defendeu, ele próprio, desta tri-

buna, com a sua inquestionável acuidade, a concretização desses
empreendimentos. S.Exa sabe, por exemplo, que o açude Fogareiro, no Município de Quixeramobim; Trussu,_ no Município de
· Jguatu, e o açude Castanhão, na região jaguaribana, são três importantes obras e hvaráo de merecer, de sua parte, como titular do

Secretário de Estado de Indústria,

Planejamento e de parte do Ministro Aluizio Alves, da Integração,

Comércio e Mineração.

o apoio decisivo para que se viabilizem esses três empreendimentos de extraordinária significação para o n.oSSó desenvolvimento
econômico.

Av. Presidente Vargas,!020
Belém- PA 66.017-000
Exmo. Sr.
Senador Jarbas Gonçalves Passarinho
Senado Federal
Brasília- DF
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa-

lavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Coneedo a pa·
lavra. como Líder, ao eminente Senador Mauro Benevides, para
uma breve comunicação~
·
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Como Lider.

Para uma breve comunicação.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, até o dia 2.9,segundo se snuncia, o Govemo Federal deverá
enviar, afmal, o Orçamento da República para o corrente exercício

ao Congresso Nacional.

· Muito obrigado.
A SRA. JÚNIA MARISE- Sr.Presidente,P.Ço a

para uma breve comunicação.

P.,hvra

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Concedo a palavra a V.Exa para uma brevíssima comunicação, solicitando que
não se exceda ao prazo de 5 minutos.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT- MG. Para uma breve comunicação. Sem revisão da OI1ldora.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, o que nos traz a este Plenário e à tribuna do Senado é a
nossa preocupação e perplexidade diante de uma situação que o
Pais conhece há muitos anos e que já foi objeto de uma grande
mobilização nacional de solidariedade para matar a fome de 30
milhões de brasileiros.

QWn_m--fo~e~úa~2~1~----------~D~UUU~'~o_D_o__c_o~N_G_RES
__~SO~N~A~Cl~O~N~AL~.~!S_~~ão--TI)~--~----------~A~mü~·-oo~19~9-4
Alguns jornais oo ootem e de hoje retratam esse· quadro
O SR. l)iEY MARANHÃO -Sr. Presidente, peço a V.Ex•
vivo da miséria e da fome por que passa, hoje, essa grande e imen- sei que tem ''paciência de J6"11 - que permita o aparte, pois a Senasa maioria de nosso povo. O Correio Braziliense, em matéria de dora mencionou Olinda e Recife, a minha terra, Pernambuco. O
primeira página, destaca o drama do lixo e num lixo em Olinda, aparte será oportuno e rápido.
revela com intensidaOO o drama retrata a fome oo 32 milhões oo
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Tem V.Ex" o
pessoas. O caso da viúva, Leonildes Cruz Soares, que serviu aos aparte.
filllos e netos restos de um seio humano, encontrado uqe viem em
O SR. NEY MARANHÃO - Senadora Júnia Marise,
completo esta de isensidade o drama dos_ 32 milhões de brasileiros V.Ex• está _tratando, nesta hora, de um assunto da maior gravidade,
que vivem em completo esta oo indigêneia. Metaoo oossas pessoas quando diz que, em Recife e Olinda, a população está se alimenconcentra-se na Região Nordeste, de acordo com o mapa da fome.
tando de _came humana. É verdade, Senadora, veja a que ponto
Diz o Globo:
chegam.~i Nem em Biafra. onde há muito mais miséria, onde o
1958

Carne humana mata fome de mendigos, em lixo de hospital.
O desespero causado pela miséria está levando favelados a recur-

povo es.~ morrendo de fome há muito temo, chegou-se a tanto.
V.Ex~ e,çu fomos convidados a fazer uma viagem à Orina.

sos extremos para atenuar a fome: comer came humana.
Outra manchete: "AutoridaOO não se entendem sobre lixo e
fome em Olinda.

A SRA. JÚNIA MARlSE- É verdade!
, O SR. NEY MARANHÃO - V.Ex• e eu nos ooparamos
com um país de população ooz vezes maior que a do Brasil. Sessenta e cinco por cento da sua agricultura é feita com as mãos;

E, ainda mais grave, é a divulgação e publicação, também
no Correio Brasiliense, de uma demíncia em que diz O seguinte:
Arroz apodrece em armazém alugado.
Com tanta gente passando fome, o descaso do Governo com
o estoque de alimentos se transforma em um escândalo no Rio.
Grande do Sul. Desde 1991, 850 mil sacos de arroz da CONAB
estão apoderecendo nos armazéns da Cachoeira do Sul; com os arm.azéns lotados, o arroz, principal produto da região, que deveria
ser motivo de orguJho, se transformou na principal preocupaçãà
dos agricultores.
Pois be~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, este retrato mostrado à Nação, certamente, causa a todos nós indignidade e perplexidade.
Não podemos mais permitir que num País de ISO milhões
de brasileiros, o Governo continue apenas a estimular ou a apoiar
o programa da fome no nosso País sem a implementação de programas, os quais efetivanicilte possam viabilizar e possibilitar o
resgate dessa imensa dívida social
Setenta milhões de brasileiros estão vivendo na mais completa miséria social; 32 milhões, passando fome; 15 milhões de
crianças não podem estudar porque não há um banco de escola
para esse fim, 14 milhões àe trabalhadores estão sem emprego.
Tudo isso sem falar no grande déficit da moradia popular, que hoje
já alcança cerca de 16 milhões.
Eu gostaria, neste momento, de reiterar o apelo ao Presidente da República: de reiterar o apelo aos órgãos do Governo Federal: é preciso parar e pensar; deixar de voltar as suas atenções para
a eleição presidencial, buscando apoio ao candidato do Governo, e
pensar mais um pouco no Brasil, cuja população está hoje comendo c ame humana, porque não tem condições de matar a sua fome.
Esta é a preocupação que quero ver por parte do Governo
Federal, a fun de que, através de uma ação efetiva, de uma ação
pragmáticaeobjetiva,essesproblemaspossamsersanados.
E quero crer, Sr. Presidente, que se não for tomada nenhuma providência, se não for agilizado um programa social
neste País, certamente teremos, para o próximo ano, uma das
maiores heranças, na área social, deixadas por este Governo,
que, provavelmente, não assumiu o compromisso de envidar esforços, numa ação conjunta, para atender aos reclamoS ~a n~~sa
sociedade.
.
. . __

O SR. NEY MARANHÃO - Permite-me V.Ex" um
aparte? _

_

_ ___
A SRA. JÚNIA MARlSE- Com prazer, nobre Senador.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Nobre Senadora Júnia Marise, gostaríamos de pedir ao eminente Senãdo Ney
Maranhão que fosse muito rápido, porque não são pelmitidos
apartes em brevíssimas comunicações.

V.Ex• viu! Percorremos aquelas províncias, paramos nas pequenas
ci~®s chei

_· as de poeira, de casas pobres. Havia tam.bém uma feira parecida como as do interior de Minas Gerais e de Pernambuco. Experimentamos uma melancia para ver ser era igual a nossa. Mas o
querfamos ver realmente, Senadora, era se havia gene descalça pedindo esmolas ou morrendo de fome. Não encontramos isso em lugarf nenhum! Póiém. neste País, produzimos uma safra de 70
milhões de grãos e 30% se perde no interior, nos campos e na ladroagem dos armazéns. Senadora Júnia Marise, enquanto não houver uma reforma constitucional, enquanto não houver uma
prioridade para a nossa agricultura, para a produçãO, a fome não
deixará de existir- e não existe coisa piro do que a fome! É o que
está acontecendo, Senadora. V .Ex• viu, na Orina, a grande revolução que houve. Por quê? Porque o povo estava morrendo de fome.
Essa experiência é um retrato para nós. Num País como o Brasil
onde há o melhor clima do mundo, vemos o povo morrer de fome!
Temos, na Comissão de Economia, um projeto de equivalêncialproduto. Ia ser votado neste plenário e foi devolvido, a pedido
do Líder. Não perguntei ainda a razão. No seu Estado, Minas Oerais, se um agricultor ou um pecuarista toma dinheiro emprestado
em um bancoyara plantar 10 mil sacos de feijão, planta-os e fica
devendo 30. E o resultado que estamos tendo neste PaísJ. Quero
solidarizar-me com V.Ex• V.Ex• passoua por vários processos de
representação popular: é Senadora, tem uma grande experiência
política e social e ocupou o Govemo do segundo Estado brasieliro, Minas Gerais. Hoje, no Senado da República, V.Exa vem à
tribuna fazer uma declaração, fazer uma alerta à Nação. O que
está acontecendo é Uma vergonha para todos n6s, senadora Júnia Marise. É isso não pode continuar porque senão, amanhã,
n6s e os nossos filhos vamos pagar Caro por essa irrrispoilsabilidade. Vamos alertar a Nação, como V.Exa está fazendo neste
momento, porque um País civilizado, um País cristão; riin Pais
em que o povo tem suas Lideranças, tem que ter responsáveis
pelo que está ocorrendo. Não adianta apenas a tribuna; precisamos que isso seja solucionado rapidamente. Portanto. solidarizo-me com V.Exa por este oportuno pronunciamento. do qual a
Nação está tomando conhecimento. Comida oportuno pronunciamento, do qual a Nação está tomando c_onhecimento. Comi-

da barata para o povo e produção agricola; que, depois, venha o
resto. Parabéna a V.Ex•!

A SRA JÚNIA MARISE - Concluindo, Sr. Presidente,
agr<OOço a manifestação do nohre Senador Ney Maranhão, que

tem demonstrado, neste plenário. sua preocupação com relaçãO a
tOOãs as questões que envolvem os problemas mais emergenciais
do nosso Estado.
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Finalizo dizendo o seguinte: quando o ~-si~_e Itamar Justiça, Dr. Alexandre Dupeyrat, a apuração e a responsabilização
Franco lançou, no ano passado, juntamente com o uosio ·contetrâ- dessas ameaças e desses atos criminosOs:
''Brasília, 20 de abril de 1994
neo, o mineiro Betinho, o programa contra a fome, O""Presidente
disse à Nação; "O Pais está eri:l estado de emergência! · - - A Sua Excelência
Poís bem, Sr. Presidente, hoje, mais do que nuiiê:l, o País
O Senhor Doutor Alexandre de Paula Dupeyrat Martins
Dignlssimo Ministro de Estado da Justiça
·
está em estado de emergência. E é preciso, efetivamente, que o
Brasília-DF
Govemo do Presidente Itamar Franco junte todas as suàs· fOrças ExCelentíssimo Senhor
para implementar programas e possibilitai que estas queStões soo acirramento de ânimos e a ação violenta de -eiementos inciais do nosso Pais- a fome, a:·miséria, a falta de moradia, o emprego e, principalmente, a questão da saúde pública,· ·ijue 'boje compatíveis com o regime democrático têm, noS últimos quatro
virou o maior caos em nosso Pais -: sejam_ atacadas de frente, Com anos, causado situações dramáticas, até mesmo trágicas, nõ Extrea responsabilidade de quem detém hoje comando. da Nação e que mO Noroeste do País, acumulando mortes de pessoas importantes
certamente não deseja concluir o seu mandato deixando o País na e que-muito ainda ofereceriam à Pátria, como o ex-Govemadordo
Acre, Edmundo Pinto, e o ex-Senador de Rondônia, Olavo- Pires;
miséria, com a fOine e com o desemprego.
- ~
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)~ Coocedo·a pa- ameaças formais e dignas de temor foram feitas a outros homens
lavra ao nobre Senador Nabor Júnior, por cessão do Senador Ney públicos e a cidadãos de grande responsabilidade institucional - o
- clima, enfun, resvala, não taro, para instabilidades e turbulências
Maranhão.
.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o se- indesejáveis.
guinte discurso.)- Sr. Presidente, sya e Srs. Senadores, quero agraNo Estado do Acre, a insegu~ça criada desde o iriício das
decer inicialmente a boa vontade do Senador NeY MaranhãO, que irrégill.aridades que marcaram a contratação das obras dO Cariai da
pem1utou o seu tempo comigo, a fim de que eu trouxesse ao -CO- Maternidade continua gerando violências e ameaças concretas. O
nhecimento da Casa um problema muito grave que está acontecên- jorital A Tnõuna. de Rio Brm:lco, foí iilvadido e "empastelado"
do no meu Estado, cujos reflexos poderão atingir, até mesmo, --ós por pessoas notórias, con:i.o- represália às' matérias divulgadas na
mais elementares e sagrados princípios da democracia e dos direi- ediÇão do último dia 11 de abril, alusivas ao indiciamento, pelo
tos elementares dos cidadãos.
-- Ministério Público Federal, de várias autoridades e personalidades
As ameaças ai estão, materializadas e impunes, muitas ve- locais.
zes cumpridas com violência e em clima de terror- uma situação
Os invasores e predadores, reconhecidos agentes policiais,
que poderá evoluir até níveis imprevisíveis se-não forem adotadas não limitaram sua sanha à destruição de equipamentos e ã retirada
medidas preventivas, porque a própria sabedoria_ popular nos lem- das edições do prelo, ao contrário, evidenciaran;J. -~ macabro roteiro de atentados políticos, avisando que as próximas vítimas sebra que ''é sempre melhor prevenir do que remedia:r''.
Os verdadeiros conceitos de segurança e de bem-estar, cole- rão dois Deputados Estaduais do PMDB, o Lider Adalberto
tive se fundamentam na capacidade que os Uderes apresentam de Ferreira da Silva e João Cotrêa Uma Sobrinho, não por acaso os
compreender os fatos e deles extrair projeções com o futuro, ante- mais fumeS e sérios denunciantes -dos crimes cometidos contra o
interesse público, naquela escandalosa negociata. F~ fuclusicipando-lhe os perigos.
Começam a ser formadas, no Estado do Acre, nuvens amea- ve, ós precursOres das investigações procedidas pela Assembléia
çadoras para a paz social e o clima ordeiro que todos desejamos Legislativa, através de Comissão Parlamentar de I:çtquérito, cujas
em face das eleições gerais de 3 de outubro - ameaças que se fun- conclusões atestaram a seriedade e a procedência de suas acusaçõdamentam, ainda, nos lamentáveis e mal-explicados episódios em es. Prova disso está, como se pode ver, no indiciamento múltiplo
torno do malfadado "Canal da Maternidade", negociativa: que está de autoridades como o então Presidente da Campanhia de Saneana raiz de episódios trágicos, como a morte do ex-Governador ad- mento do Acre ~ SANACRE, denunciado pela CPL Polícia Federal e Ministro Público Federal.
mundo Pinto.
O jornal A Tribuoa foi, por duas vezes, iiiviidido e depreAs ameaçàs ao Deputado João Corrêa não representam, a ridado por elementos notoriamente ligados à Policia estadual. A sa- gor, uma novidade: já haviam sido feitas em 1992, quando aquele
nha de seus agressores não se limitou ao "empastelamento" da bravo homem público formulou as primeiras deri.Uneias Sobre irreredação e das máquinas. Ao contrário, deixou plantada e ameaça gularidades no processo licitatório do Canal da Maternidade. As
de futuras novas agressões, dessa vez contra ho.meJlS públicos con- paredes de sua residência conservaram durante algum tempo as
sagrados e que fazem da defesa da causa coletiva sua razão de marcas das balas que avalizam a seriedade das ameaças e a disposição dos sicários. OS criD:tes- de motivação politica, posterioreS à
vida
Os vândalos que destruíam aquele matutino avisaram: as administração que tivemos a honra de presidir, igualmente evidenpróximas vítimas serão dois Deputados Estaduais, ambos do meu ciam tal ânimo delituoso, sempre acobertado pela impunidade,
Partido, o PMDB, o Lider Adalberto Ferreira da Silva e João Cor- haja vista a presença de Ronrildo Magalhães no governo do Estado
rêa, justamente os responsáveis pelas primeiras denúncias graves após a morte até hoje não suficientemente esclarecida de Edmnndo
envolvendo aquela empreitada, nos primórdios do atual Governo Pinto, bem como a ostensiva liberdade com que circulam conhecidos agentes da violência polítiCa.
doPPR.
Estou encaminhando hoje ao Ministro da Justiça expediente
Cumpro, como Senador da República, como Presidente do
em que retrato a situação de insegurança e potencial ameaça às Diretório Regional do PMDB-AC, como cidadão acreano, o dever
instiruições, capaz-de afetar até mesmo o cumprimento do calendá- de vir à presença de V. Ex.'11• e encarecer que sejam adotadas, com
rio democrático de 1994. É indispensável qoe se apurem, com ur- urgência, niedidas acautelatórias, prevenindõ o CUmprimento das
gência e profundidade, tanto as ameaças quanto os fatos concretos, ameaças feitas aos Deputados Adalberto Ferreira e João Cotrêa.
a flDl de propiciar à comunidade acreana a próspera tranqüilidade vítimas anunciadas dos próximos atentados. Impõe-se, ao mesmo
passo e na mesma extensão, a rigorosa apuração da autoria dessas
que lhe é devida.
Leio agor~ para que fique registrada nos Anais do Senado ameaças, bem como das responsabilidades das repetidas invasões
Federal, a íntegra da Representação em que solicito ao Ministro da e ~epreda.ções contra A Tribuna. Tais promessas malsãs e práticas

o
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criminosas põem em risco os mais elementares direitos de cidadania e agridem poderosamente as instituições democráticas em dois

fundamentos sagrados: a liberdade de opiniã_01 potencializada pela
representatividade parlamentar, e a liberdade de imprensa.
Estou certo de que V. Ex•, como guardião da ordem pública
e da execução das leis civis, adotará as providências solicitadas
acima, estendendo seus efeitos a todo o processo político-eleitoral,
para que os cidadãos do Acre possam retornar ao clima de paz social e estabilidade institucional que, sem dúvida alguma. merecem
em toda plenitude.
Receba V. Ex• meus antecipados agradecimentos pela pronta e eficaz ação que certamente adotará, em resposta à presente
Representação, o que o tomará c_rédor das mais calorosas e gratas

saudações.
Senador Nabor Júniorrr
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o primeiro passo foi dado
nessa representação. Está denunciado o clima de insegurança e de
violência concreta em tomo de_ fatos políticos e _administrativos
que ameaça até mesmo o cumprimento ordeiro do programa eleitoral de 1994, eleição em que os cidadãos do Acre e todo o Brasil
depositam suas mais profundas esperanças de retomar as sendas
do progresso social__ e do desenvQlvimentp_econômico. Vamos,
agora, aguardar responsável e atentamente as respostas e as providências concretas, que o Ministro da Justiça certamente tomará,
para cortar pela raiz essas práticas criminosas e restabelecer os primados que todos desejamos em benefício do País. Muito obrigado.
. ··-·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma pequena comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Presidência
concede a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, solicitando
__
que V. Ex• não exceda o tempo de cinco minutos. _
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, faço um apelo ao Ministro Aluízio Alves, que assumiu o
Ministério do Desenvolvimento Regional. Trata-se de um nordestino que foi Deputado Federal nos anos 50, pelo Rio de Janeiro.
Encontramo-nos em 1954 no Palácio Tiradentes. S. Ex• fazia parte
da combativa UDN e integrava a ''banda de música",_famosa, nessa época, dos grandes oradores e debatedores do _Congresso. Eu
estava f:lliado ao PTB de Vargas, aquele grande Líder que fundou
um partido que até hoje está aí, defendendo a classe J.rabalhista.
Sr. Presidente, como nordestino, conhecedca- profundo dos
problemas que afligem o Norte e o Nordeste, faço um apelo ao Sr.
Ministro no sentido de que, mesmo com o Orçamento não aprovado, mas com as verbas de gabinete _que S. Ex• recebe por mês, agilize a alocação de recursos para a continuação do trabalho da
Adutora do Oeste. Essa Adutora, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
beneficiará 70 cidades, em Pernambuco e Ceará, cidades essas que
estão sofrendo com a falta dágua, mesmo durante o inverno. Tratase de obra que dará aos sertanejos um modo de vida digno.
Como dizia José: Américo, o Nordeste não precisa de esmóJa: precisa apenas que se viabilize o rio São Francisco para que se
tome a Califórnia da América do Sul, abastecendo o Brasil e exportando para o mundo.
Lembro também aquele grande artista e cantador da nossa
sanfoila, o nosso Luiz Gonzaga, que fez as músicas "Seu Doutô" e
"Asa Branca", em homenagem ao nordestino, que era obrigado a
sair do sertão por causa da seca, que matava os animais e consu.
mia a terra pelo sol ardente.
Portanto. faço um apelo para que Ministro Aluízio Alves dê
continuidade àquela obra redentora para o Nordeste, principalmente nas áreas que sofrem a seca.
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Era o_que tinha a dizer, Sr. Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SR&
Albano Franco - Alfredo Campos - Antonio Mariz - Aureo Meno- CarloS Patrocínio- Coutinho Jorge- Eduardo Suplicy
- Guilhei1J'le Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena Iram Sariúvã- Irapuan Costa Júnior- João Calmon- João França
-João Rocha- Jonas Pinheiro- José Fogaça- José Paulo BisolJúnia Marise - Louremberg Nunes Rocha - Lucídio Portella Marco Maciel - Mario Covas - Maurício Corrêa - Meira Filho Nabor Júnior- Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Pedro Simon
- Reginaldo Duarte - Ronan Tito- Ruy Bacelar
O~ SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Sobre a mesa,
projeto,de lei que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 26, DE 1994
Disciplina a proteção ao trabalhador urbano ou
rural, em face da automação a que alude o item xxvn
do art. 7' da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A proteção ao trabalhador urbano ou rural, em face

da automação, incumbe ao respectivo empregador, na forma e
colldições estabelecidas nesta lei.
Art. 2° A dispensa de empregado, motivada por automação,
no todo ou em parte, de serviços da empresa, observará as seguintesnormas:
I - não poderá, em qualquer hipótese, ultrapassar 1/3 (um
terço) da totalidade de seus empregados, mantendo-se 1 (um) empregado com.o mínimo;
ll- não se caracterizará como justa causa, para os efeitos da
legislação pertinente;
m- obrigará o empregador a suplementar o FGTS do em~
pregado, com uma importância adicional de 10% (dez por cento)
dos valores dos depósitos totalizados até a data da respectiva dis·
pensa; e
IV - não prejudicará o direito à percepção do salário·desemprego, na forma da lei.
Art. 3° A redução da jornada de trabalho, bem assim a de
volume _ou modalidade de tarefas, em decorrência de automação,
não importará qualquer desconto na remxmeração que o empregado esteja percebendo.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Impõe-se a regulamentação do item XXVII do art. 7° da
Constituição, emprestando-se à matéria tratamento que signifique
um amparo real do trabalhador, afastado do emprego em função da
automação, mas que não crie restrições capazes de promover a estagnação no campo tecnológico, impossibilitadas as empresas de
seleciooar o seu papel em função da própria arrancada desenvolvimentista, pela multiplicação de novos descobrimentos.
Evidentemente, a lei precisa estabelecer um mínimo de proteção ao empregado, que não pode ser vítima desprotegida da automação modema, como o foi da revolução industrial.
Mas essa adequação deverá informar-se na necessidade coletiva, certo que a automação implica a redução dos custos operacionais e o aumento da própria produção industrial.
Além disso, é benefício de todos transferir crescentemente,
à máquina, o e~forço do homem, para que tenha multiplicadas as
horas de lazer e' de dedicação de preferência às atividades intelectuais, igualmente produtivas.
Consideramos suficientes as garantias dispensadas pelo projeto, dirimindo os possíveis efeitos danosos da automação, confor-
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me assegura o disposto no item :X:X:Vll do art. 7° da.Ccnstituição
Federal.
'
Sala das Sessões, 20 de abril de 1994. - Senador Albano

Franco.

Senhor Franz Maria Amberger, Gerente Geral da R. Bosch

Ltda.
16bl5min ãs !6b30min- Coffee Break
16h30min às l7b30min - Painel ID: Perspectiva Alemã

·

(À Comissão de Assuntos Sociais_- decisão terminativa.)

-

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -0 projeto lido
será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 0 .Secre-

tário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENfO N" 211, DE 1994
Exm.0 Sr.
Senador Humberto Lucena

Presidente do Senado Federal

Nesta
Senhor Presidente,
Solicito, nos termos do art. 55, item ill, da Constituição Federal, e do art. 13, § 1•, do Regimento Interno do Senado Federal,
que seja considerado como licença autorizada o período de 20 a 27
do corrente mês, onde me ausentarei dos trabalhO$ da Casa, para
breve viagem ao exterior, a fim de participar, a -convite; em Han.-_
nover- Alemanha, do ''V Seminário de Cooperação Emj>resari31
Brasil-Alemanha", bem como da ''Feira Industrial de Hannover'94", conforme programação anexa.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1994.- Senador Albano

Franco.
V SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO EMPRESAÍUAL
BRASIL-ALEMANHA
HANNOVER- ALEMANHA
22 de abril de 1994
22 de abril
13h45min- Abertura
14h às lSh- Painel 1: Tendências e Perspectivas da Rea-

das Possibilidades de Cooperação Empresarial com o Brasil
-Situação Atual e Perspectivas do Relacionamento Econômico Tento-Brasileiro
Senhor O. Wieck, Assessor do Departamento de Marketing
e POlítiCa de Comércio Exterior do BDI
-Brasil como País de Produção
Sênhora Thywissen
__Gerente de Projetes do Departamento da América Latina do
DEG
- A Importância Estratégica do Mercado Brasileiro para a
Indústria Alemã de Coo.strução de Máquinas e Equipamentos

Senhora Scbroeder
Cbefe da Divisão da América Lalioa do VDMA (Associação Alemã de Construção de Máquians e Equipamentos)
!7b30min ãs 18h00min- Painel IV- Avaliação e Conclusões.
- Senhor Hoening, jornalista do Handelsblatt
- Doutor Osvaldo Moreira Douat, Presidente da Federação
das IndúStrias do Estado de Santa Catarina

-Jornalista Joelmir Betting
18h15min- Coquetel de Encerramento
Projeto:
FeiralndostrialdeHannover'94
Periodo:
20 a 27 de abril de 1994
Local:
Hannover- Alemanha
!. INTRODUÇÃO
Com 6.800 expositores oritmdos de 55 diferentes países e
380.QOO visitantes, a Feira de Hannover é a maior e mais impor-

tariu;

feira :iildustrial do mundo. As dimensões e a importância inlidade Econômica Brasileira na Atualidade
temacional somadas à situação geográfiCa, no centro- da Europa,
Coordenador: Embaixador do Brasil na Alemanha, Francis- fazem da Feira de Hannover o ponto de encontro de negócios ideal
co Thompson Flores Netto
entre leste e oeste no contexto da Comunidade Económica Euro- Mercado Brasileiro: Desafios e Oportunidades
'Péta,-COm ·seUs 345 milhõeS de habitantes.
Doutor Ailton Barcelos Fernandes, Secretário Executivo do
A ampla oferta e a internacionalidade dos expositores e visitantes fazem com qUe o evento seja o·pnncipal acontecimento do
Ministério-da Indústria, Comércio e Turismo
- A Inserção da Pequena e Médía Empresa Brasileira no' · · ano para diversos ramos industriais, refletindo de forma muito sigMercado Internacional
nificafiVã o deseriVolvimcfuto tecriólógico e as tendências de roerDoutor José Augusto Assumpção Britto~ DiretOr-Presidente cado. Numa estreita interrelação de tecnologias e setores, a Feira
do SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média de Hannover apresenta a maior oferta internacional de técnicas inEmpresa
dustriais em termos de novoS materiais e matérias-primas, CompoDoutor Jrani Cavagnoli
_
nente-s, - máquinás e equipamentos. instalações industriais,
Diretor Superintendente do SEBRAE- SP- SetviçC:i Brasi- automãção industrial e sistemas industriais em geral.
Ieiro de Apoio à Pequena e Média Empresa- São Paulo
Em termos de número de expositores, o Brasil ocupou em
- Mercosul: Uma Visão Empresarial
1992 e 1993 o go lugar dentre os particípantes inteinacion.:rls. ---Doutor Dagoberto Lima Godoy, Presidente da Federação
QUADRO ESTATÍSTICO DAS PARTICIPAÇÕES ES·
das Indústrias do Estado do Rio Grande do SJ.l]
TRANGEIRAS 1989-1993

15h ãs !6hl5min- Painel n: Desenvolvimento Regional:
O Caso da Bahia
- O Estado da Bahia: Economia e Desenvolvimento_ -

Oportunidades de Investimentos
Doutor Paulo Gaudenzi, Secretário da Indústria, Comércio e
1\trismo do Estado da Babia

-A Força da Indústria da Babia- Uma Visão Empresarial
'Doutor José de Freitas Mascarenhas, Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia
-Cooperação Empresarial: Depoimento de Empresário

País
1993 1992
380 . 278
Itália
França
239
360
197
183
Suíça
Inglaterra
190 162
Holanda
139
111
Áustria
133 113
Espanha
131
165
Brasil
121
112
Estados Unidos 120
55
Dinamarca
93
!03

1991
389
271
191
213
137
!58
161

1990

52

42
50
95

.~)11

72

224
226

169

148
222

150
131

19&9
289
286

191
!54
114
115
115
60
81
57
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No contexto da mídia internacional também a Feira de Hannover tem lugar de destaque, pois mais de 5.000 jornalistas fazem
a cobertma do evento a cada ano.
_
A completa oferta internacional e a visão glObal de núcleos
da tecnologia aplicada oferecem a engenheiros, técnicos, especialistas e formadores de opinião uma oportunidade única para orientar-se com relação a investimentos e o desenvolvimt•J.to industrial

na sua forma mais ampla.

-

2. SETORES INDUSTRIAISIPRODUTOS PROMOVIDOS
Envolvendo a tecnologia industrial do futuro, desde compo-

nentes individuais até sistemas completos, a Feira de Hannover
oferece uma gama variada de tecnologias diferentes, interligadas.
O conceito da combinação destas várias tecnologias apresentadas
fazem com que participem grupos similares em um mesmo local.
A Feira de Hannover 1994 apresentará. um notável programa de desenvolvimento nas áreas de tecnologias industriais dentro

de um contexto prático- materiais, componentes, máquinas, construções e sistemas industriais.
Os setores industriais/produtos a serem promovidos serão

os seguintes:
2.1- Eletrotécnica e Eletrônica
Técnicas de Automação Industrial
Sistemas de monitoração e controle - Sistemas de ÔlllÕUs Tecnologia de reguladores e cootrole - Gerenciarnento de dados
na produção - Tecnologia de medição - Tecnologia em testes Tecnologia em sensores - Microeletrônica - Processamento de

imagens- Software.
Técnicas de Energia Elétrica
Sistemas de controle para centrais elétricas - Produção,
conversão e armazenagem de energia elétrica- Distribuição e condução de energia- Eletr&ili:a de potência- Equipamentos, técnica
de produção, compooentes e acessórios.
Sistemas de Instalações Elétricas em Edificações
Sistemas de controle e comando em edificações - Instalaçõ-es elétricas - Técnicas de segurança - Instalações de antenas e receptores via satélite.
Tecnolocia em lluminação
Lâmpadas e sistemas de iluminação- Lâmpadas elétricas Acessórios para a tecnologia de iluminação.
2.2- Instalações Industriais e Materiais
Instalação industrial- Consultoria e energia- Aço, alunúnio, outros materiais -Técnicas de COii.strução - TranspOrte e tráfego - Limpeza, tratamento de resíduos, têcn.icas em serviços
públicos.
2.3- Ferramentas e Equipamentos Industriais
Ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas - Máquinas ferramenta - Instrumentos de medição - Equipamentos de medição e ensaio- Técnias de selamento e fiXação -TéCnica de soldagem - Equipamentos e sistemas para oficinas e Técnica
pnenmãtica
2.4- Subcontratação Industrial
Fundições e peças fotjadas - Peças de metal acabadas, cortadas à máquina ou não- Peças em plástico oo borracho - Componentes de materiais diversos- Serviços de produção e montagem.
2.5- Pesquisa e Tecnologia
Pesquisa cientifica fundamental - Pesquisa e tecnologia
aplicada- Sexviços para a pesquisa e inovação.

2.6- Montagem, Manuseio, Robôs Industriais
Técnica de montagem- Técnica de manuseio- Robôs industriais - Sistemas periféricos para o setor de montagem, manuseio e robôs industriais _- '{écníca de sistemas de montabem,
manuseio e robôs industriais- Técnicas computadorizadas.
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2.7 ·,.-Técnicas de Fluxo de Materiais e Logistica (CeMAT)

.-

Técnica de Transpcrte -Técnica de armazenagem e equipamento~ ~ pxploração - Sistemas de controle e fluxo de Materiais
-Serviços de logistica.
:2.8- Técnicas de Tratamento de Superfícies
Piç!Cessos gerais de tratamento prévio, principal e posterior
- Gãlv:ãn.ização - Envernizamento, esmaltagem, revestimentos a
plásticQ_- Metalização- Instalações e equipamentos complementares da técnica de tratamento de superficies.
. ;3 -PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA
A presença de empresas brasileiras na Feira de Hannover
vem acontecendo regularmanete desde 1980~ quando o Brasil foi o
1o País Parceiro, iniciando uma forma de promoção que a Deutsche Messe Ag vem mantendo desde então. Tratam-se de 14 anos
de presença inintenupta na maior feira industrial, onde aproximadamente 30% dos expositores da edição de 1980 ainda hoje se fazem presentes.
_. .. Em 1993 a promoção de País Parceiro foi realizada em torno da CEE e·em 1994 o País Parceiro será a Hungria.
A estatística da presença brasileira em Hannover nos últimos-5 anos é aeresentada a seguir: - -·
.
ESTATlSTICA DA PARTICIPAÇÃO OFICIAL DO.
BRASIL NA FEIRA DE HANNOVER NOS ÚLTIMOS 5
ANOS
Ano
Aream2
Volume
Cantatos
ExpositoreS
1989
60
580
1.100
..50 milhões
42
727
30milbões
800
1990
757
52
40milbões
950
1991
1992
112
1.534
55 milhões
1.970
1.420
1.750
121
1993
48 milllões
3.1 - Seminário Brasil-Alemanha de Cooperação Em-

presarial
A Feira de Hannover, que além da exposição propriamente
dita, apresenta uma vasta e intensa programação paralela Em termos de Brasil, na edição de 1994 serã realizado o VSEMINÁRIO
BRASIL-ALEMANHA DE COOPERAÇÃO EMPRESARIAL, que destacará o Estado da Bahia como pólo industrial e
contará coai a participação de aproximadamente 400 empresários,
dos quais 50% alemães.
O V. Seminãrio Brasil-Alemanha de Cooperação Empresarial, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores/Departamento de Promoção Comercial, serã realizado nu dia 22 <!e abril
no Centro de Conv~ções da própria feira.
A participação no Seminário é gratuita e as inscrições poderão ser efetuadas junto a Hannover Fairs do Brasil.
4. A PRESENÇA DO. BRASIL NA FEIRA INDUSTRIAL DE HANNOVER 94
4.1- Expositor
Em estandes individuais ou cooperativos, a Hannover Fairs
do Brasil se encarregará da organização da participação- das empresas brasileiras no evento, eferuando reserva do espaço junto à
Feira. construção e decoração dos estandes, assessoria em todas as
faSes do projeto, inclusive durante o evento, contratação de serviços e equipamentos (eletricidade, água, telefone, telefax, limpeza,
recepcionistas, inscrição nos catálogos oficiais).
4.1.1 Custos
4.1.1.1 Estande Individual
Para a realização dos serviços anteriormente citados, caberá.
ao expositor em estande individual, ocupando uma área liquida de
exposição mínima de 15m2, o custo total de US$10,000.00 (dez
mil dólares norte-americanos). O pagamento poderá ser efetuado
em cruzeiros, ao câmbio comercial do dia e parceladamente. Cor-
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rerão ainda por conta do expositor, as despesas com envio de re-
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presentante (passagem aérea/diárias) e transporte d.as amostras.

Nos termos do art. 39, a, dt.. ..e~··hnento Interno do Senado
Federal, comm1ico a Vossa Excelência que esUrrei ausente dos ti'ã-

4.Ll.2 E.-de Cooperativo
-.
Devido ao apoio da CN1 - Confederaçiio Nacional da Indústria, CEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-

viagem ao exterior, de caráter particular.
Cordialmente, -Senador Onofre Quinan.

quenas Empresas, e CEE - Comunidade Econômica Européia, a
taxa de participaçiio em estandes cooperativos a ser paga·P.,las pequenas e médias empresas brasileiras serâ de US$700.00\setecentos dólares norte-americanos), ao câmbio tmismo do' dia do
pagamento, para a ocopaçiio de um módulo de 6 a 8 m2. ·.

Estimativa dos cnstos de participação de nma empresa
em estande cooperativo:
-Taxa de Participaçiio US$ 700.00
(paga à admioistradora - Haonover Falrs do Brasil
-Passagem aérea para o representante US$ 1,450.00 · ·
(tarüa ponto a ponto- classe econômica)
-Transporte das amostras US$656.00
(80kg por expositor, na base de US$8.20/kg)
- Diárias do representante durante 11 dias na Alemanha
(diãrias na base de US$140.00) US$1,540.00
.
Total US$4,346.00
Neste custo não estão consideradas as despesas que c4cia.

expclsitor terá com a fabricação dos produtos a serem eXposto§,
bem como com a elaboração de material promocional como catálogos e brindes.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Aprovado o
requerimento, fica concedida a licença solicitada.

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

tário.

É lido o segointe
REQUERIMENTO N"212, DE 1994

balbos da Casa no período de 21 a 25 do co•• ,nte mês, para breve

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Os expedientes lidos vão à publicação.

Esgotado o tempo destinado ao Expediente.

- Presentes-naCasa .4"'; :!li. ~t.::!u"~es.
Passa-se à
ORDEMDOD!\
Item 1:

PROJETO DE DECRETO LLGIS' ,TJVO N" 43, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos c. .lOS do art. 375, VDI,
do Regimento Interno)
Votaçiio, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n" 43; de 1993 (n" 249/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Televisão Verdes Mares

Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, tendo
Pârecer favorável, proferido em Plenário, Relator: senador
Álvaro Pacheco, em substituição ã Comissão de,Edticação.
Em sessão do dia 13 de dezembro últino, foi deferida solicitação do Senador Jutahy Magalhães no semido de complementação de documento necessário à instrução da proposição, nos
termos da Resolução n• 39, de 1992, do Senado Federal.

OJ.mpridas as diligências requeridas, solicito ao ncibre Sew
nador Ney Maranhão que se pronuncie sobre a matéria-.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- Pli P.,j proferir parecer.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, diante da regularidade
do procedimento e do testemunho min.i,sterial de que a empresa

SenhorPresidente,
-- - -Requeiro, nos termos do art. 43, inCiso do Regiinento lntemo do Senado Federal, licença para tratar de interesses particulares no período de 21 a 25 de abril do corrente ano.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1994. - Senador Onofre
Quinan.
·

Televisão Verdes Mares Ltda.. atende a todos os requisitos técnicos
e legais para sua renovação, e considerando que as falhas encontradas no processo, relativas às declarações dos diretores de que
não participam de direção de outras concessionárias ou permissionárias do mesmo tipo de setviço de radiodifusão, ins1alada no
mesmo município ou em município cóntíguo, foram tõdas sana-

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Em votaçiio o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

das, opinamos pela aprovaçiio do ato, na forma do presente projeto
de decreto legislativo.
É o parecer, Sr. Presidente.

n.

Aprovado.

_-.

. _

Aprovado o requerimento, fica concedida _a-liceD.ça Solicitada.

Sobre a mesa, com.unicações que serão lidas pelo- Sr. 1° Secretário.

São lidas as seguintes
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
Presidente do Senado Federal

Nesta
Seohor Presidente,
Comunico a V. Ex', nos tennos do art. 39, alinea a, do Regimento Intemo do Senado Federal, que ausentar-mo-ei do Pafs

para breve viagem ao exterior (Hannover- AlemaDha); no periodo
de 20 a 27 do c.orrente mês de abril.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1994. -Senador Albano

Franco.
Excelentissimo Senbor
Senador Humberto Lucena
DO. Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- O parecer conclui pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes. à
proposiçiio.
Completada a instrução da matêria, passa-se à votaçiio.

sendO evidente a falta de quorum em plenário, a Presidên-

~ia deixa de

submeter a proposição à votação.

Fica também adiada a votaçiio do item segointe da pauta,
nos termos do art. 375, VDI, do Regimento.

É o seguinte o item adiado:
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vlli,
do Regimento Intemo)

Votação, em turno, do Projeto de Decreto Legislativo n° 52,
de 1993 (n" 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a ·concessão out,orgada à Rádio 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, 1Q pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 2° pronunciã.mento: Rela-
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tor: Senador Affonso Camarg~. em substituição à Comissão de
Educação.
.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art 375, vm,
do Regimento Jntemo)

Abril de 1994

Completada a instrução da matéria, a votação fica adiada
nos termoS do art 375, VIII, do Regimento.
A presidência retira da pauta da Ordem do Dia da presente
sessão os~· itens 4, 5 e 6, nos termos do art. 175, e, do Regimento
Interno. ~
São os seguintes os itens retirados:

4
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegislatiPROJETO DE LEI DÁ CÂMARA N' 17, DE 1994
vo n' 55, de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos Deputados), que
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, ll, d, do Regiaprova o ato que renova a çoncessão outorgada à Paquetá Emmento Interno)
preendimentos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
- Discussão, em turno 1ÍD.Íco, do Projeto de Lei da Câmara n°
em onda média na cidade de Floriano, Estado do Piauí. (Depen17, de 1994 (n' 4393/94, na Casa de origem), que dispõe sobre a
dendo de parecer da Comissão de Educação.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão para renegociação das dívidas remanescentes das entidades extintas por
força da Lei n• 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providênproferir parecer.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para proferir pare- cias.' (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicer.) - Sr. Presidente, sr"' e Srs. Senadores, chega a esta Comis- cos.)
são, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 55, de 1993
5
(n'267-B, de 1993, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 34, DE 1994
que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimentos _
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do Regimento
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
Interno)
na cidade de Floriano, Estado do Piauí".
Discussão, em turno 1ÍD.Íco-, do Projeto de Lei da Câmara n°
Por meio da Mensagem Presidencial n° 400, de 1992, o então Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional o 34, de 1994 (n' 2.535/92, na Casa de origem), que dispõe sobre o
referido ato de renovação de permissão-de exploraÇão de cmal de exercício da proí!Ssão de Desenhista. (Dependendo de Parecer da
rádio em onda média, nos termos do art. 49, Xll, combinado com Comissão de Assuntos Sociais.)
o § 1' do art. 223 da Constituição Federal.
6
É a seguinte a composição acionária da Paquetá EmpreendiSUBSTITUTIVO
DO SENADO
mentos Ltda.:
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 62, DE 1990
- Abdias Pereira da Silva210 cotas
(Jncluidoem Ordem do Dia nos termos do atL 3° daResoluçãon°
-João Joaquim A. Cunha 30 cotas
110, de 1993)
-José Wilson Pereira 30 cotas
Vatação, em tumo suplementar, do Substitutivo do Senado
-João Antônio Carvalho Neto 30 cotas
ao Projeto de Lei da Câmaran' 62, de 1990 (n' 3.516/89, na Casa
Total300 cotas
de origem), que defme crime organizado e dispõe sobre meios eso presente projeto foi examinado pela Comissão ae Ciência peciais
de investigação e prova nos inquéritos e processos que soe Tecnologia, Comunicação e Informática, da Câmara dos Deputabre
ele
versem,
tendo
dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado
Parecer sob n' 432, de 1993, da
Luiz Moreira, e aprovação unânime dessa Comissão. Na Comissão
-Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido.
de Constiínição e Justiça e de Redação dessa Casa, o projeio foi
(Dependendo de parecer da Comissão de Constimição, Jusconsiderado jwidico, constitucional e vazado em boa técnica legisliça e Cidadania, sobre as Emendas de Plenário n"' 1 a 3.)
lativa.
·
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 7:
Já. "no Senado, esteve o projeto nesta Comissão, à disposição

dos Srs. Senadores para recebimento de emenda,s, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos.
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos de outorga e renovação de concessão, permissão ali.
autorização para execução de seiViço de radiodifusão sonora e de
soos e imagens praticados pel.9 Poder Executivo, nos termos do
art 223 da Constituição Federal, obedece, nesta Casa do Legislativo, às fQIDlalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF D0
39, de 1992. Referida norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas- pela

eittidade

pretendente,

bem como pelo Ministério das Comunicações, e- qUe devem insb:Uir o processo submetido à análise desta Comis'são de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o Projeto de Decreto Legislativo n' 55/93 evidencia o çumprimento das for;malidades estabelecidas na Resolução n° 39/92,

ficando caracterizado que a Paquetá Empreendimentos Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para renovação da pérmissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do projeto de
decreto legislativo elaborado pela Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -O parecer conclui favoravelmente à matéria.

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 139, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do arL 3° da Resolução n°
110, de 1993.)
Votação, em tumo lÍllico, do Projeto de Lei do Senado n'
139, de 1993, de autoria do Senador Hydekel Freitas, que considera crime o porte de arma de fogo nas _condições que especifica, e
dá outras providências, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Epitácio
Cafeteira, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 213, DE 1994
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea a do art.
279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado n' 139, de 1993, a flril de qlie sobre ele seja
ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Sala das Sessões, 20 de abril de 1994.
Valmir Campelo, PTB - Vice-Líder no exercício -da liderança.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) A votação do
requerimento fica adiada, nos termos do art. 375, VIU, do Regi~
mento Interno.
A votação do projeto fica, portaiitli; sobrestada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 8:
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ra dos Deputados, e, nesta Casa, pela Comissão de Assuntos Econômicos, está sendo submetido à apreciação da Comissão e InfraEstrutura, do Senado Federal, o Projeto de Lei de Câmara n• 66, de
1993 (n" 3.277, de 1992, na Casa de origem), que clisp&sobre o
preço de ~mercialização da _gasolina de aviação.
O _Projeto estabelec~ qUe a gaSolina de aViaÇão não poderá
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 66, DE 1993
ser vendida por preço à v1sta Superior ao da gasolina automotiva
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art 3° da Resolução n°
acrescido de 10%. Determina tambél;ll que a transgressão dessa
110, de 1993.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° no~a constitui crime e será pUnida com detenção e multa.
. _O autor do projeto justifica essa iniciativa dizendo que a
66, de 1993 (n• 3.277/92, na Casa de origem), que dispõe sobre o
preço de comercialização de gasolina de aviação. (Dependendo de a~açao de pequeno porte presta altos sexviços à sociedade, sendo
pareceres das COmissões de Assuntos Econômicos e Serviços de VItal no combate às pragas na agricultura, no transporte de pacientes e~ estado grave e~ locais de difícil acesso, bem como de pas~
Infra-Estrutura-)
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assuntos Económi- sageuos e cargas em Situações de cálamidade.
-O autor considera que equiparar o preÇO da gasolina de
cos, qu~ será lido pelo Sr. 1° Secretário.
aviação ao da automotiva é justo, uma vez que o preço da gasolina
E lido o seguinte
automotiva "sabidamente esconde sobrepreço suficiente para subPARECER N" 107, DE 1994
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre_ o Projeto de sidiar os demais combustíveis derivados de petróleo.''
.
~or outro lado,_ a posição expressa pelo Departamento NaLei de Câmara n• 66, de 1993 (3.277 -A, de 1992, na Casa de origem), que ''dispõe sobre o preço de comercialização da gasolina de Cl~al de CombustíveiS, em nota técflica por ocasião da análise do
proJeto na Câmara dos Deputados, deixa claro que o processo- de
aviação".
produç~ da gasolina de aviação é mais oneroso que o da gasolina
Relator: Senador Moisés Abrão
Após aprovação pela Câmara dos Deputados, foi submetido automo~iva. Além disso, a imposição -de preços muitos baixos para
à apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Fe- a g_~ol~a de av~ão poderia desestimular a su_a comercialização
deral o Projeto de Lei de Câmara n• 66, de 1993 (n• 3.277, de em reg10es lrogmquas por empresas que se veriam obrigadas a
1992, na Casa de origem), que dispõe sobre o preço de comerciali- buscar um complicado processo de reembolso através do DNC.
. . A~tindo-se a necessidade de limitar os preços de come:rzação da gasolina de aviação.
o_ Projeto estabele_ce que a gasolina de aviação não poderá C~lzações e ao mesmo tempo fixandO limites--que sejam -razoáser vendida por preço à VISta até 10% superior ao de gasolina auto- veis, ~tendemos. que um preço máximo de 20% sobre o preço da
motiva. Determina também que a transgressão dessa norma consti- gasohna a~tomotiva seria adequado para a gasolina de aviação.
Assnn sendo, e reconhecendo o relevante papel social realitui crime e será punida com detenção e multa.
• _O autor do projeto justifica essa iniciativa dizeri.do que a ~ pela ~viação de pequeno porte, somos pela aprovação do Proav1açao de pequeno ,P9rte. que consome a gasolina. presta altos Jeto de Le1 da Câmara n° 66 de 1993, com a segUinte emenda:
EMENDA N" 1 -R
serviços à sociedade. Econsiderada vital no combate às pragas na
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
agricultura, transporta pacientes em estado grave em locais de difi11
Art. 1o Fica proibida a comercialização da gasolina de
ci~ acesso e transporta passageiros e cargas em situações de calanndade. Além de não ser subsidiada, embora o merecesse, "o fato aviação, por preço à vista superior ao da gasOlina automotiva, para
no mesmo município, acrescido de 20%
de ser o mercado dominado por apenas duas empresas distribuido- venda ao consumidor,
11
ras, ainda que uma delas seja estatal, a Petrobrá.s Distribuidora (vinte porcento).
É o parecer, Sr. Presidente.
S.A. tem facilitado a prática de comportamentos a.xbitrários e lesiO SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocinio)- Também o pavos aos consumidores".
.
O autor considera que equiparar o preço- da gasolina de recer~ Comissão de Serviços de Jnfra-Estrublra é pela aprovação
aVJ.a.Ção ao da automotiva é justo, rima vez que o preço da gasolina do proJetO, com a emenda que apresenta.
A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a discusautomotiva "sabidamente esconde sobrepreço suficiente para-Subsão, poderão ser oferecidas emendas à proposição. _
sidiar os demais combustíveis derivados de petróleo".
Em discussão o projeto e a emenda, em turno único. (PauDiante do exposto, considerando o relevante papel social
desempenhado pela aviação de pequeno porte, opinamos favora- sa.)
Encerrada a discussão, a votação fica adiada, nos termos do
velmente à aprovação do Projeto de Lei de Câmara n• 66 de 1993.
art. 375, vm, do Regimento Intemo.
Sala eles Comissões, 15 de março de 1994. - João Rocha,
O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) -Item 9:
Presidente - Moisés Abrão, Relator- Jonas Pinheiro -João CalPROJETO DELEIDACÂMARAN" 170,DE 1993
mon - Ronan Tito - Mansueto de Lavor - Dario Pereira - Meira
(Incluído em Ordem do Dia_nos termos do~· 3° da Resolução n°
Filho - Maguo Bacelar - Gilberto Miranda - Affonso Carnargo 110, de 1993)
Aluizio Bezerra- Lavoisier Maia- Garibaldi Alves Filho- Henrique Almeida.
---Discuss-ão, em turno Unico, -do Projeto de Lei da Câmara n°
_ . O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) - O parecer da 170, de 1993 (n" 3.733/93, na CaSa de origem), que altera a comCOmissão de Assuntos Eccnômicos conclui favoravelmente à ma- posição do Tnounal Regional Federal de 2' Região e dá outras
ptbvidências, tendo
téria.
Pareceres favoráveis, sob n"' 86 e 87, de 1994, eles ComisNos termos d~ art. 5" de Resolução n• 110, de 1993, designo o nobre Senada Aureo Mello para proferir parecer, em substi- sões
tuição à ComisJão de Serviços de Infra-Estrutura.
-de Constituição, Justiça e Cidadania e
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para proferir pare- de AsMintos Econômicos, com emenda n° 1-CAE, que
cer.) - Sr. Presidente, Sr"'. e Srs. Senadores, aprovado pela Câma- apresenta.
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Em discussão o projeto e a emenda, em tumo único.

(Pau~

sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada, nos
lermos do art. 375, vm, do Regimento Interno.
O SR- PRESIDENTE (Carlos Patroínio)- Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto_Legislati~
von• 33, de 1993 (n° 213/92, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato do ConseTho Monetário Nacional que autorizou a
emissão adicional de papel-moe"da, no exercício de 1992. no valor
de vinte e um_ trilhões e cem bilh®s de cru~iros, tendo
Parecer favorável, sob no- 80, de 1994, dá ComisSão --de
Assuntos Econômicos.
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis, a fun
de receber emendas, nos termos do art 8° da Resolução n° 110, de
1993.
À proposição não foram apresentadas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação do projeto fica adiada. nos
lermos do art. 375, VIII, do Regimento Interno.
O SR- PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) -Item 11
Discussão, em tu-mo único, do Projeto de Decreto Legisla ti~
vo n• 35, de 1993 (n• 241193, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho Monetário NtJ.ciçnal que autorizou a
emissão adicional de papel-moeda, no exercício de 1992, no valor
de cinco trilhões, duzentos e trinta bilhões de cruzeiros,_ para atender às exigências das atividades de produção e circulação da riqueza nacional no primeiro semestre, tendo
Parecer favorável, sob D 0 81, de 1994, da Comissã_o
-de Assuntos Econômlcos.
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias 'Úteis, a ftm
de receber emendas, nos termos do _art. 8° da Resolução n° 110, de
.
1993.
À proposição não foram apresentadas emendas.
Passa-se à discussão do projeto em tumo único. (Pausa.)
Encerra a discussão, a votação fica adiada, nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno.
O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Voltli-se à ijsta
de oradores.
Concedo_ a palavra ao nobre S_enad_or Edua.rdo Suplicy.
(Pansa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Reginaldo Duarte.
(Pansa.)
O SR. AUREO l\IELLO -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - (Carlos Patrocínio) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO - (PRN- AM. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs._._Stm_adores, o inte~
rior do Amazonas está morrendo, morrendo de inanição e por falta
de assis~ncia médica. As informações trazidas pela eq1:1ipe da
Central Unica das Comunidades do Esta:do do Amazonas, a CUC,
que se encontra em Brasilia para se dirigir, inclusive, ao Dr. Henrique Santillo, Ministro da Saúde, são desalentadoras.
Realmente, o povo o nosso Estado, em especial o homem
interiorano que trabalha na zona rural- camponês, agricultor, pes~
cador,lavrador, piaçaveiro, dona-de-casa, crianças e idosos -está
morrendo à míngua por falta de assistência de uma política séria
do Governo na área da saúde, haja vista que, na maioria de noss_os _
municípios, onde existe posto médico ou hospital, falta médico e,
quando tem, não lhes são dadas as condições necessárias para
atender aos pacientes. Falta pessoal capacitado, agente de saúde, e
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falta o principal, que é o equipamento e remédio, pois hospitais e
posto médico desses municípios não têm sequer um Melhorai para"
os doentes.
_
Assim sendo, Sr. Presidente, associamo-nos ao damor da
Central Única das_ Commlida_des do _Estado do Amazonas, p_residi. da pelo Sr. Raimundo Santos da_Silva, que se dirige ao Sr. Ministro da Saúde, Dr. HenriqUe Santillo, para que coloque as verbas
destinadas ·a: dar uma assistência de urgência a esses Organismos,
na direção desses companheiros do interior do Amazonas.
O Sr. Ney Maranhão- Permite._me V. EX.aum aparte?
O SR- AUREO MELLO -Ouço V. Ex', com muito pra-

:rer.

-

-

--

-

-_J

O Sr. Ney Maranhão --Senador Aureo Mello, V. Ex.a;
como um dos combativos representantes da Amazôiiiii.;-um dos ho~
mens que faz parte do meu partido, o PRN, e que tambêm não tem
papa na língua, quando tem que dizer as coiSaS diz direto, não
manda recadO, está trazendo um tema que-éa "sci.Ude na Amazônia,
um ~oblema que se estende por todo o Brasil. NO meu gabinete,
antes da Revisão ÇonstituciOnil_, recebi _cen~nas- de cartas pedindo
que esta Liderança não apoiasse a Revisão. EnteridíãQiUiio bem
que as pessoas- estav~yreocupadas em relação aos direitOs e ·garantias adquiridos com a atual Constituição. Por isso telegrafava
para elas, respondendo nos seguintes_ termos: v. sa pode ficar tran~
qüilo, porque nós, da Liderança do PRN, não aceitamos de manei~
ra algullla: diminuir uma vírgula sequer dos direitos e garantias que
o trabalhador, o povo brasileiro, adquiriu com a atual Constituição.
Mas temos, sim, nesta Revisão. que aUmeD.tar o ·núi:nero de artigos
relativos a deveres e produtividade. Sobre garantias, temos 78; dtreitos, 46;_ -~':'eres__e produtividade, 1. Temos que aumentar os referentes a deveres_ e produtividade, para-que aS garantias eio"S
direitos Sejam respeitados. É o caso a qUe V. Exa se- refere neste
momento. O trabalhador paga durante toda a vida a contribu\~ao
para ter aSSiStênCia médiCa e, quandO dela-precisa, não tem D.em a
medii::ição nem o médico,- ós hospi.tã.is estão fechando e nem mais
recebem OS~doentes. Deve ser aumentado o número de artigos que
tratam dos deveres e da_ produtividade. Sei:n issO~-n.ão podemoschegar-';Íquilo que o poVO brasileiro desejã. Sinto que nesta Revisão Çonsfitudonal, cOmo disse ao Seilador Gilbert.Q Miranda, não
ftzemÕS a _revisão que devíamos, a revisão que o povo brasileiro
desejava, a revisão da competitividade. Quando o Presidente Collof ~sumiu, lutou para aprovar aquele emendão que traiava do
ajuste fiscal, diminuindo os impostos - o que estamos lutando para
aprovar ag9ta A história se repetiu 40 ou 50 ailos depois, pois
·ocorreu o mesmo quando Getúlio Vargas-foi ~baram o Presidente Collor para melhorar a situação do País. Tudo isso era demagogia. E o resultado está aí: o Presidente Collor deixou _as taxas de
inflação em 18% e bOje elas estão em 60%. E há ,gente comendo
carne humana,_ como disse há pouco a Senadora Júiiia Marise. __
O SR. AUREO MELÍ..O- E cáffie humana CaD.cerosa!
O Sr. Ney Maranhão - Exatamente, uma Bjafra! O povo
já está separando o joio do trigo. Respeitado os Coogressistas,
mas, quando aquela Comis-são Parlamentar de Inquérito foi criada,
eu ~sse: essa Comissão foi criada par.a derru~ar o_ Presidente Collor. E foi o que ocõrreu: Mas as pesqulsas que V. Exa e eu-estamos
recebendo estão apavorando muita gente. Muitos daqueles que
ajudaram a dem1bar o Presidente Collor -hoje estão paganOO caro
por isso, com juros e correção monetária. Não ê verdade•.Seriador?
. O SR. AUREO MELLO - É verdade. Isso é como furúnculo.
O Sr. Ney ~anh_ão- Vou ter muito o que falar desta tribuna daqui para frente, Senador. Mas devo dizer ã V. Exa ~e bOje
estamos numa encru:ó.Jhada; o povo brasileiro, no dia 3 de outubro, irá vo~, separando o joio do trigo. É isSo ~e esperamos, e
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V. Ex', com muita propriedade, está na defendendo uma solução
para a saúde. Nada disso que está occiiTerido neste PaíS é culpa do
Presidente atual, por quem tenho respeito e admiração, pois foi O
companheiro de chapa do Presidente Collor; mas não estãO peimitindo que Sua Excelência faça coiSa alguma. DiVidiram-se os políticos, a classe política, dobraram os Ministérios, como disse o
Senador Gilberto Miranda, aumentaram a receita em 28% e a des-

pesa em 64%. Onde os recursos saem mais do que entram, já se
pode ver o resultado. Deus queira que 'cheguemos a bom termo,
porque o povo brasileiro deseja a democracia, mas dentro do seus
direitos sociais. Neste momento, solidarizo-me com V. Ex• nesse
pronunciamento tão importari.te sobre a saúde do povo brasileiro e
de sua .Amazônia.
0 SR. AUREO MELLO -Muito obrigado, nobre Senador
Ney Maranhão. O que V. Ex• disse é a expressão da verdade. Derrubaram um Presidente, violaram os preceitos constitucionais e democráticOs, praticaiam Uina--ãrbiti'ariedade -e U.DiiV1o1~cTa, para se
ver o quê? A diminuição das condições fmanceirã.S do Pais, os
gastos exscessivos, os aumentOs de impostos. Foi criado um tal de
IP:tvfF destinado a arrecadar a verba que seria destinada a solucionar os problemas sociais'e 'admi:riistratiVoS do Brasil. O IPMF está
af arrecadando uma nota violenta do povo, -de toda a população
brasileira. No entanto, não vemos esse-dinheiro ser-aptfcad.O devidamente. A inflação, cOmo se foSSe um buraCO sein fundo, está aumentando cada vez mais.
Como V. Ex• especifiCou, depois de um Presidente constitucional e democrático deixar a taxa de inflação do País em 18%,
agora ela já está atirigido as ralas dos- 60%, 70%, o que não tem cabimento.
A noticia que tenho em mãos fala, por exemplo, do Município de Barcelos, que fica no alto rio Negro, uma das regiões mais
lindas do Pais, Com trechos encacboeirados, a água dO rio Negro
contrastando com o cenário das pedras e aquele efervescer de
águas e borbulhas; todas as cachoeiras são niiiitô OOnitas, e as do
rio Negro ainda o são mais.
0 Diretor-Geral da Unidade Mista e Barcelos dirigiu-se ao
Presidente da Central Única eles Comunidades, em Manaus, dando
um demonstrativo das dificuldades materiai:!f e adminiStrativas da
Unidade Mista e Barcelos, como a estrutura fiSica hospitalar, o
prédio, o setor de pessoal, dizendo que, para assegurar o perfeito
funcionamento desses setores, com segurança para o paciente, auxiliares opera.CiOilais foram retiradas das suas atividades normais
para receberem o treinamento que, muitas vezes foram executados
em Manaus, Amazonas.
Com isso, o nosso quadro de auxiliares operacionais de saúde foi diminuii:ldo. Como conseqüência, temos escalas de serviço
muito apertadas, causando desgaste e sobrecarga de trabalho, muitas vezes prejudicando tanto a saúde do paciente quanto a do servidor.
Solicitamos a con:tratá:ção de, pelo menos, cinco auxiliares
operacionais-de saúde, em caráter de urgência, para que se possa
melhorar o atendimento das atividades de saúde
Solicitamos, outrossí:i:n, profissionais competentes e capaci-

tados para realizarem reciclagem como auxiliar operacioD.al de
saúde, para que possam desenvolver suas atividades com mais segurança e destreza.
A sugestão de1e é que a distnõuiçãó -dos medicamentos qiiímiOO-ciiúrgicos seja feita pela CEME, com a segurança de que os
tidos como básicOs não faltem e sejam fornecidOs eln quantidade
satisfatórias para atender aos mais necessitados.
Essa situaçãO iió Amazonas é corriqueira~ Quem vaf !10 interior...

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Nobre Senador
Aureo Mello, permita-me intelTOillper V. Ex• A Presidência comunica que, regi..t:nen:tal..mente, a sessão" deve t.eiii:ií:D.af às 13h09min.
Consulto o Plenário-se concOrda com a prorrogação da mesi:ria.por
mais cinco minutos. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, a palavra cootinua com
V. Ex•

O SR. AUREO MELLO - Concluiremos, Sr. Presidente,
dizendo que a situação de saúde no Amazonas ê terrível. Pedimos
ao Minístio da Saúde que atenta às reivindicações que Jhe serão !evadas pelo presidente e pelos componentes da Central Única das
Comunidades do Estado do Amazonas. Acentuo que realmente a
SituaÇão é'tão calam.itOsã que não podemos sequer acreditar. Confesso que, às vezes, viajando pelo interior do Estado ou através daqueles grandes rios, vejo uma barraca de palha ao longe, na
periferia, e fico pensando como esses cidadãos vão se atar na
eventualidade de uma doença. Usam as suas ervas como se fossem
Primitivos, usam aquele sistema quase intuitivo,- mas -iio sistema
civilizado, $6 nas histórias do Mandrake, o Lottar e do Fantasma
voador é que poderíamos encontrar uma solução providencial.
Sr. Presidente, entendemos que o :rdinistio da Saúde deve
despejar as Verbas qUe puder naquclã i'cgiãõ. -N6s, pârlamentares,
tentaremos fazer com que o Orçamento destine o máximo de verbas posSfveis para resolver o problema de saúde do Amazonas,
pois, parece, cada Parlamentar irá competir com 25 emendas.
Já que o Ministério da Saúde é de grande abrangência, solicitando que S. Ex•, o Ministro, coriiliinado com o pessoal da Cential ÚD..ica das Comunidades do Estado do Amazonas, por favor,
dê uma olhada humanitária para a população carente desse Estado,
que é tão sofrida quanto a do Nordeste e de outros lugares. Só que
as características do Amazonas são mais dolorosas, porque são
acrescidas dã solidão. Para se chegar a Einmepé, por exemplo, já
que o Senador Jarbas Passarinho a mencionou, viaja-se durante 45
dias de lancha, sendo uma boa lancha. Pode se ver que há um caboclo parado na beira do barranco, esperando que. Deus, sem dúvida, desça com uma mala de enfermagem e lhe dê uma colher de
chá.
De maneira que, Sr. Presidente, estas palavras são aqUi cOncluídas na certeza de que o MinistrO Henrique Santillo há de sentir
com grande intensidade o drama do país amazónico, que é Brasil
também., irmão, e há de tentar solucionar esse assunto.
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauricio Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRJ':A (PSDB - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
e Srs. Senadores, "Brasília foi o resultado de um amadurecimento, o anúncio de uma reforma; é um decisivo impactO de progresso, um detonador de novos
empreendimentos que vão surgindo".
Essas palavras, proferieles pelo fundador de Brasíli:>, na ocasião de sua inauguração, há 34 anos, permanecem impregnadas de
intensa atualidade, seja para aquilatarmos a decisiva importância
da transferência da Capital para o intelior do Pãis, seja para avaliarmos a contra-argumentação daqueles que, no dizer do Presidente Juscelino Kubitscbeck 1llão compreenderam e nãO amaram
esíã obra".
Esta minha fala destina-se, obviamente, a manifestar a profunda -emoção que esta data provoca em todos os que, de uma forma ou de outra, participamos de sua construção,- de seu vacilante
crescimento, de sua consolidação, de sua independência politica.
Aqui chegado em 1961, coube-me o privilégio de nãO-só
acompanhar, mas também participar dos momentos e movimentos
mais decisivos da vida desta querida Cidade. _Sofremos juntos oo
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longos anos em que apenas éramos seus habitantes. Árdua foi a
batalha para sua autonomia política, quando nos tomamos_ cidadãos. A luta, no presente, centra-se na conquista de sua autonomia
politica plena que passa. necessariamente, pela autonomia tributá-

ria e fmanceira.
Sirvo-me desta oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para, ao homenagear Brasília e todos os que aqtii vivem e trabalham,. refletir acerca de alguns aspectos boje cruciais para a
Cidade, no contexto do que ela representa para o País. Muitas das
idéias e opiniões apresentadas consti.toir-se-ão, à primeira vista,
em obviedades. Por considerá-las básicas e pertinentes, assumo o
risco da aparente tautologia.
.._
A transferência da Capital para o interior- do País representou uma reivindicação alimentada por várias gerações de_ brasileiros - a começar pelo sonho dos Inconfidentes - que a enc~vam
como solução para a melhmia do nível da administ{ação_federal,
para a segurança nacional e, notadamente, como fonte promotora
do desenvolvimento do interior central do Pais.
Nestes 34 anos de exi_stência, Brasllia -~m dado provas insoflSmáveis de ser uma cidade própria ao trabalho o!deriadO, eficiente, além de construir pólo irradiador do progresso para uma
imensa região - cerca de dois terços do territ6rio nacional -. que
tem sido conquistada a partir de Brasília., por intermédio das estradas que, daqui fluindo, levam a vida e o progresso a regiões antes
praticamente desertas.
Assim é que, na a1nalidade, à criação de Brasília ê 'creditado
o sucesso na ocupação dos cerrados do Centro-Oeste. S~ente no
setor de grãos, a região é responSável por 30 por cento do mercado
nacional. Apontados como a última fronteira agrícola· do mundo,
com clima privilegiado, com abundância de água, os cerrados vêm
atraindo e despertando o acesso a novas tecnologias. O.eixo-de comen:ialização dos produtos do Centro-Oeste tem Brasília como
centro de referência: quase quarenta por cento da população daregião concentra-se no trecho ftxado entre Brasília e Goiânia~ Brasília é de fato uma referência estratégica do Centro-Oeste.
Além disso, constata-se em Brasília a formação de uma
nova geração de valores humanos, que caminha para a integração
nacional. com etnia e sotaque próprios, englobando e assimilando
a misCigenação de brasileiros vindos de todos os ,quadrantes do
Pais. Nenhuma outra cidade possui, juntos, tantos sentimentos- e
estilos de brasilidade - a similitude na diversidade -, o que a consolida como a Capital da República, proporcionando a integração
da pluralidade cultural e étnica brasileira.
Para os que não conhecem bem a Cidade, seus famosos espaços vazios representam, simplesmente, distâncias a ~rcorrer.
Na verdade, estat!sticas da Organização das Nações Unidas ONU- atestam sua importância para que se situe Brasllia entre as
primeiras na lista de área verde por habitante.
Esse é tão-somente um dos indicativos do nível da qualidade de vida que aqui é desfrutado, fruto de um moderno conceito de
morar e de viver, com suas revolucionárias e arrojadas linhas arR
quitetônicas que a tomaram, em 1987, patrimÕiliO cultural da humanidade pela Unesco. No centro de_ todas as coisas, 9 homem,
como sua mais profunda razão de ser.
Sim, porque aqui vivem, trabalham, lutam um milhão e setecentas mil pessoas, quase quatro vezes mais do que o previsto 500 mil habitantes no ano dois mil -, uma prova de que o povo
não ftcou para trás. A própria História da Capital comprova a
enorme força de todos os movimentos de ~úncia e de protesto
aqui deflagrados- antigas uns, mais recentes outras -, de profunda
repercussão em todo o Pais. Aqui o exercício da cidadania faz-se
muito presente, impulsionado, certamente, pela proximidade do
poder. Aqui, principalmente para os que trabalham no setor públi-
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c::o, muitas vezes os fatos políticos são vivenciados no exercício de
waS funções e não simplesmente veiculados pelos meios de comunicação. Daí a participação e a conscientização políticas mais se
acenb.larem.
Por tudo isso, sim, Brasllia, é privilegiada. Sen orgulho
maior~_ no entanto, situa-se em sua função administrativa: sede do
País, abrigo dos Três Poderes da República, anfitriã das representações diplomáticas. Se grande, entretanto, é a hoora, infmitamenté
maior é a sua responsabilidade de prover os meios necessários à
manutenção dos serviços dai decorrentes - saúde, educação, segurança e transporte.
Vejamos por quê. Em termos geopoliticos e funcionais, o
Distrito Federal constitui um centro de convergência das correntes
migratórias em permanente atividade. O empobrecimento crescente de regiões carentes do País, sobretudo em razão das pressões infl_acionáriãs __ e .:J.a_ recessão econômica, faz movimentar pará. as
fronteiras da Capital considerável fluxo humano: pessoas que deixam seu lugar de origem em busca de melhores oportunidades de
_vida, no-exercício do impostergável direito de ir e vir e cujas coo.seqüências os poderes públicos devem assumir e sua ~tegridade
não apenas acolhê-las condignamente, como também evitar prejUízo às populações aqui radicadas, no que concerne à qualidade de
vida. As pressões daí decorren~s. sobre ~s. serviços, mercado
de trabalho e equipamentos urbanos exigem crescente esforço para
manter os padrões qualitativos de atendimento.
Assim, em três décadas, Brasília transcendeu sua ccncepção
original: recebeu quase dois milhões de pessoas, além de cumprir
sua função de Capital do País. O preço dessa sua função já ultrapassa, e muito, sua disponibilidade fmanceira e tributária.
Sustentar Brasilia como Capital significa assumir a segurança de toda uma mAquina q1le move os Três Poderes da República:,
além das 83 representações diplomáticas e outros organismos internacionais, que não pagam imposto pelos 2.048.500 metros quadrados que ocupam. O Governo local é responsável, ainda, por
toda a infra-estrutura - iluminação, limpeza e manutenção das
áreas externas das Embaixadas.
Pelo menos 1.500 homens da Policia Militar do Distrito Fed~mJ. ~ão permanentemente mobilizados para guardi dOs equipa. mentos públicos, corpo diplomático e autoridades dos Três
Poderes da União. Um efetivo de 400 policiais designado para a
segurança exclusiva do Congresso Nacional, residências of'lCiais
dos presidentes das duas Casas congressuaís e das quadras funcionais dos parlamentares. Outros SOO homens estão de prontidão entre o Palácio da Alvorada e a Rodoviária do Plano Piloto. O Setor
Bancário Sul e Norte - e o de Autarquias do Governo Federal absorvem pelo menos 150 homens responsáveis pela segurança extema e pelos equipamentos. Todos os edif!cios tombados pela
Unesco têm guarda ininterrupta. Além disso, cerca de 250 homens
estão à disposição para segurança pessoal de autoridades. Além de
tudo isso, naturalmente, existe a função inerente de manutenção da
ordem e de garantia de segurança da população do Plano Piloto e
das Cidades-Satélites.
O setor da Educação representa uma das maiores vitórias do
planejamento da construção de Brasília, colocando-a numa .posição de destaque em área tão vital ao desenvolvimento do País. Ao
contemplar cada grupo de quadras com sua Escola Classe, garantiu ao aluno percorrer a trajetória do Jardim de Infância até o Segundo Grau. A partir das exigências de sua expansão, esse modelo
foi sendo adotado nas Cidades-Satélites, atingindo-se o número
expressivo de 500 eScolas públicas no ano de 1993. A manutenção
desse nlvel educacional vem sendo permanentemente ameaçado
pelas dif-.culdades orçamentárias, que obstaculizam, também, expansão e a melhoria do ensino público.
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Idealizado por ser o melhor do País, o Sistema de Saúde do
Distrito Federal conta com 12 hospitais, 48 centros de saúde e 32
postos de atendimento emergencial, suficientes para atender à demmda do Distrito Federal, desde que se assegure o repasse em dia
dos recursos do Sistema Único de Saúde- SUS. No entanto, sofre
esse setor a pressão de demanda de outras regiões do País - a começar pelos nnmicípios do assim denominado Entorno. Acorrem a
Brasília pacientes dos mais longlnqüos Estados, notadamente das
regiões mais carentes, sobrerudo quando_ se sabe que o atendinlen~
to de aidéticos e de pacientes renais-, poi' exemplo, ê totaline:iite
gratuito, iD.clusive os transplantes. Desse modo, a crescente queda
na qualidade do atendimento médico e hospitalar, em Brasília,
deve-se ao descompasso orçamentário, pois o 'Ministério-da Saúde
leva em conta, nos cálculos, apenas o contingente populacional do
Distrito Federal.
A Constituição de 198g representou, inegavelmente, o decisivo passo para a emancipação política do Distrito Federal, nos
três níveis do poder- Executivo, Legislativo e Judiciário;
1 - Determinou que a eleição do Governador e do Vice-Govemador ''coincidirá com ã dos GovemadQres e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração", conforme estabelece o
artigo 32, parágrafo segwido. O artigo 16 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias estabeleceu que, até que -se -efei.ivaise
tal eleição, caberia ao PreSidente da República iildicá-los, com a
aprovaçãO do Senado Federal. Em 3 de outubro de 1990, mediante
sufrágio ilili.Versal e direto, foi escolhido o primeiro Governador
eleito do Distrito Federal.
2 - Estabeleceu- que a eleição dos DeputadOs Distritais do
Distrito Féderal coincidiria com a dos Deputados EstaduaiS, para
mandato de igual duração, de acordo com o Illesmo parágrafo segundo do artigo 32, ficando estabelecido, no artigo 16 do Ato das
Disposições ConstitUC1on-ais Transitórias, que a cóilipefêneía da
Câmara Legislativa do Distrito Federal, até sua instalação, seria
exercida pelo Senado. Assim, a Resolução do Senado Federal número 157, de 1° de novembro de 1988, estabele~u normas para
que o Senado exercesse a competência da Câmara Legislativa do
Distrito Federal aumentando o número de membros da Comissão
do Distrito Federal para 21 senadores. Essa ComissãO Permanente,
que funcionou por 28 anos consecutivos, teve suas atividades encerradas na 24.. Reunião Especial, realizada em 12 de dezembro de
1990, sob a presidência do Senador Mauro Benevides. A primeira
eleição para a Câmara Legislativa o::orreu em 3 de outubro de
1990, tomando posse os Deputados Distritais em 1° de janeiro de
1991, marco da autonomia legislativa do Distrito Federal Trabalhando ininterruptamente durante um ano, dez meses e seis dias, os
Deputados Distritais elaboraram a Lei Orgânica do Distrito Federal- nossa Carta Magna-, em moldes tão democráticos quão mo~
demos - auscultando a sociedade, refletindo-se os anseios,
traduzindo-se as necessidades. Ao todo, são oito capítulos, 365 artigos nas Disposições Permanentes, 55 nas Disposições Gerais e
Transitórias. Em seu conteúdo, repousa a maioridade deste singular quadrilátero, unidade política diferenciada, única, atípica, de~
corrente do papel institucional que lhe cunipre no cóiijunto da
Federação como sede dos Poderes da República.
3 - Dispôs que compete à União "organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a DefensOria Pública do Distrito Federal", conforme o preconizado no artigo 21, Xlll: que
compete privativamente à União legislar sobre "organização judiciária, do Ministério Público e da Defensaria Pública do Distrito
Federal e dos Territórios, bem como organiZação ãdmi:nistratiVa
destes", como estatui o artigo 22, XVll; que cabe ao Congresso
Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre a
'brganização judiciária, do Ministério Público e da Defensaria Pú-
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blica do Distrito Federal", 4e acordo com o artigo 48, IX. Se na
Constituiç-ãO" de 1967 o Ministério Público eia classificado como
organismo situado na esfera do Poder Executivo, na de 1988, vem
insei:fudo um novo capítuo- 11Das Funções Essenciais da Justiça"
-,no_ qual sC inclui, também, a Defensoria Pública. Assim sendo,
os. Ministérios Públicos e as Defensorias_ __:piíblicas passam a situarse no âmbito do Poder JudiciáriO sem, no entanto, serem ótgãos
desse poder. Ao Coogresso Naciooal cabe dispor sobre a organização judiciária, Ministério Público e Defensaria Pública do Distrito
Feàeral, o que não ocorre com. os Estados - a elaboraçãO de leis
sobre tais matérias é de competência das Assembléias Legis1ativas.
Por oportuno, cumpre relembrar a Emenda n° 200.046.6;por mim· apresentada à Comissão da Organização do Estado na
Assembléia Nacional Constituinte, discordando do disposto no artigo 21, XIII, com_a seguinte justi[lcã.tivã: "~stanios pedindo oreconhecimento da autonomia plena para o Distrito Federal,
acrescentando na redação do anteprojeto a autonomia judiciária".
A emendá foi rejeitada.~
_ _
__
De acordo com o Professor Gilberto TristãO, "houve avan-=
ços e retrocessos na prerrogativa dos habitantes do Distrito Federal
elegerem seus representantes políticos junto ao COiigiesSO Nacional. As Constituições de 198r e de 1934 incluíam o Distrito Federal entre as Uriidades da Federação que elegiam Deputados
Federais e Senadores. A Carta de 1937 cassou o direito de voto
9.os eleitores do Dístrito Federal, uma vez que não podiam eleger
representantes para a--Cãm.aia-, neln- pata o··senado. 'A Emenda
Constitucional n°·25, de 15 de maio de 1985, mudou na Constituição de 1967 os artigOs 39-é 41, determinando que a primeira representação do Distrito Federal seria composta de óito Deputados e
três Senadores eleitos em 15 de_nqvembro de 1986. -A Constitui-ção de 1"988 assegt.J!õü-a aermitivamente com os artigos 45 e 46,
garantindo ao Distrito Federal tratamento equivalente aõ de Estado".
A atual ConstitUiç-ão. ao permitir ao Distrito Federal eleger
o GõvemadOr e os Deputados DistritaiS, bem como ao concederlhe competência para criar sua Norma Básica, também equipara o
Distrito Federal a Es_tado. O mesmo suCede no que se refere à exis-__
tência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, criado pela Lei
n• 3.751, de 13 de abril de 1960. Recorde-se que a Constituição de
1988 estabeleceu restrições à criação de Tnbunais de Contas nmnicipais, sendo de praxe sua e:Xfstêncía etn nível estadual.
Ta1s São entre_ outraS as ambigüidades, constantes no texto
constituçional, referentes ao- pist:Titó Federai, opinião reforçada
pelo mesmo Professor Gilberto Tristão: "Ao analista menos avisado pode parecer apenas um problema de semântica o questionamento sobre se essa unidade_ ___da Federação equivale a um Estado
ou a um MunicípiO. Não resta a menór dúVida que deve haver uma
coerêD.cia 'teiminológica em asStmto de tal magnitude. Se o Distrito
Federal tem equivalência com Estado, é um erro denominar-se seu
Poder Legislativo de Câmara e sua Norma B~ica de Lei Orgânica.
Eril sendo equiparado ao Município,-não há respaldo jurídico para
qUe o seu principal executivo seja intitulado Govemador11•
Detém, a União a -competência para "organizar e manter a
polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do
Dist,rlto Federal", enquaD.to que, relativamente aos Estados, a competência da União limita-se a normas gefãis.
/
No aspecto tributário, o texto constitucional - artigo 155 atribui ao D~trifo ~~eral a competê~cia tributária igual à dos Es
~os .e dos MunicípiO~, .uma V~i qUe_aOsOrveu as c?mpetênci~!e
gtslativas destes, parttcxpantes com -elas da reparttção da reéetta.
Centra-se nesse setor a maior parte das celeumas em tomo do DistritO Federal, alardeando-se a idéia -da "dependência'' de Brasília
dos cofres da União.
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A esse propósito, cito palavras do ecoo.omista Paulo Timm,
O segundo caminho indica o incremento da industrialização
em artigo publicado no jomal Gazeta Mercantil: "A dependência do Distrito Federal, como o meio de_aumentar o recolhimento de
de Brasília dos cofres da União, além de não ser fato exclusivo no tnDutos, le.vando-se em conta, evident~m.ente, a salvaguarda da ar~
País, é de naOJ.reza institucional e não econômica. Economia, a quitetura, do urbanismo e, sobretudo. do meio an;tbiente, (niorizanpropósito, é renda e não produto fisico decorrente de estrutura pro- do, desse modo, a indústria de tecnologia limpa. não poluente,
dutiva; nesse caso, o Distrito Federal não só dispõe e um nível in- assim como a agroindústria, entre outras.
vejável de renda - PIB -, da ordem de seis bilhéjes 9e d.Qlares,
A luta em prol da superação dos problemas financeiros e tricomo apresenta uma das mais altas rendas per capita do Conti- butários que afetal:n a estabilidade administrativa do Distrito Fede_nente, em tomo de 4 mil dólares".
ral_ não se restringe aos seus _limites, não pertence somente _ao
As causas das dificuldades fmanceiras de àraSÜ.ia siruam- cidadão brasiliense. Ao contiário, constitUi' uma questão afeta a
se, assim, em três níveis. Primeiro? como capital da República,
toda a Nação brasileira. Brasília é a Capital do País. Como ui!, é a
Brasília cumpre um conjunto de funções e serviços, não remunera-· Capital de todos os brasileiros e por todos:- na pessoa dos que_os
dos. É preceito coostitucional não haver cobrança de tributos entre representam - deve ser defendida, preservada, transmitindo sua
os Poderes e suas várias ~stâncias. Os serviços de segurança às verdadeira imagem para o País e para o Exterior: meta-síntese do
autoridades nacionais e intem.acionais, sediadas na capital, não po- Governo do Presidente Juscelino Kubitscheck, símbolo do rompidem ser cobrados, apesar de exercidos pelo governo local. AB exi- mento das amarras que atavam o País a um passado de anaCronisgências .de saúde e eclucação básicas, para o funcioo.amento dos mos, de lançamento do Brasil no rumo do desenvolv~nto, ela
poderes da Repútilica, tambéin São desempenhadas pelo Governo prosperidade e da_ modernização. Que não fen]la sido y_ão_ o esfordo Distri~o Federal, que para fmanciá-los não irá duplicar o valor ço.
dos impostos cobrados sobre a comunidade.
. .
. O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinío)- Concedo a paA insuficiência de recursos do setor público na gestão de lavra ao nobre Senador V a1mir Campelo.
tão vastas e complexas funções da cidade. é também conseqtlência
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB -DF. Prrnuncia o seda rigideZ do sistema tnõutário vigente, que não distingue a, voca- guinte discurso;)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, desde o 2"'
ção natural dos espaços urbanos.
aniversário de Brasília, participo da vida desta cidade. Qiiimdo,
Vejamos o caso- de Brasllia. Sua função coi:no sede do Go- diuante _sua ~onstrução, JUscelino anunciou que antevia o alvorevemo, em meio a uma ecoo.omia secularmente estável ao níVel da cer de uma nova humanidade, fui envolvido no sonho de um josusbistência, determinou sua vocação eminentemente terciária, em vem de que a nova Capital realmente teria um papel relevante no
qUe sUa: principal matéria--prima é o número de passageiros que "c~o mundial_ e no pro_gresso~da_Nação. Desde então, abracei a
transitam pelo aeropOrto local, na ordem de 3,5 milhões ao ano,~- causa _ri:J.aior dos bandeirantes do século :XX, devotando-me inte.. gralmente à missão transcendental comandada por Kubitschek.
terceiro em importância no País.
Paradoxalmente, Brasília Chega ao século XXI antes do
·
São 32 an,os de dedicação e_xçlusiva por _este quadrilá~ro do
tempo. Como tal. gera recursos fiScais, vez que aqUi concentra im- DiStritO Federal e por esta abençoada cidade-síntese_ que é Brasilia.
portante processo gerador de renda. No ano de 1990, foram arrecaTenhogrande orgulho de fazer parte da comunidade pioneidados, no Distrito Federal, 4 bilhões de dólares, op. o equivalente ra que acreditoU e acredita nas proféticas palavras de Jusc_elino.
ao PIB da Bol!via. Mas apenas 20 por cento deste.total se coostitui
· · Há IIlãis de 3 décadas, a cada 21 de abril._tenho participado
em receita própria do Governo do Distrito :F~er~. O resto "per- e -~memorado, junto com os candangos de ontem e de hoje, da
tence" à União, como produto de arrecadação dos línpostos sobre festa de exãftAÇãO-a-esta: autêntiC~LOOr3, de ãite,_sODha_da e rpa,teria_Patrim.ônio ~ ~- O_ Distrito F~al~ aliás, é-a terOOira ~ão lizada pelos nossoS três virtuosos mestres_-pioneiros, JK, Oscar·nàcioqalçlo lmJ>95to cj.e RenQa.e_uln c:los mais al.tos. dO IPL ---• Nie:~Y~~i' e LúciO Cqsta.
_
1
· _ . :finalmente, o D_istri_to Federal é dos menos 11quinhoados_ na
- _ J3mais iiriagiri.eí,J;taqueles ~~s ~anos 60, qUe entraria na
dlStn'buíç'ílo Estados do produio cÍa arrecadaÇãôTederal realiza~·· polltica algiim dia,. Não buscava esse mérito.. Meu impulso era o
~ através dq Fundo 4e Participação. dos Estados ~ FPE, porque ã- de participar, corilo tantos Ql,ltros brasileir~. da fJ.XaÇ~? .deSenvolpaiticipaÇão de cada Estado neste fundo é resulta<!ç, princip3lmen- viménto e proteção de Brasília ..
te, de sua população e Pa. superficie. Sendo uma pequena unidade,
Se hoje sou um cidadão.das lides politicas, é por decorrêno Distrito Federal é prejudicado e" acaba gerando recursos fiscais
cia natúral e espontânea de uma solicitação do povo brasiliense, a
para este fundo que, ao fmal, vazam. para o "ext:eri~~'.
partir das c~claQ.es de Brazlân.dia, Gama e Taguatinga, dasA discriminação que vitima Distrito Fede~al na participa- -qilais fui Administrador por 16 anos ininieriuptos.

aós

o

~~:~=e:bi:eav:~=-dau:n~o=~ti~~r~~u:
te_ con~~iro nível de solução aponta para a :R6;isão do Texto

E assim sendo, cabe-me o dever de vocalizar os interesses e
as esperanças de tantos que, como eu, trabalharam e trabalham
pelo progresso de Brasília e delegaram-me a sagrada missão de re-

C-anstitucional mesmo que sob foima de emendas~ em que seja

presentá-losnoParlamento-dam.aiornaçãolatino~americâna.

concedida ao Distrito" Federal tratamento condizente com o rol de
suas intransfexiveis atribuições.
Nesse sentido, constitui consenso entre tqdos os níveis de
representatividade de Brasllia, assiril como nos setores organiza-

Muitos foram os emissários -do atraso _que tentaram impedir
a c_onStrução da mais bela capital do mundo. Até hoje continuam a
perpetrar ações sob 0 comando de interesses mesquinhos, com 0
objetivo d~larado de inviabilizar a Capital brasileira _e retransferi~
la para o Rio de Janeiro. Vale ressaltar que todos eles não foram
pioneiros e- nunca compreenderam que Brasilia é um ato irreversível, constituindo-se, na atualidade, não apenas a Capital do Brasil,
mas a capital & uma época, a Capital do Terceii'o-Milênio.
A v~ irretorquível dos fatos é que construimos, no Pla-

dos de sua sociedade, a criação do Fundo de Parti<;.ipação do Distrito Federal, autõnomo em relaçãO _ao Fundo de Pàrticipação dos
Estados e Municípios, com Vistas a: assegurar a foiítC dos recursos,
que seriam obtidos por intermédio dos mec
compensação pela perda das receitas decorrep.te das im
constitucionais que, coni taÍlta intensidade. afetam a arrec
do Distrito
Federal
-.i.?.:t'

na1to Central do Brasil, o mais promissor pólo civilizatório do Pianeta, cujo processo já não nOs pertence; ·mas si.nl aos nossos filhos
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e netos, que boje representam a nova humanidade, prevista e anunciada pelo visionãrio Kubitschek.
Ao reverenciar Brasilia, por tudo que ela representa para o
Brasil e o mundo, não posso deixar de cumprimentar e enaltecer,
nesse seu 34° aniversário de fundação, aos bravoS pioneiros do
Núcleo Bandeirante, Taguatinga, Gama, Planaltina, Sobradinho e
Brazlândia, bem como aqueles valentes trabalhadores da Candangolândia, Vila Tenório, Vila Esperança, Vila Planalto, Morro do
Querozene e Vila do IAPI, que depois vieram compor a população
da Ceilândia.

Da mesma forma, não posso deixar de incluir, entre esses
denodados pioneiros, as milhares de famillas que para cá -vieram
posteriormente, fixando-se no Guará e que tarito sOuberam compreender e der estimulo ao projeto de JK e àqueles que integraramse aos novos núcleos de assentamento para dar continuidade à
obm do século, pois tanto quanto eles acredito na predestinação

histórica de Brasília e num futuro promissor e luminoso para nossa
Capital e nosso País.
E é essa inabalável energia de fê que me gera forças para
continuar abraçando esta causa maior, que me faz comemorar, a
cada ano, a vitória, o privilégio, o orgulho e a honra de ser cidadão

brasiliense, de poder lutar e defender a cidade dos meus sonhos,
dos meus filhos, de minha neta e de todos os brasileiros!
Parabéns, Brasília!
O SR- PRESIDENTE (Carlos Patroc!nio)- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, convocando
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antes os Srs. Senadores para uma reunião extraordinária a realizar.

se hoje. às 17 horas e 30 minutos, com a seguinte
ORDEM DO DIA

-l-

REQUERIMENTO N' 1.0!18, DE 19'.13
Votação, em tumo tlnico, do Requerimento n' 1.098, de
1993, do Senador Guilherme Palmeira, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista concedida pelo Papa João Panlo ll ao jomalista Jas Gawronski
(La Stampa) e publicada sob ~o titulo ''O Mundo que o Papa Vê,
no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 3 de novembro do corrente ano.

-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 37, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos da Resolução n• 110, de
1993.)
Discussão,
tumo tlnico, do Projeto de Decreto Legislativo n• 37, de 1994 (n' 413/94, na Câmara dos Deputados), que disciplina relações jurídicas decmrentes da Medida Provisória n• 434,
de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.)
O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Está encerrada
a sessão.

em

(Levanta-se a sessão às 13hl2min.)

ATA DA 338 SESSÃO, EM 20 DE ABRIL DE 1994
4" Sessão Legislativa Ordinária 49" Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues

- EX1RAORDINÁRIAÀS 17 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Alfonso Camargo- Albano Franco- Alex.andre CestaAlfredo Campos - Almir Gabriel - Antonio Mariz- Aureo Mello
- Carlos De 'Carli - Carlos Patrocínio - O!agas Rodrigues - Cid
Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dirceu
Cameiro - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Esperidião
Amin - Fernando Henrique Cardoso - Francisco l,l.olleMberg Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida Humberto Lucena - Iram Saraiva - Inpuan Cesta Jtlnior - Jarl>as
Passarinho -João Calmon- João Rocha- Jonas Pinheiro ~Josaphat Marinho - José Eduardo - José Fogaça - José Paulo Biso! Júnia Marise- Lavoisier Maia- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista - Lucidio Porte!la - Mansueto de Lavor - Marco
Maciel- Mário Covas - Marluce Pinto- Mauricio Correa- Mauro Beneviden- Meira Filho- Nabor Jtlnior- Nelson WedekinNey Maranhão - Pedro Simon - Raimundo Lira - Reginaldo
Duarte - Rooaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Valmir
Campelo
O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) -A lista de presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
_
Sob a proteção de Dens, iniciamos 1105505 trabalhos.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -~Sobre a mesa,
oficios que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário.
São lidos os seguintes
A Sua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Congresoo Nacional
Gabinete do Líder do PSDB

·-OF. PSDBII!N"333/94
Brasiliá, 19 de abril de 1994
~Senhor. Presidente:
Tenho o grato prazer de indicar a Vossa Excelência, nos ternios regimentais, os Excelentíssimos Senhores Deputados José
Anfbal, como membro titular, e Moroni Torgan. como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
·Medida Provisória u• 470/94.
.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço.
Depulado Artur da Távola,Líder do PSDB.
A Sua Excelência o Senhor
Seuador Humberto Lucena
~ ~ ~ DD. Presidente do Senado Federal
OF./GLPTB/042/94
Brasllia- DF, 19 de abril de 1994
Senhor Presidente,
~
Relativamente ao Of. n•~ 147/94, de 12 do corrente, no qual
indiquei os membros do Paitido Trabalhista Brasileiro para integrarem as Comissões Pennanentes desta Casa, venho solicitar a
Vossa Excelência providências no sentido de proceder alteração na
composição das ·seguintes Comissões:
~

.

!. Co~ de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Substitúir o Seuador Valmir Campelo pela Senadora Marlnce Pinto
~
~
2. Colllls$li0 de Fisc:alização e Controle ~
Substituir· ci Senador José Eduardo pelo Senador Valmir
Campelo
' ·
3. ComlasãO de Educação
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Substituir a Senadora Marluce Pinto pelo Senador José
&rumdo
-

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.

Senador Jonas Pinheiro, Líder do PTB.
O SR- PRESIDEI'ITEE (Olagas Rodrigues) - As substi-

tuições serão feitas na forma regimental.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
É lido o seguiÍlÍe
REQUERIMENTO N• 214, DE 1994

Requeiro seja considerada como licença autorizada nos termos do artigo 13, pmligrafo I •, do Regimento Interno do Senado
Federal, minha ausência de Brasllia, no dia 22 de abril de 1994, a
fllll de tratar, como Líder do Pmtido da Mobilização Nacional no
Senado Federal, de assuntos }X)llticos e administrativos no Estado
de Sergipe.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1994.
Senador Frauclsco Rollemberg.
O SR- PRESIDENTE (C:tagas Rodrigues) - Em votação o

requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será. lido pelo Sr. 1° Secre-

tário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 215, DE 1994
Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos do artigo 13, § I • do Regimento Interno~ que sejam considerados como de licença autorizada os dias 18,
21, 28, 29, 30 do mês de março do ano em curso, em vista de estar
tratando de assuntos partidários no meu Estado.

Nestes Termos,
P. Deferimento.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1994.
Senador Louremberg Nunes Rocha.
O SR. PRESIDENTE (C:tagas Rodrigues) -Em votação o
requerímento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR- PRESIDENTE (C:tagas Rodrigues)- Passa-se à
ORDEMDODlA
Item!:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 1098, de
1993, do Senador Guilherme Palmeira, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dA eri.irevista concedida pelo Papa João Paulo ll ao jornalista las Gawronski
(La Stãmp9.) e pUblicada sob o titUlo ''O m1mdo que o Papa _vê'~.
no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 3 de novembro do cor-

rente_ano.
Em votação o requerimento, em i.Umo único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa-)
Aprovado.
-serâ feita atranscrição solicitada.

É .a seguinte a matéria cuja transcrição ê solicitada:

-'O MUNDO QUE O PAFA VÊ
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fnllltelnu alo .,...
IUllerrD,-ftll

lt•••JMW 1M.

linda~ .... opldo?

loio Paalo DEu diria que é
uma poelçio mala
êticado que~
tlca. Aa fronteiras

no solo precisam
passar necessariamente pelo princlplodactignídlodedo
homem e de oua Hherdade. Em todo

caao, escrevi o en·
saio numa época
em que o romurdmto- exiotia.
Fortanto, ele precisa ...- explicodo
dentro daquele contexto.

GaWI"OIIIId - Que ,.pet o Dloor daempellhotlu •aeda domllllilmo? MW... iDelaaln Ledl
"'...... ,.,_,. ..... foi deciaift.
1-.. Paleio D -Creio que, oeal-~ tlM! um popei cledsiYo, i>i o cri&ti.ariismo, com aua doutrina, sua
menoagem re!iSkJMe moral e com a
deli!sa in1ru)9eca da pesooa humana e de """" direitos. Eu nio llz nadamaisquelembnor,repedreillol&tirem q u e - JldDdpioe-..,_
oboeMido& Adma 11" tudo, o pdndpio da iiberclme,- tamb&n de
todaau ouaaallberdades devidaa l

----

GaWI'OIIIId - Per ~ o COIIlll•
~ teYe 1aa1o . - • Hidó-

rla? me- ,....;po em nmi011:
toa ...... ecideDlllit, - . ..,_aütdaiaeaPoMooia,""

eomlllliiiCas ....u.nm. ao poder JIOI"
meio de. eleiçõs Jim!ll.
Joio Paalo D - O comurdmto
tlM! ..,.,_., neste oêculo como ~S
ção contra certD tipo de CSI>ltaliomo
deoen1'reado e !M!lw#m- - l e r u
encldicu ..icia;a, eopeciaiJnet\t. a
primeira, a Bm-un& Novanmo, na
q11111 Leio xm deocrewl.a_lltullçjo

doe trabal~Jad9reo ruiCJII!'I& ~
Mar.!< também a dellcrtM!u l oua
moela Aquela era oem d6vldaa 11!&·
Udade IIOCial, e foi conseqQI!nda do
sistema, dOI! principiai do capitalis-

mo ullmlibemL l'ortulto, uma 11!&ção contra aquelli ...,.!idade c:rMOeU
e obteve o apoio de multa 11"1\(1!-
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cialista OU mmuni&ta. Mas também é
.udade, como diz
Le~~;>·.xm, que exist.,.. "aementes da

nio o6 detitro da claaoe trabalhado-

mas também entre os intelectuala. MuitAJG del<s pe111111111m que o
comunismo conseguiria melhorar a
Ia,

qualidade da vida. Eis por que muitos intelertJ .. js, também na Pol3nia, colaboraram rom as autoridades comunistas. Depois, a certa aitum, eles·collllbltllmm que ll realidade era.âifemtte daquela que Jta..
viam ltnaginado. Alguns deles, 08
mala braliDO e oe maiaj<JVellll, come-

~·memnono

programa aocialiata. t óiMo que e..
saa sementes nio
deYem ser de&truldas, nio diM!llt se
perder noa wntos.
llqje~de

ça<am a oe distanciar do poder e oe
tramli!rir para a oposlçao.

Gawroaaki -

E-

um ootlll"Onto olüetivo e preeiso,
acompanhado de
wna visão aguda e

•.alo& dos
J!rtoe
jpal-

eomlllliatas ao poder em

perspicaz das coi-

- e:r-eomlllliatao, eomo é JIOIIII(Yel
expia-la?
Joio Paulo D- Nio é tanto wna
questio de volta do comunismo,
mu de ~ ilnellcád• dos no""" I<JVHII08- ai~ que, além do
mais, não C&IJ9I& ourpresa. Dwante
501111011, a únicaclasoe poilticaera a
eomuiiisia. Os ootnuiÜllt8s instituimm como a pclltlea funciona, 001110
os parlamentoo~ftmcionam. E 08 outros, .08 que aaora • dellnidos ....

mo

"'êentzO"' ou "direita·. nio esta-

Vam ·pl:eparadOO par&"goo.-oeniar, nio_
fumam tiqooportl.tllidade...,-lo. Eles eram fortes e unidos naopo-

oiçio, COJibme ocorreu na Polónia
na époea ào Solldaried&de, mas
agora divididos.. Eoee ~ em _
parle um \'leio da PoJOOia, um vida
at:AW»: o indiWiualiomo .,....-ado
que leva i Cr8gmentolçio e diviÃO
do ceMrlo pclltico-eoclal. Seu pontofortemtánacposiçioeniotanto
nas PIOIW <liXIIItrUiiws qué le- .
VIIIII 110 IICJVt'liiO bem-SJC<!(Iido.

811&0spro~

do capit:allmno em
suas mod&Uclades
extremas tendem a
ignorar .. boas ..,;:
8118 alaulçadas pelo
oomuniamo-os~paraaca

b..- rom o -.oprego, a preocupação com 08 pobres. No entanto, no
sl3tem& ae oociall&mo real, a proteção excessiva dada pelo Estado
tambo!m produziu alguns resultados negatiwo. A IDiciatlva privada
---.,alb&daeapauivid&de "" ~ Alo>&, no aistema que mudou, as ,._,. nio
têm experi&Ída ou capaddade pa-

ra agir por conta
própria e nio eotAo

habltuaaas l- responabilidade -

~AI> mesmo tempo, 11181Jn!1. mais

~111081:anunlogoo

esplrito "f.' rompeüçlo emnõmica,
llpi"<M>itando-ae da -~
inicial da maioria a 11m de enriquecer, por meios nem sempre honestoo e pennlooiwia,.Multos delesl!llo
membros da e:r-nomenklatura. A
U'all8içio de um IIÍlltelt1a para o ouIro fi muito difidL Ela t.ambêm tem
alto preço: llUJDeDto da pobftza, do
desemprego e da ml8êria inmw1a.

Gaw.....ki- Eat Bip, "-UU
risl1a .... Pafoea BQti..
- o _.,.,. diooe ..... e:rille I1D

.... -

Jeio PaaJo

u - - que é ..m ·

equlvooo colocar

a queotio , _

~ 08ro que ti um úolegltl,nii> 1utar contra o sistema 1qfulito
totalitário o:ue oe deftnia como ..,: ··

e

«taacJo de YerdadeD 110 ~
oa ao """"lismo, o .-e ,..... lllilitoo de llll'(ha.
J..c; Paulo D -Mas niio e:riste
novidade \ÚSOO· Sempm wi um ele-
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mento da doutrina oodal da lgn:la.
Leàil
dislle a mesma ooisa. Além
do mais, é também o que a gente

xrn

comum pensa. No oomunJ.Smo existe pn!OCII)l8Çio <om a comunidade,
a o - que o capitalimno é individualista. Essa preocupaçlio, contudo, em Pafses que tiveram aodali.&mo real, cobrou um preço muito alto, a degradação em muitos outnl8
asped09 da vida do8 cidadios.

G...-ki- DeYO diaer, com a
de•ida humildade, que quamlo o
IM!IIhor fala d ....
fieo penuado R O HDhor aio seria mafa
cónlnlo ca~ que o COIIlunismo.
1o1o Paulo n - ne.o repetir o
que di8oe alio aqu~ e que está r<SUmlilo num """"' do poeta polonês
MiCÍdewi<z: "Nio tastigue a espada
lntlensioel, mas a mio que a guia".
Em outras palavras, precisamos retomar 11. Cllll!lll dos fenómenos que
estamos preoenciando. E. oegundo
ptlll90, na raiz de muitos dos aêrioe
problemas sociais e tunn.anos que
a11igem a Europa e o mundo hqje oe
enconttam as rnanlfesmções distorcidas do capitalismo. Claio qtle o
capita1l8mo ato.o1 .mo é o mesmo
coplta1lomo do llempo de Leio XI1L
Ele mudou e, em grande .....te, por
.,..,_ da lnftul!ncia do pensamento

rarma.

sodaU-. o~ Bt1la1 criou

malhas de 80JIIU'lU1Ç& !IOCia1 ~

""" ~ olndlca1a 1'1!8 ....
pritk& politicas IIOdaiseê~~
nhado pelo Estado e peloo ~
toa. ~.illguna pa1oes, no enllmlll>..j
~em..., eotado ~-·

gem•, quase """"' era no
p•erwio

aki!IP.;,
.
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Ga....old- .[)
lellhor cliaR cena

menoe~no~Selllft
- - Certooo - - -

"" ..,., pelone81!8:
~-tri
lha ail:da llio ....
m!!lwho " A.,:ilo foi

progra-

homem 'Viwl num -

maticamente, ateu, mesmo num

pais eomo a Poli5nia, ...,.J,a por

-

melhor o que

& """""

amllpeiopua .....

slgn!l!cL Ele . . . . ftCIDiki dente
daquilo que "" do Ocidente Ml'll
81!mpft percebem:

--ten:e~ra

.ta emreoeatifa&·
a:oeo-wl8ao1
.Joio l'alllo D -

que Deus ~a Dl'illem
d&dlgnldoodedobo-

Temo que a ldéla de

mem, a extl't!ma,
única e absoluta
tolde doiL Um bo-- - 1111!111 no

Iate va elente dlsaof o

o

-M•

,çararn a surgir: várias formas de·injUotiça, exploração, violência e arrogjnda. E eaàes abusos ambam sen-

priolonelro -

jpl-

estava Gente diollo.
No Ocidente, i...,
nio é notado tio
cWarneat&

GaWIWIIIIIi -

oealtol'_,redla
..,_ fiUI!Iadare. da
Ewopa,
aet,Sch.......... De
~Bajean

t

I

Q1a dilor .,_ o

~ lle

Clllliel:-

..... .,. ~ ·e~:onGmicu, ou

- - - . . . ...,.. l!lt........u!lsla,

JIOI' Ma:Mlrl-. tt1111 'lida
..,_ ..... lieid. N. noaproD:Iai(ó; qlJ!I( ..,.. deU aDJiCOII bloals
~palwji .....f
·•foioPaaloii-~pen

....... quem wn mola' a perder! Eu
· - -t!lll atlmw- que o

LI!B-

te Europeu pode
penles- m8is, em llel'mõo de ldelltidolle,
porque ao loni!D de
todas ... """" expe-

riências Impostas

por um qoglme totalltúlo,~

por meio do prooooao da mtodetesa e
da luta contra o totalitarismo nwxls-

ta. No LMI:e, foi p,_
........ula uma outra
- d o eepúito humano. Tal--:!& este um dM moc:tvoe pek>e
<juala um papa polon&l i>! eleito 111

De

umladotemMomlTlllllismo, Wna utopia que, posta em
)ritlaa, ... nM!lou tragi<amente 111.lha. De"outro lado- o capltall&mo que, no seu aspecto prático e em
aeua prinápioo b.isims oena aceitáwl eomo de 8<lllllio mm a doutrina
sociBl da ~a porque, 110b multo&
aspectos. ele ae enquadra na lei natural. Infelizmente, d8 abusos come-

.... ..-va dente
di...,;· l:loljenit!&'n

·."Gaw:

uma teree1ra via •

Ja outra utopia.

eeaooa de llderea
dlooplela eílatara-

o6 . - o HDhor. Por ..,er
1olo P1wlo D - Eu D6o saberla
expliCIIr lsBo, mas penao que é wna
qiJeltio d e - - Oll DCM:iÍo polltieos

pe<deram muito a vlsáo, ao pasoo
que a viaâo dos llmdadorêi t1ni1a
longo alcance, e:a ablalllll!llte e "tinha dlmensio plena. CWv que o
COftfronto com a Unlio Sov!Wca

1M> deu i.tm impetó -vlgOroeó. 1!: eles
pensaram na unidade nAo o6 em
tA!Im05 econilmlcoo e polltlcos, mas
também em termoo culturais e eopirituaia. Hqje lEnhO a impresllio de
que tudo ae reduziu a uma olmpJes
dimensão econi5mk:a, ou virtualmente a 1110. A esta altura, a lgn:ja
e o papa mm aeua bl.spoa oe defrontam mm uma grande tarefa e desalio: defender e estimular outms dimensões e outros vaio:eo, multas
...,..,. ~ l!: uma IIU!NIIIgeDl

premente que, en-

trétanto, nem todos
estão alopooto• a
oÍlvlr e, enlre DO que
ouVem, nem todos.

levam a aklo.

do consldemdos acettávels. A98lm
dlegamos a formas variadas de capitalismo oelvagem.

Gawnuld- No limiar elo eécv-

., 21. o Hllht:r podenl. - o pça
• • piani aJmmanldode do oegundo pua o lercdro milênlo. Quai8
oea pen-mM!IOO pua Orat.... da
hlliiiUldade!
1Gio Pallle D - A Jgn:ja, "'ài&-

tianismo, têm sua propria vísã.Q.IIth.
bre fim do mundo. Nesta perãpi;"C"
t1va, o ano_lOOO_ou ~é~

o

uma data como qualquer OUI:raMas, de outta parte, esta data ê oignlftca~

porque Cristo nasoeu

2000 anos atris.·Cristo eoteve presente e atuou na lústória humana
por melo dalgnúa, por melo de'lL!üs
apóstolos, dlsclpulos e miSsldftlO

rios. Certamente, no llnal ~-·
gundo mllênlo, c.d& um preci.!.._..
...- exame de conociencia. Ondoo....,
tamos. para onde Cristo noo -.~

onde terlamoo nos

desvlad~':ll6'

Ewngelho? Eate II!IRIJito exige'I!III'IL'

análise muito mais profunda.

·u~""'
lJU.ti'!
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mo ··uoalio pUtle.tar. O Rnhw
,.,;. dizei" •• ,. aa141lcxM ~
IBIDII~,..KIIea- -~
, ... hid9 n-11: natunll que os
cristioe oomo ridadioe podem e dewm agir pollücamente. E Isto oljplifi<a agir de modo a dar uma dW!ensio de ..... !h, de 1111118 própriiiGJ>nviq;õea, il vida aoclal. Por que ,.__
riam eles permanecer à nwaen>?
Mas é evidente que existem tendên-

ci;ls que viAm enoenV o aisllA.nismo excluaivaniente iul esfera do
p!DKJIIi e !Otçaros criii6iõo a pem!ll-'
necer em sil!odo. ·
-~UI
~.;,

Gawroaoki- Em oeu d.iirill ia1=
dito, Palllo VI ralada " • • _ . . ,

dio de ponW!ce", ... - ) m
.. a-ado u dedlllíe8 ........
...,......_ o oenhor.., -te """"·
rle?

Joio Pulo

--

n -Em· 'V'Oidade,

não. MM talvez eu tenha-temperamelltO; Além diooo, teíiho eem-

pre a meu lado _ . . lljllldas a

mhn- ào IIM!IIUIIÜ&Õoi;'As ded·

....... também, llio ... tomo IOI!Inho.
~ em regime de ailegtado
oom os~ c:om a Cúria.
Proeuro sempre me reutür.oom os
b.i9pclo nwitaa ......, quando eles
ad limina, pois c:elebnlooe.&
miMajuhtos. E depois 01 lecebo para o jllniBr. Fa. ~ uma OC8Ili4o wa-

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 37, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da
Resolução n• 110, de 1993).
Discussão, em tutno único, do.?rojeto de Decreto Legislativo n• 37, de 1994 (n• 413/94, na Câmara dos Deputados), que disciplina relações juiidicaS decorrente~ Medida Proviióiia D 0 434,
de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de Çonstltuição,
Justiça e Cidadania). .
.
Nos tennos do a<t. s• da Resolução n• 110, de 1993, desig-

no o nobre Sen~ Franciscg B.C?lle_IP.berg para prOferir sobre ·a:
matéria, em substituição à Comis-são de_ Constit~ição, Justiça e Ci~~

-
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_.. I'Uer o ~bio de
~um.s ~fatM'uns:cilmoa

OUÚUI edlad.ltircp....... ~Dprivl•

1é8lo do ..,gbne eóloti!Jodo.·.....,.,....,

pelo Concilio Vlll1cpo 11

.

Padre,-· ... -.?

· Gawr.sti ~E o....,_., lluato
Joio Panb D -

Não; tonho ou-

1ru colas .... que peo,.r lt ~·

.....

... .; ntt""

1!1 IMc....~rt,.__._.~Ev.W'
--~.,,..

_,.,...._.,.i-=• ; .'

•]iiMI..

._ N•r• Y..-1:. V•rM-rl• • ~·

"'---~---·;.w·....,

IAl a....,..

~·

Concluo, pois. favoravelmente à aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo n° 37, de 1994, na forma em que foi adotado
pela Cãmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - O parecer
conclui pela aprovação do projeto.
-Durante a discussão, podem ser oferecidas emendas à proposição.
Passa-se à discussão do projetO, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permariecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Cqmissão Dfre_tOra Com_a-~dação fmal.0 SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
redação fmal oferecida pela Comissão Diretora, que serã lida pelo
Sr; 1° Secretário. ·
" · · Elidà aseguinte

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PMN - SE. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, sr"' e
Srs. Senadores, vem ao exame do Senado Federal, iios temiõs
gimentais, o Projeto de Dec:retç>: t:egislativo ~o 35, de-19941 originado pelo de n• 413, de 1994, ·na Cãmara dos Deputados ..
PARECER N" 108, DE 1994
Destina-se a presente proposição a dar cumprimento ao que dispõe
(Da Comissão Diretora)
o parãgrafo único do art. 62 da Constitnição Federal, disciplinan. RedaÇãO fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 37, de 1994
do as relações jurídicas decorr<;ntes. da Medida Provisória n• 434,
de 1994.
·
. .
(n° 413/94, na Câmara dos Deputados).
.
A
Comissão
Diretora
apresenta
a
redação
fmal
do
J>rojeto
A matéria foi objeto de cui~ exame, pela Câmara dos
Deputados, que decidiu pela apresentação de substitutivo de Ple- de Decreto Legislativo n• 37, de 1994 (n• 413/94, na Câmara dos
nário ao projeto original, de autoria do Sr. Deputado Vital do Deputados), que disciplina relações jUrídicas decorrentes da MediRêgo. O projeto regula os efeitos financeiros referentes -a despesas da Provisória n° 434, de 1994.
Sala das Reuniões da Comissão, 20 de abril de 1994. com pessoal dos três )loderes ~ União sob a vigência da Medida
Chagas
Rodrigues, Presidente Ntlbor. Júnior; Reiatoi-- Lucídio
Provisória n° 434 e disciplina os mesmos efeitOs relativamente às

re--

folhas de pagamento de pessoal dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem assim o Ministério Públic.o da União, correspondentes ao
mês de março passado.
ll.Voto.

Em substituição à Comissão dé Coo.stituição, J~~tiça e Cidadania, entendo o Projeto como constitucional e jurldico, atendendo à necessidade _técnic_a legislativa. sana ele lãcuna normativa
conseqüente ao decurso do prazo de vigência da Medida Provisória n° 434'94 resolve a questão dos pontos perceUfu"ais de remuneração retidos das falhas de pagamento do Senaçlo Federal, da
Câmara dos Deputados, dos Tribunais e Juízes e ckl Ministério Público.

Portella- Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER N• 108, DE 1994
·R<dação fmal do Projeto de Uecreto Legislativo n• 37, de 1994
(n° 413/94, na<:ânJ.ara dos Deputados).
· ·
. DECRETO LEGISLATIVO N", DE 1994

Disciplina relações jurídicas decorrentes da
Medida Provisória n° 434, de 1994.

O Congresso Nacioni.f d.ecreta: ·
Art. 1o São mantidos os efeitos fmancefros decorrentes da
aplicação da Medida Provisória n• 434, de 1994, no âmbito dos
Poderes Executivos Legislativo, Judiciário e do Mnistério Público
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da União, referentes à retnõuição dos servidores públicos civis e
militares, dos aposentados e dos pensionistas, exclusivauiente em
relação ao mês de março de 1994.
Parágrafo único. Inclui-se entre os efeitos fmanceiros referidos no caput deste artigo a liberação, devidamente corrigida, da
parcela de remuneração equivalente a 10,94% (dez vírgula noventa e quatro por cento), retida dos totais das folhas de pagamento
emitidas pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em discussão a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a· palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, a redação fmal ê considerada defmitivamente aprovada, iridependentemente de votação, nos termos do art. 7° da Resolução n° 11 O, de
1993.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a eaJavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOAO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, tenho o
prazer de consignar o aparecimento de um novo periódico, o Jor·
naJ do :MEC, cUjo primeiro número veio a lume agora em abril.
Seria ideal que os órgãos públicos não precisassem criar seus próprios veículos de divulgação, mas sabemos o quanto é dificil obter
o interesse dos meios de comunicação de i:riaSsa, ri.õ Brasil, no que
se refere a setores como o educaciooal. Pesa ainda mais na disputa do espaço a "arrumação" ou "desarrumação" da Casa. Se há denúncias, greves, manifestações, deficiências graves~ o setor ou o
órgão público logo chegam às manchetes. Se, entretanto, nada
disso acontece, para que dedicar tempo ou espaço? Déssa forma,
as "más notícias" têm preferência, en<Juanto as ''boas" ficam para
depois.
O Jornal do MEC vem. pois, trazar um retrato do que
acontece no Ministério da Educação e do Desporto. Ao lê-lo tomamos conhecimento de esforços respeitáveis que, apesai- da escassez de recursos imposta à educação, tem sido empreendidos na
gestão do eminente Ministro Murllio Hingel. Em minha preocupação constante com o financiamento da educação, detecto realizações como a abertura de 30 mil novas vagas no Programa de
Crédito Educativo. Vejo ainda fatos inéditos na realidade braslleira, como o recebimento de mais qUe o dobro de pleitos que o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, atendeu
em 1993. Trata-se, diz a matéria, do a!liilento da. credibilidade do
órgão, obtida graças ã reorganização de métodos e procedimentos,
visando a alcançar maior transparência e mais rapidez na liberação
de recursos. Com efeito, é magriífi.CS. ã iniCiativa de divulgar as
veibas liberadas pela ''Voz do Brasil" e por cartas aos prefeitos e
vereadores. Da mesma forma é fato novo ·o: acompanhamento das
aplicações pelo Banco .do Brasil em todo o Pais. Foram tambêm
simplificados formulários e processos que aterrorizavam sobretudo
os Municípios menores, inclinados a nada pedir ante o peso da burocracia federal. É uma pena que, apesar da melhoria dos critérios
de alocação de recursos, o salário-educação, destinado justamente
ao ensino fundamental público, tenha agora retido um quinto do
seu valor pelo Fundo Social de Emergência.
Noticia-se tambêm o grau de descentralização da merenda
escolar. Em 1993 o programa de descentralização atingin as capitais e os municípios de mais de 50 mil habitantes. Agora têm a ele
acesso os autos municíJ?ios brasileiros, desde que manifestem inte-
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resse e demonstrem possuir infra-estrutura mínima. É bem verdade
que o valor da alimentação corresponde a 13 centavos de dólar por
aluno-dia, atendendo a 15 por cento das necessidades calóricas e
protéicas- cjue a ·criariça tem põr dia. Mas os recurSos escassos, assim aproveitados, rendem mais. Esta é uma demonstração do
quanto o· setor educacional necessita de veibas e não de cortes orçamentários.
Toma-se conhecimento também de que será realizado um
encontro nacional para avaliação do Plano Decenal de Educação
para Todos; Exata:mente para que o Plano faça jus à sna duração
decenal, o Ministério pensa em convidar os candidatos à Presidência da República, para que eles apresentem as suas propostas relati~as ao setor e abordem seus compromissos sobre o Plano.
E. além disso, registram-se muitas outras realiZações, grandes ou menores, destacadas ou singelas, mas todas significativas
em virtude da escassez em que vivemos- e que precisamos administrar cuidadosamente.
Saúdo, pois, o novo órgão de divulgação. E, como não hã

na Constituição nenhum artigo _pr~i~indo_ o_ cidadão de S<?J,lhar,
penso na possibilidade de uma época em que o bom trabalho encontre mais espaço na mídia para a sua divulgação. E, mais ainda,
sonho com uma sociedade que valorize mais a educação, que a
compreenda e reconheça como verdadeiro sustentãculo na vida.
Em outras palavras, uma sociedade que considere mais importante
aprender a pescar que receber o peixe. Uma sociedade onde, naturalmente, não será necessário ao Poder Público distribuir a merenda escolar. Porque, numa sociedade justa e edncada (edncada
porque justa e justa porque edncada), o salário dos pais será suficiente para atender a todas as necessidades dos filhos, com dignidade.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a
Oridinária de segunda-feira próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 42, 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• 42, de 1993 (n" 247/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova
o ll;to que ren~va a concessão outorgada à Rádio Alvorada do Sertão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
mêdia na cidade de São João do Piauí, Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Aureo Mello, em substituição à -comissão de Educação.
.

.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII,
·do Regimento lntemo)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 43, de 1993 (n" 249/93 na Cãmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova 'a permissão outOrgit.da à Televisão Verdes Mares
Ltda., para explor.ir serviço de radiodifusão sonora em freqüênchl
modulada na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Álvaro Pacheco. em substituição à Comissão de Educação.
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-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45 DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, vm,
do Regimento Jntemo)
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 Uda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ciâade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Amir Lando, em substituição à Cotuissão de Educação.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993
(Jncluido em Ordem do Dia, 1\0S termos do art. 375, vm,
do Regimento Jntemo)
Votação, em llltno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n' 46, de 1993 (n' 248/93, na Cámara dos Deputados), que a~va
o ato que renova a permiss!o outorgada à Rádio Fratemtdade
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonara em freqüencia
modulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Áureo Mello, em substituição à Cotuissão de EducaÇão.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 48, DE 1993
(Jncluido em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, vm,
-SEMA- do Regin:iento Interno)
·
Votação, em lllmb 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 freqüêocia modulada
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário~ Relator: Senador
Aureo Mello, em substituição à Cotuissão de Educação.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' S2,.DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 37S, vm,
-SEMA- do Regimento JnlemO)
.
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
Uda., para explorar serviço de radiodifusão sooora em onda média
na çidade de Santa Helena, Estado do ParanÁ, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos eili Plenário", 1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maraohão; 2' pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, em substituição à Comissão de
Educação.
·

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 55, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 375, vm,
-SEMA- do Regimento Jntemo)
Votação, em rumo único, do Projeto_ de Decreto Legislativo
n• 55, de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos Deputados), q1le aprova

o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ohnda
média na çidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maraohão, em substituição à CotuisSão de Educação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'lO, 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• 10, de 1994 (n' 279/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorgá permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fms exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do SUl, teodo
Parecer favorável, proferido etil -Plenário, Relator: Senador
João França, em suOstituiÇão à Con:llssãó de Educação.

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'l2, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos doart. 375, VIll.
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n'l2, de 1994 (n' 319/93, na Cámarã dos Deputados). que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Cullllral Cmzeiro do Sul
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Sorocaba, Estado de S.ão Paulo, tendo
- - -- Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Ftlho, em substituição à Comissão de Educação.
-lOPROJETO DE LEIDA CÂMARA N'17, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, parágrafo único,
do Regimento Interno)
DisCuSsão; em turno único, do Projeto de Lei da CâiDara D.o
17, de 1994, (n° 4.393/94, na Casa de origem), que _dispõe sobre a
renegociação das dívidas remanescentes das entidades extintas por
força da Lei n• 8.029, de 12 de abril de !990, e dá outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos EcOnômlcos.)

-liPROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 34, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b,
do Regimento Inferno)
DiScussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
34. de 1994 (n' 2.535/92, na Casa de origem). que dispõe sobre o
exercício da profissão de Desenhista. (Dependendo de Parecer da
Cotuissão de Assuotos Sociais.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está encerrada a sessão. · -

(Levanta-se a ses_sii_o às 18 horas e 4 minutos.)
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
FaÇO saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N• 17, DE 1994
Disciplina relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n• 434, de 1994.
O Congresso Nacional decreta:
Art; I • Silo mantidos os efeitos fmanceiros decorrentes da aplicação d.a Medida Provisória n• 434, de.
1994, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União, referentes à: reme
buiçilo dos servidores públicos civis e militares, dos aposentados e dos pensionistas, exclusivamente em relação ao
mês de março de 1994.
Parágrafo Único.· Inclui-se entre os efeitos financeiros referidos no caput deste artigo a liberação, devidamente corrigida, da parcela de remuneração equivalente a 10,94% (dez v!rgula noventa e quatro por cento), retida
dos totais das folhas de pagamentos emitidas pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra erl1 vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 20 de abril de 1994. - Senador Humberto Lucena , Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 34• SESSÃO, EM 25 DE ABRIL DE
1994
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Meosageos do Senhor Presidente da RepúbU·
ca

N" 172, de 1994 (n• 31~/94, na ori~em), de 20:do corrente, estituindo autógrafos d~ projeto~ lei sancim1:ado., ~ _ .
N• 173; âe 1994, de 20 do corrente, comunicando o recebimento das MensagenS CN D0 S 83 e 84, de 1994, que participavam ter-se. esgotado, s~. deliberaçãO, ftiial do <;on~s~
Nacional, o prazo para apreciação das ~~ J?J:q_vtsórias n
447 e 448, de 1994.
' ·
"
·
·
1.2.2 -Av1sos de MiDÍlitros de Estado
- N"' 213 e 214194. de 18 do corrente, do MiniSiério das
Minas e Energia, encaminhando infon:miçõéS sobre os quesi~
constantes dos Requerimentos no& 96 e 97, de 1994, de autoria
do Senador Onofre Quinan.
. .
- N" 215/9'4, de 11 do corrente, do M;i1istélrio das Minas
e Energia, encaminhando informações sob_re os que_síto~ constantes do Requerimento n•·95; de 1994, de antoria do Senador
AmirLando.
- N" 254194, de 19 do corrente, do Ministro das Comnnicações eD.éaniinhando irifoi"ritações sobre os- quesitos·constan-:,_
tes do Requerimento n• 75, de 1994, de autoria do Senador"·
Jutahy Magalhães.
·
·
~ ' - .
.. >
1.2.3- Oficio do Ministro da Integràção Regional
- N" 201/94, de 7 do corrente, ecaminhando informações
complementares sobre os. quesitos constantes do Requerimento
n° 1.403, de 1993, de autoria do Senador João Rocha.
1.2.4 -Leitura de Pr,ojeto
-Projeto de Lei do Senadon°27, del994, de antoria do
Senador Odacir Soares, que declara mercantil a empresa rural,
e dá outras providências.
-

1.2.5- Requerimento
.
N" 216, de 1994. d,e,autoria do Senapor Cid Saboia de
Carvalho, solicitando que .seja considera~, como licença au-

torizada, os dias 18, 21, 25, 29 e 30 de março do ano em curso.
VotaçãO adiada por falta de quorum.
- N" 217, de 1994, de antoria do Senador Divaldo Suruag)r; ·soi.i~-itando qUe OOj~ Consi~r3.do_ como_l~cença autoriza~ ·
da, o periodo de 30 de abril a 08 de ma; Votação adiada por
falta de quorum.
1.2.6- Comunicações da Presidência
· · - Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n• 473, de 19 de abril de 1994, que dispõe so- '
bre a concessão de anistia nas Coildiçoos· que ri:lericíóna~ '
designação da comissão mista e estabeleCilnei:J:fo de calendário
para a soa tram:ita.Ção.
·
-Edição, pelo Senhor Presidente de República. da Medida Provisória n• 474. de 19 de abril de 1994, que antoriza o
Poder Executivo a abrir ao orçamenio dà Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Integração Regional, crédito
extraordinário no valor de Cr$106.6628'Z6.0Q0,00 (cento e seis
bilhões, seiscentos e sessenta e dois milbQes e .oitocen,tos ~ setenta 'séis .Il1il cruzeiroS reais) pata· 0s
que especifica,- e dâ

o.

e

rms

oot!as f,rovlciênéàis; deSign~·ãó 'dà comiSsãO miSta e~eSíaõele- cimento de calenclá:l.ip para_ a sua tramitação.

._Recebimento do Ofício n• 226/94, de 28 de llllll"ÇO ultimo, do Presidente do'Supí'emo Tdbun:al Federal, comunicando
que aquela Córie; aó julgar oMaridado <!<;Segurança n• 21969- .
6/160, deferiu parcialmente a medida lin:linar, para determinar
o imediato depOsito - no Banco do Brasil, .em contas eSpeCiais
sojeitãs à coueçãó moo.et.á.riã, aberlis-eni ilóme da Câmara do:sDeputados, do Senado Federal, e do Tribnnal de Contas da
União, em antidas à ordem do Supremo Tribunal Federal, até
final julgamento~ 7 ,_Q.os mçn~tes_ retira~~ <4s contas_bap.cá~
rias pertencentes aos servidores_ de.. ca.da um çiQS Qrgãos atingidos pelo ato impuguado.

1.2.7- Discnrsos do Expediente
SENADOR LOURNAL BAPTISTA - Homenagem
póstuma ao ex-Ministro do então Tribnnal Federal de Recursos, Sr. Annando Leite Rollemberg.
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SENADOR V ALMIR CAMPEW - Elogios à administração do Hospital Sarah Kubitschek pela qualidade dos serviços
prestados à população em geral.
SENADOR ODACIR SOARES- Defesa da manutenção
do monopólio estatal do Petróleo.
SENADOR MARCO MARCIEL- Apoio à indicação do
escritor pernambucano João Cabral de Melo Neto para o Prêmio
Nobel de Literatura.
1.2.8- Comunicações da Presidência
-Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos do art. 174 do Regimento Interno.
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- Convocação de ses~ão extraordfu.ária, a realizar-se amanhã, às 11 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa
1.3- ENCERRAMENTO
2-ATOS DO PRESIDENTE
N"' 179 E 180, DE 1994
3-ATO DO DIRETOR·GERAL
· N" 41, DE 1994
4- MESA DIRETORA
5 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN.
TES

Ata da 348 Sessão, em 25 de abril de 1994
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa - Carlos De 'Carli - Chagas Rodrigues -,

Coutinho Jorge - Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg Guilherme Palmeira- Joãp Rocha- Josaphat Marinho- José Paulo Bisol - Lourival Baptista - Magno Bacelar --Marco Maciel Mauro Benevides - Meira Filho- Nabor Júnior- Odacir Soares .·
Reginaldo Duarte- Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre-

sença acusa o comparecimento de 19 Srs. Senadores. Havendo númerQ x:egimental~_ declaro aberta a sessão.
,
· Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1o Secretário procederá à leitura do Espediente.

EXPEDIENTE
É lido o seguinte.
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Restituindo autõgiafos de projeto de lei sancionado:
N° 172, de 1994 (n° 3151~4. na origem), de 20 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmaia no 15, dO 1994(n° 4.;l18/93,
na Casa de origem), que autóriza O.Poder Esecutivo .a doar quinze
aeronaves A-122-A (T-23) à Força Aérea Boliviana, sancionado e
transformado na Lein° 8.871, de 20de abril de 1994.
N" 173, de 1994, de 20 do corrente, cormuticando o recebi-·
mento daS Mensagens CN n°s 83 e 84, de 1994, que participavam
ter-se esgotado, sem deliberação fmal do Congresso Nacional, o
prazo para apreciaçãO das Medidas Provisórias n°s 447 448, de
1994.

e

AVISOS DE MlN!S1ROS DE ESTADO
N'" 213 e 214194, de is do corrente, do Ministro das Minas
e Energia, encaminhando informações sobre os quesitos constantes dos Requerimentos n°s 96 e 97, de 1994, de autoria do Senador
Onofre Quinan;
N" 215194, de 11 do corrente, do Ministro das Minas e

Energia, encaminhando informações sobre os quesitos ccmstantes
do Requerimento n° 95, de 1994, de autoria do Senador Almir

querimento D 0 75, de 1994, de autoria do Senador Jutahy Magalhães.
AB informaÇões foram encaminhadas, em cópias,
- aos requerentes.
Os Requerimentos vão aó Arquivo.
OfÍCIO DO MlN!S1RO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL
N" 201/94, de 7 do corrente, encantinbando informaÇões
coinpleirientares sobre os quesitos constantes do Requerimento n°
1.403, ele 1993, de autoria do Senador João Rocha
As informações foram encantinbadas, em cópias,
ao requerente.

-

-

O RequerimentO vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Espediente
lido vai à publicação.
·
Sobre a mesa, projeto que serã lido pelo Sr. 1o Secretário.
É lido o seguinte
.
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 27, DE 1994
Declara mercantil a empresa rural e dá outras
providências.

_o Congress.o Nacional decreta:
Art. 1o A empresa rural, assim cailsiderado o empreendimento O<ganizado para a produção agricola, silvícola, pecuária ou
outra conexa. é declarada mercantil, regendo-se pelas leis e usos
do comércio.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A atividade rural é estranha ao Direito Comerclal, sendo sua
natureza civil, por força legal e histórica.
Na doutrina. costuma-se atribuir a exclusão dessa atividade
do campo do Direito Comercial ao fato de nela não estar presente

um dos elementos i::aracteriscos do ato de comércio, a intermediação, argumento superado em decorrência da evolução da exploração da atividade agropastoril, que, a não ser excepcicnalm.ente,
não mais visa à siinples subsistência do produtor rural, mas ii. produção de bens destinados ao mercado, atravês de atividade organi-

Lando;e

zada. envolvendo o trato, irrigação, poda, pulverização, limpeza e

N" 254194, de 19 do corrente, do Ministro das Comunicações, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Re-

seleção, no tocante à agricultura, e o trato, a alimentação e o zelo
pela saúde, no que concerne à pecuária
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Se no passado a figura ciO comerciante era facilmente identificável. tendo em vista a restrita e pouca ativida:de mercantil, que
Consistia basicamente na compra e venda de mercadorias, principalmente produtos natumis, a evolução tecnológica e o desenvolvimento do mercado implicaram a sofisticação da atividade
comercial e a mercantilização das atividades civis, contnbuindo,
modernamente, para a evolução do Direito Comercial no sentido
do surgimento de um novo Direito das Empresas, com a uniformização no tratamento dispensado às empresas civis e comerciais.
Prova disso é a tentativa de unificaçio~do direito privado,
principalmente no que diz respeito ao direito obrigacional, prevendo o Projeto de Código Civil em tramitaçllo no Congresso Nacional tratamento idêntico às empresas civis e comerciais • em
especial, facultando ao empresário rural sua inscrição no Registro
das Empresas.
Entre as mais graves oooseqüências da dicotomizaçllo da
atividade empresarial insere-se a impossibilidade de o empresário
civil impetrar concordata preventiva., que consiste em injustificável privilégio do empresário comercial. Assim. na empresa rural,
que, modernamente, em nada difere da empresa mercantil, não se
pode valer daquele favor legal, comprometendo sua preservação.
O empresário rural exerce uma ativida.de em que o risco é
altlssimo. O fator natureza, especialmente as alterações climálicas,
interfel'ey a todo momento, no resultado de seu trabalho. Para custear sua produçllo, vale-se de fmanciamentos obtidos junto aos
bancos e entidades do Sistema Fmanceiro Nacional, os quais ga.rante, muitas das vezes, com sua propriedade ou com a produção
de sua empresa.
A presente proposição, inspirada em trabalho dos acadêmicos da Faculdade de Direito de Curitiba Ana Paula Doring, Augusto Treufeldt, Fabfola Sfaler, Ivan Santos do Carmo, Mônica
Bruner, Paulo Sergio Sena e Sandra Mara Palma, publicado na Revista Juridlca, n' 7, de 1993, da Faculdade de Direito de Curitiba,
intenta se antecipar à inevitável evolução legal que há de ocorrer
no sentido de ampliar o conceito de atividade comercial- cujo estado atual reflete uma situação histórica que não mais condiz com
a realidade -, fixando a natureza comercial da atividade empresarial rural, trazendo--lhe, como maior beneficio, ci ii.Cesso ao instituto
da concordata preventiva, visando à preservaçllo da empresa.
Pelos motivos expostos, esperamos que o Projeto receba. o
apoio e aprovação dos ilustres pares.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1994

DOCUMENTVS ANEXADOS PELO AUTOR:
REVISTA JURÍDICA
FACULDADE DE DIREITO DE CURITIBA
CONCORDATA PREVENTIVA RURAL*
Ana Paula Doring
Augusto Treufeldt
Fabfola Sfaler
Ivan Santos do Carmo
Mônica Bnmer
Paulo Sergio Sena
Sandra Mara Palma
Acadêmicos da Faculdade de Direito de Curitiba.
SUMÁRIO: Introdução. I. Noções de Direito Comercial.
1.2. Ato de Com6rcio. 1.3. Atos de COmércio: Imóveis e Agricultura. 1.4. O Comerciante. !.S. da Falência. 1.6. Da Concordata. 2.
Concordata Preventiva Rural: 2.1. O Empresário Rural. 2.2. Possibilidade da Concordata Preventiva. 2.3. Impedimento do Artigo
140. 2.4. Tendência Alllal. 2.5. Conclusão.
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"' Trabalho apresentado na disciplina de Direito COmercial
N, sob a orientação do Prof. Auracyr Azevedo de Moura Cordeiro, emjunbo de 1993.
INTRODUÇÃO
O presente estudo correlato ao Direito Comercial, tenta, de
forma despretensiosa quanto às posições doutrinárias existentes,

aprofundar-se no tema ''C<m.cordãfa. ~ventiva Rmal", no particular aspecto da possibilidade de sua impetração por parte daqueles
que exercem atividade ligada ao campo, como a agriculb.lra e a pecuária.
. . . . _ -.
A questão se prende ao fato de que a agricultuia sempre ficou A margem do Direito Comercial, razão pela qual se toma necessário coo.cluir se aquele que exerce atividade agrícola ou
pecnária pode impetrar concordata preventiva, a despeito do~que
se proclama no sentido de que a concordata preventiva representa
um privilégio exclusivo dos comerciantes.
Para tentar esclarecer o assunto descrevemos. no inicio do
trabalho, noções básicas de Direito Comercial, dos atos de comércio, de comerciante e comércio, de falência e concordata pai'a, em
seguida,_tratarmos do tema propriamente dito.
O surgimento de decisões judiciais, admitindo a concessão
do proceSsamento da concordata preventiva ao produtor rural,
abriu espaços a acirrados embates jurídicos. Renomados estudiosos do direito, neste ramo especializado, se preocupam com o problema e lançaram a público suas teses a respeito, ora em
conferências, ora através de artigos. Uns se posicionaram ao lado
das decisões concessivas, enquanto outros a c.ombatem.
Exploremos ambas as teses, com seus fundamentos subjetivos e legais, objetivando chegar a uma conclusão fundamentada e
pessoal acerca do assunto.
CONCORDATA RURAL

1- Noções de Direito Comerclal
Ll-Comérdo
O- VOcábulo "comêrcio" se origina do latim commercium,
composto da preposição cume do substantivo merx, que dá origem a mercar (de mercari),- JX)ssuiti.do a sigriifiCação compiar para
vender.
· Dele se formam os vários vocábulos, significativOs-dos atos
ou açõeS i'efereri.teS ao comérCio, tais- como cOmerCiar, comercial,
comerciante, comercialidade, etc.
Em sentido genériéri, deSigria coniérêiO lõda_espécie _de tróca, sendo pois, em conceito amplo, tomado para Cxprurifr iOdã i·C-~
ciprdcidade de relações, não importando a natureza delas. Mas,
além do lato sentido, é a expressão empregada, na linguagem econômica e na terminologia jutidica, para a.Iudir a fatos que possuem
significações próprias e especiais: · ~ ·
~
· · · ·· ~ · · ·
Assim, em seus vários aspectos, apresenta-se o vocábulo
em uma trlplice significação: vulgar, ou geral, econômica e juiiW.:'
ca.
A significação geral, que iesulta de seu conceito vulgar ou
da acepção de troca, compreende toda a soma de relações ou OO· ~
municações havidas entre as pessoas.
No sentido econômico, indicado como um ramo da indústria, mostra-se como _fator dominante na citculação de riqueZaS,
desde que a ele se comete a incumbência ou a funçãO de receber
do produtor as utilidades produzidas, encaminhando-as ao consumidOr: Dá. e traduz, portanto, um especial ccnceito, a idéia de um
conjunto de órgãos instituídos para a distribuição e circulação das
riquezas produzidas.
O comércio, pois, neste aspecto, é a iristituição a que, como
intermédio ou mediador, se atribui a função de atender ãs necessidades de consumo puôlico.
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Juridicamente, então, significa a soma dos atos mercantis,
isto é, o complexo de atos executados com a intenção de cumprir a
mediação, caracterlstica de sua fmalidade, entre o produtor e o
consumidor, atos estes que devem ser praticados habitualmente e
com o fito de lucro.
Nesta razão, na habitualidade e no fito de lucro, estão os
traços conceituais do comércio, em seu aspecto jurldico.
Assim sendo, como defme Vidari, Comércio é: "o complexo de atos de intromissão entre produtores e consumidores que,

exercidQs habibJ.almente e com o fito de lucro, realizam, promovem e facilitam a circulação dos produtos da natureza e da indllstria.. tomando mais fácil e pronta a procura e a oferta".

L2-Ato deComérdo
Há grande agitação doutrinária em 1omo do cooceito de ato
de comércio. Na verdade, pouco interesse prático· há em saber-se o
que é, em si, mesmo, um ato de comércio, mas é de fundamental
importfincia conhecer que o conceito de tal ato flui do direito positivo. É, pois, pelo exame do texto legal que _se pod8rá. chegar a
uma.defmição do ato de comércio.
-.
Para esse fmt, devemos primeiramente situar na lei brasil~i
ra os atos que são caracteristicamente comerciais, atos que são in-

trinsecamente mercantis.
Agrupando tais atos, verificaremos que podemos distribuilos em quatro grandes categorias:

a) compra para revenda de m6veis e semoventes e ulteri.cJr
revenda;
b) operações bancáriaS;
c) empresas em geral;
d) indústria de seguros.
Se os submetermos a uma análise, decompondo as diversa~r
categorias referidas nos seus elementos constitutivos, constataremos, como fez o autor da teoria que estamos estu~. a existência nos atos de comêrcio propriamente di~. de _um_ elemento
comum, implícito em todos eles: a troca indireta QU_ meditua com
finalidade lucrativa.
. . .. .
.
. . .
Em face~ expos~. podemos coo.cluir que o ato de comércio é todo ato que realiza oo facilita uma inteiposição na troca, objetivando lucro_ A finalidade lucrativa não se pren.de. a_ um ato
isoladamente considerado, mas !.soma dos atos praticados pelo
comerciante. Registre-se, pois, que essencial é o intuito lucrativo,
não o lucro. Em outras palavras o resultado Quero ou p<ejuizo) não
é importante, essencial é a intençãO de ganhar. . .
· ·
Thdo isso faz com que possamos, segwido o Regulamento
737, ter uma noção do que sejam atos de comércio. ~a~ de
que existem pessoas fisicas ou jurídicas que _têm.a proftssão de intermediários entre os qUe produzem os bens e os que coo.somem. e
no exercício dessa profissão procuram auferir lucros, os atos que
tais pessoas realizam fazendo circular a ;rique~_são sempre considerados atos comerciais. Desse modo, atos de comércio são os atos
praticados pelos COJ;nerciante$, no exercício de sua profiSsão, e
como tais ficam sempre sujeitos à lei comercial.
Mas há outros atos que são consid.emdos comerciai~, ~s_
mo que não sejam praticados por comerciantes. Esses são atos de
com.êrcio apenas porque a lei os considera como tais.
L3- Atos de Comércio: Imóveis e Agricultura
:Mesmo no que se refere aos atos praticados pelos comerciantes no exercício de sua profissão, a tradição conserva fora do
âmbito do direito comercial os atos relativos aos _imóveis e _à indústria agrícola.
.
.. ·.
.
Os primeiros estão afastados.do campo do. direito comercial
porque, tendo este como uma de suas caracterlsticas a circulação
de bens, tal não acontece com os imóveis, por sua naw.re:za inamo-

Terça-feira 26 !983

vivei. Na verdade, em essência._ o argumento não tem solidez pois,
para que os bens mudem de proprietários não é necessário que sejam removidos materialmente, jã que nas Bolsas de Valores faz-se
a circulação dos bens apenas pela mudança de propriedade dos títulos representativos dos mesmos, e essas operações são reputadas
comerciais. Ademais, os imóveis podem ser e são objeto de especulação e deveriam, desse modo, entrar por esta causa no âmbito
do direito comercial e não do civil.
Quanto às atividades agrícolas, a razão de sua separação do
terreno do direito comercial reside no fato de não ser o agricultor
um intermediário e síni um produtor. Igualmente aqui não se justifica a separação, pois o agricultor que planta, colhe e vende seus
produtos está, na realidade, praticando uma operação especulativa
e o faz profissicnalmente.

1.4 - O Comerciante

É muito importante determ.inar-_se de J:J:Utneira rileridianã
quem é comerciante, bem como os requisitos que devem ser satisfeitos para como tal ser considerado, especialmente quando se
sabe _q'!le somente ele pode ser declarado falido. Embora se deva
considerar que a falência, não raro, coostituí um benefíciO para o
devedor comerciante, que não tenha descurado de seus c;;leveres,
não se pode esquecer que dela podem derivar não só CdlSeqil&lcias
eccnõmicas, como penais. Destas últimas podem resultar penas resiiitivas·de liberdade para o comerciante e, algumas vezes, também, para
os seus cólabo.radares ou pessoas envolvidas na falência.
O comerciante pode ser pessoa fisica ou jurídica. No primeiro caso, será chamado de comerciante individual e, no segundo, de sociedade comercial.
Conceitua-se comerciante individual como sendo a pessoa
fJ.Sica capaz que explora. profissionalmente, ativi_dade comercial.
Desse conceito podem ser extraidas as seguintes caisiderações:
_ _ a)~ regular inscrição no registro de comércio não é requisito_ para a identificação-do comerciante, vale dizer, quem explora
atividade comercial profissionalmente, sem estar devida!Dente registrado, .ê, a despeito da falta de registro, comerciante. Estará,
portanto, sujeito ap~regime jurfdiç:o CQIIlercial, embora a lei lhe reserve algumas restrições. Nesse- sentido é que se afmna que o direito br~ileiro adota o critério real da identificação do
comerciante, que dá relevância à atividade efetivamente exercida,
e o critério formal para distinguir. ó -oomerciante regular, inscrito
no Registro de Comércio, do irregular, que exerce. a profissão sem
cumprir esta formalidade.
b) a atividade comercial deve ser explorada profissionalmente, ou seja, com babitualidade, em nome próprio e com intuito
reDlUiieratório.
Em face do exposto, podemos concluir que comerciante, em
nossa pátria, é toda pessoa, natural oo jurldica, que, tendo capacidade legal, exercita atos de comércio profiSsionalmente e habitualmente, com fmalidáde lucrativa.

1.5 - Da Falência
A falência Pode ser analisada sob dois aspectOs: o estático e
o dinâmico. Estatisticamente, é a situação do devedor comerciaute
que não consegue pagar pontualmente seu débito lfquido, certo e
exig{vel. Dinamicamente, é um processo de execução coletiva instituído (X)l' força de lei em beneficio dos credores.
·
Como define Booelli, ê ela a organização legal e processual
de defesa coletiva dos credores, em face da insolvênc41. do comerciante, acentuando,- então, que insolvência é o estado do patrimônio de uma pessoa, pela qual esta se revela impotente a fazer frente
aoS débitos que <> pesàm·. É um estado de fato, porque não é criação da Lei. Distingue-se do inadimplemento, pois que este é um
fato e relativo à ptópria pessoa, qUando a insolvência é um estado
e se refere ao patrimônio.
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Falência é, pois, a condição daquele que, havendo recebido
uma prestação a crédito, não tenha à disposição, para executar a
contrapestação, um valor suficiente, realizável no momento da
contraprestação; é, por isso, um estado de desequillbrio entre os
valores realizáveis e as prestações exigidas.
Caracteriza-se como um processo de execução coletiva, decretado inicialmente, dos bens do devedor comerciante, ao qual
concorrem todos os credores para o funde arrecadar o patrimôlllo
disponivel, verificar os -Créditos, liquidar o ativo, saldar o passivo,
em rateio, observadas as preferências legais.
L6- Da Concordata
Segundo o sistema atual da nossa le~ podemos defmir a
concordata como sendo o procedimento pelo qual o devedor propõe em juízo, melhor forma de pagamento a seus credores, a fim
de que, concedida pelo juiz, evite ou suspenda a falência. O instituto traz vantagens para o devedor porque evita a sua ruína, permitindo possa ele permanecer ou voltar às suas atividades como

homem de negócio. Por outro lado, também os credores aproveitam-se, pois maiores e melhores percentagens obterão que na falência, sendo preferível, quase sempre, restabelecer o devedor,
possibilitando que ele mesmo dirija seus negócios·.
Mas há um fator de muito maior relevo que _é o interesse
público. A falência, como já dissemos, abala o crédito, repercutindo desagradavelmente na vida económica do pais (J.C. Sampaio
de Lacerda, Manual de Direito Falimentar, p. 229). Inspira-se o
instituto da concordata, dizia Munzinger, no sentimento de solidariedade e reciprocidade entre os comerciantes.
A concordata pode ser preventiva ou suspensiva, conforme
pedida em juizo antes ou depois da declaração judicial. A concordata suspensiva é também chamada de lerminatiya ou exüntiva da
falência. Nada impede, porém, façam devedores ou credores coocordata amigável, por instrumento público ou particular. Essa concordata é verdadeiro acordo entre credor e devedor e que
prevalecerá como o tal, servindo mesmo como motivo que pode
ser alegado como relevante matéria em oposição ao pedido de falência.
A concordata, quer preventiva quer suspensiva, pode ser
apresentada sob várias modalidades:"

1) Moratória ou Dilatórla: isto ê, quan<lo o devedor propõe apenas uma prorrogação de prazo para pagamento aos credores~

2) Remissória: isto é, quando o devedor propõe uma remissão parcial dos débitos, ou melhor, um abatimento na importância
da dívida;
3) Mista: quando o devedor conjuga as duas modalidades
acima, isto é, propõe pagar coniilbãtimento aos credoreS, num pra.:zo maior. É esta a forma mais usual.
A concordata preventiva visa a impedir a declaração de falência, e portanto, impedir todas as conseqüências de natureza diversa que dela derivam, dando ao comerciante meios de
levantar-se para conigir solicitamente a sua desordem econômica,
permanecendo, embora com algumas restrições, na direção do seu
estabelecimento, que a liquidação falimentar destruiria implacavelmente e para sempre; e, por outro lado, assegurar aos tredores,
sem necessidade de liquidação, a conveniente satisfação de seus
créditos, até quanto possa permitir o patrimônio do devedor. Estes
são os meios com que a ccncordata preventiva se concretiza e se
desenvolve.

''Embora a tendência seja estelider-se a falência e
a concordata preventiva aos não coniei'Ciantes, caso dos
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agricultores - ''Concordata Rural", no que muito lucratão estes, como salientou Hahnemann Guimarães, a concordata, tal como regulada em nossa Lei, é um instituto
privativo do comerciante, quer pessoa natural. como
pessoa juridica" (J.C. Sampaio de Lacerda, Manual de
Direito Falimentar, p. 249).
Expostas as noções básicas de direito comercial, necessárias
ao entendimento-do tema proposto, "Concordata Rural", passemos
à análise do referido tema, descrevendo pareceres favoráveis e
contrários à concordata rural, para que, afmal, concluamos acerca
doassnnto.
Z-CONCORDATAPREVENTIVARURAL

2.1- O Empresário Rural
SYLVIO MARCONDES, aopronnnciãrconfetêncianaComissão Especial do Código Civil, da Câmara dos Deputados, sobre
o Livro II, da Parte Especial "Da Atividade Negocial" -do Projeto
de Lei n• 634, de 1975, do Poder Executivo - Mensagem n•
160ns, discorrendo sobre "Direito Mercantil e Atividade Negocial
no Código de Projeto Civil", afmnou que 'butra figura, cujo tratamento teve uma eVolução dentro da própria seqUência dos diversos
anteprojetos da atividade negocial, é o empresário rural. Considerando a vastidão territorial, as diversidades regionais, e tudo aquilo
que sabemos ser o retrato do Brasil, no primitivo Anteprojeto apenas conceituou-se a figura dO empresário rural, sem lhe dar, entretml~ nenhum tratamento especiã.l. Ficou lançada a semeD.te da
figurn da empresa rural, para que oportunamente o legislador dela
cuidasse". E completou: "Mas, os acontecimentos econômicos e o
desenvolvimento acelerado levaram o Projeto atual, não apenas a
conceituar esse empresário, mas a dar ao ruralista o tratamento de
empresário com uma só diferença em relação aos demais empresá~
rios: esse tratamento é facultativo. O empresário niral será tratado
como empresário se assim o quiser, isto é, se se inscrever no Registro das Empresas, caso em que será considerado um empresário
igual aos outros. Como a idéia é nova, piliá implantá-la na imensidão de nosso território e diversidade de nossa gente, achou-se importante deixá-la em termos facultativos. O que, aliás, não é
invenção do Projeto: é' o sistema do Código Comercial Alemão,
onde se permite que empresas não comerciais. mas organizadas
Cofno'enipresas, possam ser consideradas comerciais, se inscritas
no registro competente. É a inspiração desse preceito do Código
alemão que trouxe a idéia para o Anteprojeto, de admitir-se o empresário rural como tal, desde que o deseje, mediante sua inScriçãO
nestes termos".
Não há, em verdade, qualquer dificuldade para por em paralelo a atividade do homem do campo com a mtiga figura do comercimte. Se pesquisarmos o conceito .de comerciante sob o
aspecto subjetivo, apenas e sem grande profimdidade, podemos dizer que os elementos que o caracterizam_ são a mediação e a especulação. Veremos que tais elementos se acoplam perfeitamente ao
homem do campo, tornado empresário rural. Ambos se interpõem
entre produtor e consumidor, com habitualidade e intuito de lucro.
A interposição, que se resume em colocar-se o comerciante
entre o produtor e o consumidor, facilitando a troca, promovendo
a circulação de riquezas, com habitualidade ou profissicnalmente,
também ocorre <::om o empresário rural. A dificuldade está somente quando se pensa que o homem do campo não pratica a intermedição,. porque extrai ·pura e simplesmente os produtos da terra,
sendo, por isso mesmo, o- marco inicial e nunca um intermediário.
Mas neste caso, as indlístrias que se utilizam só de máquinas, que
fazem o papel da natureza, deveriam também estar excluídas,
quando não. estão. Emboia a natureza seja- importante-em todo d
processo, ela não exclui a intetvenção do homem do campo, para
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que o produto da terra comece a caminhar até o coosumidor. Nem
se diga. em relação a determinados produtos, como o café, o an'OZ.
o trigo, a soja e muitos outros,. que só podem iniciar o processo se
ferem beneficiados, embalados, selecionados, ainda em estado primário pelo homem do campo. Então, o processo de circulação dos
produtos rurais até o ooosumidor depende do concurso do homem
do campo. A participação de cada um nesse trabalho de mediação
desenvolve-se como se fossem elos de uma mesma corrente. Se
faltar um só, os extremos não se ligam. Por isso, o trabalho do homem do campo, além de necessário e importante, é parte inevitável do processo que liga a fonte ao consumidor. Ele, portanto, é

elo da mesma corrente, permitindo a circulação da riqueza atê o
coosumidor.
A especulação consubstanciade no intuito de lucro, evidentemente e de modo algum, não é qualidede inerente à ativi,dade
mercantil. Logo, como um dos elementos apontados pela doutrina
jurídica pode ser desde logo agregada à atividade rural, cujo em-

presário, homem do campo, como o comerciant~

t.ambé~ busca o-

lucro, o resultado positivo.
.
Em verdade, não propuguamos a qualificação de empresário rural para toda atividade agdcola ou pastoril. Aquela at.ividade,
exercida individualmente ou no ámbito da fa_mflia, voltada para o
próprio Sustento, de peq1len& dimensão, não pode ser assim qualificada. Para que o homem do campo- possa ser tido como empresário rural, é preciso que esteja exercendo ativi~ ec~ômica
voltada para o mercado, organizada, em que coordena os seus bens
com o trabalho, sob sua direção e orientação.
2.2 - Possibilidade da Concordata Preventiva
A Concordata Preventiva "Rural" tende a ser cada dia _mais
concedida, prova disto é o magnlfico ·despacho proferido pelo
Douto Juiz. de Direito da Comarca de Pompeu, Minas Gerais, Dr.
Paulo Mandes Álvares, <Ieterminando o processarilentO da conCor~
data impetrada por Antonio Carlos Barbosa Áres esim, que, ao.
sentir a omissão do Poder_ Legislativo, declarou: ''Ao. que parece,
nada se fez, até agom. A situação perdura e o clamor cc:mtinua, en:._
quanto o homem .do campo vê seu patrimônio se diluindo sensivel
e gradativamente e seu suor suprindo os cofres de ávj_çl.o.s: e ~~j~
veis banqueiros, ao mesmo tempo em que subsidiando mQr!iomias
e sustentando enormes gastos com homens que não lhes dão ouvidos, embora pagos para tanto. Alguma coisa é de ser feita, urgentemente. Seria uma providência por parte do Poder Judiciário?
Seriam os beneficias advindos da medida ora impetrada que iriam
devolver ao homem do campo pelo menos a tranqijilidade necessária para gerir seus anuinados negócios e çuidar de SU!l combalida
situação? Tenho para mim que sim. Como, aflitivamente, disseram
os suplicantes, só lhes resta a porta desta Casa" (Estado de_ Minas,
de 20-4-88, p. 14).
RUBENS REQUIÃO critica a natureza nie!-<;antil do instituto falimentar no direito bcasileiro, chegando a radicalizar quando
afmna que ''a limitação das concordatas aos comerciantes _cans~
tui, evidentemente, um privilégio que se nos _apreientã injustificável". E completa dizendo que a restrição do bel:Íeficio da
concordata apenas aos empresários comerciai,s, ex;clufQos os devedores civis, constitui o mais forte argumento a favor da extensão
do instituto da falência a qualquer espécie de devedor insolvente.
Não é justo, na verdade, que os civis, não comercian_tes, ~ se beneficiem do favor da concorda~. oft}recido pelo EStadO, através da
concessão do juiz.
_
Entendemos que, no caso da concordata, aplicada ao empresário rural, o privilégio existe, mas não em prejuízo deste, já que o
consideramos com os mesmos direitos do comerciante, em razão
da equivalência dos conceitos. Por isso, a questão nãO nos parece
de direito positivo. Na espécie, a não aplicação do instituto da con-
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cordata ao empresário rural só não é mais clara em razão da falsa
avaliação que se faz. de sua atividade. As aparentes dificuldades legais são em tudo superáveis.
Por isso, sobre a possibilidade® beneficiar-se o em.pre:sário
rural do instituto jurídico da concordata preventiva, somos pela
afmnativa. Se ele, empresário rural, equipara-se ao empresário comercial urbano, como dissemos antes, por tal razão e em princípio,
não há como alijá-lo do direito à concordata preventiva
Sabemos que o assunto não é paciflco e que nossa afirmação pode até mesmo ser considerada uma temeridade. Mas ficamos com este ponto de vista, pois achamos que só assim podemos
contribuir para a evolução do instituto. E temos certeza de que em
pouco tempo a questão estará superada. Indício disso é a primeira
concordata preventiva do empresário rural retro mencionada.
CARVALHO NEfO não é favorável à extensão do instituto
da concordata ao_ agÍicultor. Mas afirma que, ''entretaD:lo, eni-c·a.Sós·
especiais, o agricultor pode ser considerado comerciante". É a
pooderação de COZAK (Tratado de Derecho Mercantil, Madri,
1953,33): "os agricultores têm estado todo o tempo em permanente oposição aos comércianteS. Apes·ar disso a lei lhes outorga também a qualidade de comerciante, debaixo de certas e rigorosas
condições". Segundo ETIENE BRASIL (Inquilinato Comercial,
Rio, 1951,62), "depende isso do 'modus procedendi' que caracteriza ou não, segundo o caso, o fator essencial da mercancia, a mediação. É o caso de alguns fazendeiros que, além dos produtos de
suas terras, especulam com mCrc8doiias outras, adquiridaS no nier~
cado comum, para revendê-las aos seus empregados e a estranhos,
montando nas suas propriedades. casa de comércio, com caixeiro,
escrituração, estoque e franqueamento de _suas portas aos vizinhos
e traselmtes. Nesse caso, o agricult9r tomou-se comerciante. Não.
Apenas passou a exercer concomitantemente as duas profiSsões:
comércio e agricu~~~'·
Evidentemente tais situações não oferecem cbividas. como
não oferece cbivida alguma a sociedade anônima constituída para
exploração da atividede agrícola ou pastoril, por fOIÇO do que dispõe o § 1• do artigo 2• da Lei n• 6.404176 (Lei das Sociedades por
Ações).
O que é de se estranhar é a dl:ívida que se coloca sobre a co..
mercialidade dos atos praticados pelo empresário rural, enquanto
nenhuma dúvida QCorre em relação às empresas de espetáculos públicos, por exemplo. No entanto, em tal atividade de espetáculo
não se vê qualquér intermediação. A doutrina chega a explicar que
"as empresas de e_spetáculos públicos são de natureza comercial.
S.ja qual for a espécie dos espetáCulos que eXIbam, o lugar oode se
apresentem e a foima que revistam. A comercialidade das empresas de espetáculos póblicos deriva não só do fato de revestiretn,
foinia eri:tpresarial, como sua fiD:alidacle lucrativa. Embora não se
possa dizer que a forma empresari81 implique sempre-em cómer:.
cialidade, na maioria das vezes ãssi.m o é. Se ã. empresa de espetá:.
cuJos públicos é comercial, também o é a empresa do empresário
rural por maior razão e, sendo comercial, pode impetrar a coo.cordata.
.
·2.3- lmp~dimento do artlgo 140
O inciso I do artigo 140 da Lei de Falência impede a concordata se o devedor "deixou de arquivar, registrar, ou inscrever
no Registro do Comêrcio os doCumentos e livros indispensáveis
ao exercício legal do com.ércio1\ Contudo, é bom ficar s~tado,
desde agora. que·a·condiçllo de comerciante não decorre do ariJ:uiVãmehtõ. registro ótl inscrição. O Registro de ComérciO não tem
tal fmalidede. Logo, com ou sem registro, a condição de comerciante permanece; sendo que, quanto a isso, não há objeção alguma. O registro, ê ~erdade, atende a interesses fiscais e de terceiro.
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Mas a alusão feita naquela norma sobre exercício legal do comêrcio é inadequada. po<qne a falta de arquivamento, registro oo inscrição nio impede a atividade mecantil, nem seu exercício se toma
ilegal. Ao contrário do que pensa WALTER ÁLVARES, o requisito não deixa 'bem caracterizada a qualidade de comerciante",
pois ninguém se toma comerciante pela inscrição, registro ou arquivamento no Registro de Comércio, como não deixa de sê-lo se
tal não ocorreu.
A disposição fica abrandada pelo que consta do artigo 141
da Lei de Falências, dispensando o requisito do arquivamento, registro ou inscrição do devedor que exerce individualmente o comércio, se seu passivo quirografário for inferiOr a 100 vezes o
maior salário minimo vigenle no pals. Então, o requisito não é insuperável.
Quanto ao empresário rural, a falta de inscrição no Registro
de Comércio é suprida pelo registro no INCRA e pela inscrição no
Registro do Produtor Rural ficando assim atendidos o requisito legal e o interesse de terceiro. Mesmo porque o empresário rural
pessoa flsica não tem onde se inscrever, já que no Registro de Comércio certamente lhe será negada inscrição. O tlnico caminho que
lhe resta é o antes referido. E em relação à sociedade, não anônima, cuja atividade for unicamente rural, não inscrita no Registro ·
de Comércio, mas que tiver seu ato constitutivo arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, este arquivamento atende ao requisito, porque ele também, como o das Juntas Comerciais, não
qualifica por si s6 o não comerciante.
2.4- Tendência aluai
Segundo Parecer do Professor da UFMG, Dr. WlLLE
DUARTE COSTA. a tendência dos dias aluais nos conduz à inclusão da atividade agricola e pastoril entre aquelas que o Direito Comercial abriga, equipai8lldo o homem do campo ao empresário
camercia1 Ao lado de opiniões respeitáveis, é digna de nota a posição do Deputado de Pemambuco, E~cio Coimbra, ao apresentar o Projeto n° 396, que salientava: "Art. 1°- É facultado aos
lavradores a inscriçio dos seuS nomes ou f111Il8S na Junta ou Cartórios ·comerciais da União ou dos Estados, sujeitando-se às disposições do Código Comercial e da Lei n° 859, de 16-8-1902 (anliga
Jei das falências). Também o Projeto de Código Civil Brasileiro,
depois de conceiblar o empresârio roral, permite ao mesmo requerer sua inscrição no Registro das Empresas (art. 1.008).
RUI DE SOUSA, em seu brilhante e profundo trabalho ''O
Direito das Empresas- Atualização do Direito Comercial", ensina
e explica: "Uma vez que enfrentamos a realidade de um direito das
empresas econômicas que subverte todo o campo clássico d.Q,antigo Direito Comercial, existe ainda uma tarefa a ser empreendida.
E esta, por não respeitar os tabus tradicionais da doutrina, é perigosa,_ exige destemor e cautela a um s6 temJX?~ Tra~-se de fixar,
dentro do Direito que disciplinarâ as empresas, algumas atividades
que, não obstante empresariais, têm sempre escapado ao campo
vetusto da matéria mercantil. Se estamos prOpondo uma verdadeira rebelião cOnceituai, com caminhos que não nossos, mas que
aceitamos e defendemos, com argumentos que são alheios, mas
que nos servem de apoio para conclusões muitas vezes pessoais, é
evidente que os velhos temas tradicionais, sovadíssimos, deverão
ser observados com olhos remoçados, no horizonte descoberto e
novo do Direito revisto, como se nada estivesse feito e tudo estivesse por ser elaborado. Nilo existem tabus, precisamente porque
tudo, todos os pormenores, as min11cias, as grandes e pequenas teses da criaçio científica, estão sendo resolvidas nessa desrespeitosa, mas progressista e real, doutrina do Direito das Empresas.
Assim exp& o Prof. wnLE: "o falo!" natureza, cuja influência é de notável importância nas atividades empresariais agri-
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colas ou pastoris, não descaracteriza, porém, a existência da empresa, nem pode ser fato de amputação do Direito que disciplinará
as empresas em geral. O trabalho do homem adere à natureza,
como organização econômica tendente a um fim produtivo, e não
importa que a semente lançada à terra, que se amanhou, cresça,
floresça e frutifique por si mesma; esquece-se, ai, também, do auxilio indispensâvel do trato, da capina, da irrigação, da poda, da
pulverização, da colheita, da limpeza e escolha do fruto, em relação à agricultura; do trato, da alimentação, do zelo pela saúde, em
relação à agropecuária. Tudo isso, sem dúvida, agrega o trabalho à
-natureza como organização produtiva empresária. Se tivéssemos,
por outro lado. de descaracterizar a empresa só pela carência de
trabalho alheio, o que refutamos, terfamos que retirar do rol das
empresas a produção por meio de máquinas, que fazem o papel da
natureza em referencia à semente, a produção empresária por via
de um direito autoral adquirido de terceiros, a produção empresária da circulação de crédito, quando apenas o capital funciona.
Tuôo isto, no entanto, é inquestionávelmente empresa".
Não resta mais dúvida, nos dias atuais não há. quem, seria-

mente-, com base noS valores que hoje se enccmtram ao alcance de
qualquer um, possa entender o contrário, deixando de reconhecer

na empresa rural uma atividade semelhante à de qualquer outra
empresa mercantil. Antes era uni risco pensar desta forma, mas
hoje ê temeridade sustentar tese adversa. O agricultor dificilmente
planta oo cria para seu próprio sustento e de sua familia, com pequeno movimento de compra, venda oo troca, para atender às pequenas necessidades pessoais. Quase não se vê quem exerce
atividade agrlcola oo pastoril para atender apenas necessidade de
sua própria subsistência, ou por puro diletantismo. Hoje o homem
do campo está cada vez mais superando suas marcas na produção,
atingindo níveis nunca antes imaginados, produzindo para o mercado. O que se vê são milhares de hectares plantados, grandes
criações de animais, sem se falar na indústria de beneficiamento
transformação do produto agrlcola ou pastoril. Não é passivei conceber tal atividade, que consome enormes capitais e muito traba~
lho, dissociada da atividade mercantil propriamente dita
Tanto é que o Projeto de Lei n° 634175, que decone da
Mensagem n° 16Sns do Poder Execulivo, e que resultará, se aprovado pelo COngresso Nacional, no Código Civil Brasileiro, contendo matéria civil e parte da comercial (tentaliva de unificação do
DireitO Privado), dispõe sobre o empresário rural da seguinte ma-

neira:
"Art. 1.007 - SilO dispensados de inscrição e das
restrições dos empresários iriscritos:
1) O empresário rural, assim considerado- o que
exerce atividade destinada à produção agrícola, silvícola, pecuária e outras~ conexas, como a que tenha por finalidade transformar ou, alienar os respe:cti.vos produtos
quando pertinentes aos serviços rurais.11
"Art. 1.008 - O empresárioi cuja atividade rural
9

constitua sua principal profiSsão, pode, observadas as
foonalidades de que tratam o art. 1.005 e seus parágraÍÇIS, _requerer ~ inscrição no registro de empresas da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, fiCará
equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a

registro. 11
A referida equiparação é s6 uma questílo de tempo, impossível de ser impedido por posicionamentos antiquados, sem lógica
ou base cientifica, jâ que há previsão de votação do Projeto para
breve.

2.5 -Conclusão
Por todo o exposto, somos de parecer que o instituto da
concordata é perfeitamente aplicável ao empresário rural, com ali-

·
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vidade organizada em forma de empresa., porque o mesmo equipara-se ao emp-esM:io comercial mbano, desde que inscrito no seu
órgão fiscalizador e atendidas as demais exigências impostas pela
Lei de Falências. Com exceção da sociedade anônima, que é sempre mercantil, independente de seu objeto, as demais sociedades
empresariais rurais, se não tiverem seus atos constitutivos arquivados no Registro do Comércio, deverão tê-los arquivados no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, jã que tal
arquivamento visa dar-lhes personalidade jurldica e atender aos interesses de terceiros, sendo certo que do arquivamento não decorre
a sua qualidade de comerciante ou não-comerciante. E o registro
em um órgão quando deveria ser em outro, não torna irregular a
sociedade.
Os pareceres de estudiosos do direito que são contrários à
concessão da Concordata Preventiva aos agricultores e pecuaristas
prendem-se única e exclusivamente ao direito positivO~ o que não
nos parecer correto e aceitável. Se for, não é possível que o homem do campo fique eternamente dependendo da boa vontade do
legislador, para que possa beneficiar-se da legislação comercial. O
nosso legislador, infelizmente, pouco se interessa por tais questões. já que elas. em si. não proporcionam resultados eleitorais positivos. Por outro lado, se o legislativo não tomar posição quanto
ao assunto, é certo que o Judiciário o fará, até por uma questão de
adaptação da lei à realidade social, que mnito difere da época da
publicação das leis em vigor que tratam da matéria.

Em contrapartida, analisando-se a posb.lra de nosso legislador quanto ao tema, é mister considerar que, se por um lado conceder-se a concordata preventiva beneficia o enipresário rural, alçado
à categoria de comerciante, por outro lado a setores da economia
tal medida não agradaria. É o caso dos Bancos e do Sistema Fmanceiro. Ora, .é notório que o agricultor e o pecuarista dependem de
recursos financeiros de elevada monta para preparar sua safra e
que tais recursos são obtidos junto aos Bancos, mediante taxas de
juros quase que insuportáveis. Dá-se como garant.ia da divida, em
regra, a própria propriedade. Para não perder sua propriedade, o
tomador do empréstimo chega mesmo a entregar sua sua produção
com prejuízo, sendo obrigado, no ano seguinte, a voltar ao Banco
e repetir _o ciclo vicioso.

É notório, também, que a alividade agrícola e pecuária é
uma das mais arriscadas comercialmente, posto que o sucesso do
empreendimento não depende só de si, mas de fatores externos,
coÍno por exemplo a natureza. com suas inconstâncias climáticas.
CorilO ficariam, então, os Bancos diante de um pedido de
concordata do empresário rural, impossibilitado momentaneamente de quitar suas dívidas? Pensamos que, na dúvida _ou incerteza de
receber seus créditos, mais fácil é para os Bancos, através de seus
11
representantes" legislativos, bloquearem qualquer tentativa legislativa de modificação das nonnas positivadas.
Assim sendo, entendemos que a questãO deve ser vista com
grandeza, sem se prender aos ensinamentos' clássicos em tudo superados, sem se prender a interesses privados ou particulares de
poucos materializados na lei, ensinamentos clássicos editados
numa época em que não se percebia a grande evolução econômica
dos nossos dias, onde a ati.vidade rural supera em muitos pontos a
idéia·antiquada e ultrapassada do ato de comércio, da mercancia e
da figura do velho comerciante. Se assim não fór põssível ver a
atividade rural, se por amor ou medo tivermos de nos prender à letra da lei, que nada diz, nem def"me, muito menos conceitua, a espenmça está no judiciãrio, que deverá dar a correta interpretação,
sem se prender a doutrinas perdidas no tempo, para que assim possa evoluir o Direito.
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Por tudo isso, entendemos que o beneficio da concordata
preventiva pode :ser deferido ao empresário rural.
Por fun, deixamos como proposta, a fun de regulamentar a
matéria, a seguinte lei:

LEI N"... , DE. ...
Dispõe sobre o empresário rural e dá outras
providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o Equipara-se a empresário ou comerciante urbano o
empresário rural, assim considerado o que exerce atividades destinadas à produçãO agrícola, silvicola, pecuária e outras conexas, e
suas atividades reger-se-ão pelaS leis e usos do comércio.
Art. 2,0 Até que lei complementar institua o Registro de Empresa Rural, os que exercem as atividades de que trata essa lei deverão arquivar, registrar ou inscrever no i"egis~o' de coili.êrcio os
livros indispensáveis ao exercfcio do comércio.
Art. 3° Na aplicação desta lei serão observados os dispositivos da Lein°7.661/45.
Art. 4° O disposto no Decreto-Lei n• 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural, continua em vigor, na parte que não
conflita com essa lei.
Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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(À Comissão de Constituiçlio, Justiça e Cidadania- Decisão "j:erminatif;a.)
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O projeto lido
serã publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidoS pelo Sr. 1° Secretário.
São lidos os seguintes
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REQUERIMENTO N' 216, DE 1994

Excelentíssimo Senhor

Epitacio Cafeteira

Presidente do Senado Federal
O Senador infra-assinado, nos termos do que dispõe o artigo 13, § 1', do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, depois de ouvido o PlenArio, sejam _consideradas, como licença
autorizada, as ausências das sessões dos dias 18, 21, 25, 29 e 30 de
março do ano em curso, uma vez que o requerente, nas m.eÍlciona~
das datas, esteve em missão partidária, no Estado do Ceará.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1994.- Senador Cid Saboia de Carvalho.
REQUERIMENTO N' 217,DE 1994
Nos termos do disposto no § 1' de art. 13 do l!i:gimento ln-

a ser realizado na Alemanha.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1994. '- Senador
Suruagy_

DivBldo

PTB
Valmir campeló

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A votação
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum.
O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisó.rian0 473, de 19 de abril de 1994, que dispõe Sobre a concessão de
anistia nas condições que JilenciODà.
-~ .
_
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos tennos dos
§§ 4' e 5' de art. 2' da Resolução n' 1189-CN, fica:assim calStitnlda a
Olmissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a malêria:
·

José Panlo Biso!
DEPUTADOS
Titulares

Cid Sabóia de Carvalho
Alfredo campos

Garibaldi Alves Filho
Amirl,ando

Sarney Filho

Mauricio Calixto
PMDB

Germano Rigotto

Tatcisio Delgado
PPR

José Maria Eymael

Eraldo Trindade
PSDB

Jabes Ribeiro

Sigmaringa Seixas
PP

Raul Belém

Benedito Doroingos

PDT
Amaury Müller

Carlos Alberto campista
PV

Sidney de Miguel
De acordo com a Resolução D 0 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 25-04-94- Desigoaçãó da Comissão Mista;
Dia 26-04-94- Instalação da comissão Mista;
· Até 25-04-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a ComiSsão Mista emitir o parecer"-Sobre a admissibilidade;
Até 05-05-94- Prazo fmal da Comissão Mista;
Até 19-05-94- Prazo no Congresso NacionaJ.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
Presidente da República editoo a Medida Provisória n• 474, de í9
de abril de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Integração Regional, crédito extraordinário no valor de
CR$106.662.876.000;00 (cento e seis bilhões, seiscentos e sessenta e dois milhões e oitocentos e setentã e seis mi! cruzCiiõs riaiS),
para os fms que especifica, e dá outras proVidênCias.
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos §§ 4° e 5° do art 1? da Resolução :i:J.0 1/89-CN. fica assim COIISti.tuída a Comissão Mista iricumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PMDB
Wilson Martins
César Dias

Mansueto de Lavor
Ganbaldi Alves Filho

PFL

Alexandre Costa .

Raimundo Lira

PPR

PFL
Henrique Almeida

Suplentes
BLOCO

Titulares
SENADORES
Suplentes
PMDB

Marluce Pinto ·
PSB

Brasília, 13 de abril de 1994
Of. n' 191/94
Senhor Senador,
A Associação Brasileira de Mmicípios, dando cootinuidade ao
seu programa de aperfeiçoameoto dos adntinislradores públicos, estarárealizandc,noperiodcde 2a 21 de maio de 1994,naRepúblicaFederal da Alemanha, um curso que terá corno tema principal "A
Cooperação Intermunicipal- Associações Municipais.
O referido evento, integrãnte do Programa de Cooperação
Técnica mantido pela ABM junto à Fundação Alemã para o Desenvolvimento Internacional - DSE, compõe-se de ttês etapas,
sendo a primeira em Berlim, a segunde em Leipzig e a etapa fmal
em Mtmchen, tendo como objetivo o intercâmbio de_ experiências
internacionais no âmbito da administração pública.
Em nome da ABM e da DSE, temos a bonra de convidar
Vossa Excelência,. como Presidente da Frente Parlamentar Municipalista que é, para representar esta Presidência e coordenar o grupo
que estará participando do evento.
Na certeza de contarmos com a aceitação de Vossa Excelência, antecipamos nossos agradecimentos e subscrevemo-nos
com protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, Expedito Lui.z Leão Júnior, Diretor Administrativo.

Almir Gabriel _

Mário Covas

..

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS

Alfonso Carnargo
PSDB

temo, requeiro seja considerado como licença_autorizada o petiodo
de 30 de abril a 8 de maio quando estarei afastado dos trabalhos da
casa, em desempenho de representação, participando de Seminário

Titulares

Abril de 1994
PPR

Guilherme Pa!Jneira

Epitácio Cafeteira

Affooso Carnargu
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PSDB

Ahuir Gabriel

Mário Covas

PT
Eduardo Suplicy
PMN

Francisco Rollemberg
DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
BLOCO
Evaldo Gonçalves

Everaldo de Oliveira
PMDB
Tãfclsio Delgado

Germano Rigotto
PPR

Sam:ir Tannus

Cleonâncio Fonseca

PSDB
Clóvis Assis

LuizPontes
PP

Raul Belém

Benedito Domingos
PDT

Max Roserunann

V aldomiro Lima
PRO NA

Regina Gordilho
_
De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 25-04-94- Desiguação da Comissão Mista;
Dia 26-04-94- Instalação da Comissão Mista;
Até 25-04-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a Comissão Mista eruitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 05,05,94- Prazo fmal da Comissão Mista;
Até 19-05-94- Prazo no Congresso Naciooal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência
recebeu o Oficio n• 226/94, de 28 de março último, do Presidente
do Supremo Tribunal Federal, comunicando que aquela corte, ao
julgar o Mandado de Segurança n• 21969/160, deferiu parcialmen-·
te a medida liminar, para determinar o imediato depósito -no
Banco do Brasil, em contas especiais sujeitas à correção monetária, aberta em nome da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e do Tribunal de Contas da União, e mantidas à ordem do
Supremo Tribunal Federal, até fmal julgamento- dos montantes
retirados das contas bancárias pertencentes aos sirvidores de cada
inn dos órgãos atingidos pelo ato impuguado.
O expediente será encaminhado à Comissão de Contituição,
Justiça e Cidadania, para conhecimento.
É o seguinte o expediente recebido:
Of.n•226JP

Em 28 de março de 1994.
MANDADO DE SEGURANÇA N"21969-6/160
IMPETRANfE(S): SINDILEGIS - Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União
IMPETRADO: Presidente da República
Senhor Presidente,
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Comunico a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal: Federal, em sessão plenária realizada no dia 28 de março do corrente
ano, julgando o processo em epigrale, proferiu a: seguinte decisão:
"Pai- maioria de vOtos, o Tdbunal deferiu parcialmente a
medida Liminar, para determinar o imediato depósito - no Banco
do Brasil, em coo.tas especiais sujeitas à correção monetária, abertas em nome da Cimâra dos Deputados, do Senado Federale do
Tribunal de Contas da União, e mantidas à ordem do Supremo Tribunal Federal, até fmal julgamento -, dos montantes retirados das
contas bancárias pertencentes aos servidores de cada um dos órgãos atingidos pelo ato impuguado. Vencido o Ministxo Marco Aurélio, que, também a deferia, em maior extensão, ou seja, para
imediato crédito dos valores estornados nas contas individuais dos
servidores. Votou o Presidente."
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
expressões de elevado apreço.
Minisiio Octavio GaUotti -Presidente

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à lista de aradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lonrival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, estava em Aracaju quando soube do inespelado falecimento, em Brasilia, do eminente sergipano Armando Leite
Roll.emberg, um velho amigo que ocupou, com inexcedível coxreção, cargos de relevância na vida pública de Sergipe e na polltica

nadonal.
Em 1946, foi eleito Deputado Estadual em Sergipew9.11de

tambêm fui eleito para a Assembléia Legislativa do Estado, ~. durante esse mandato, comecei a admirá-lo pelas suas quaJi4P.,s de
parlaruentar e cidadão, admiração que se JXolongou por toda a sua

vida.
Mwto atuante, foi reeleito em 1951 para a Assemblêia Legislativa, e, em 1954, foi eleito pam a Câmara Federal, onde perIDSJl~ até 1963, quando ren1Dlciou para tomar posse, como
Ministxo, no Tribunal Federal de Recursos, hoje Superior Tribunal
de Justiça, onde exerceu suas atividades por quase 28 anos, até se
aposentar.
,,
Advogado, militou por muito tempo no foro <!e Aracaju, foi
Professor e um dos fundadores da Faculdade de Direito de Sergipe, foi Chefe de Pollcia do Estado, cargo hoje equivalente a Secretário de Segunmça Pública, oode deu uma tônica pessoal aos
· · aspectos relacionados com os direitos humanos'
Armando Leite Rollemberg foi um exemplo de cidadão e
homem póblico, tendo hoo.rado e dignificado todos os cargos que
exerceu, como Seeretário de Estado, Deputado Estadual, Deputado
Federal e Ministxo, canlribuiudo, com a sua integridade, posturn,
inteligência e hábil atuação para o aperfeiçoamento da polltica, do
Direito, da Justiça, e também para elevar o nome do seu Estado.
Fiquei muito seritido com o seu desaparecimento, porque
tende>-lhe muita estima e adnriração, fruto de muitos anos de coovivência na vida pública, ele também era muito afeiçoado ao meu
saudoso genro, MinisiiO Geraldo Sobral, seu colega no Tribunal
Federal de Recnrsos e no ~perior Tribunal de Justiça.
Filho de uma das' familias mais ilusiies e IIadiciouais de
Sergipe, oode pontificaram muitos pollticos importantes e de projeçi!o nacional, nascido no Município de Japaratuha, onde seu avô
foi titular do hnpêrio, casado com Dona Tereza Sobral Rollemberg, igualmente de importante familia sergipana, pai de quinze filhos, sendo quatcize vivos, e avô de uns trinta netos, o Ministro
Armaudo Leite Rollemherg deixa tambêm uma infmidade de amigos e admimdores, inclusive em Brasllia., onde residia hã 34 anos,
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tendo partk:ipado do ato de inauguração da nova Capilal qnando
para cá viemos, como deputados federais. Era possuidor de uma
extensa e valiosa folha de serviços prestados a Sergipe, ao Brasil e
à posteridade, um exemplo dignificante de vida e trabalho como
cidadão e homem público, tendo servido com inexcedível seriedade e honradez ao Direito, à Justiça, às grandes e nobres causas da
politica, à sociedade, a Sergipe e ao nosso País.
Desta tribuna do Senado gostaria de enviar as minhas sentidas condolências a Dona Tereza Sobral Rollemberg, a seus fJlhos
e demais familiares, associando-me a todas as homenagens póstumas que lhe forem prestadas, em Brasília e em Sergipe, visando
enaltecer a sua vida e dignificar a sua memória, como ele bem o
merece, pelo exemplo de homem justo e fntegro que foi.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o meu
pronunciamento, das seguintes noticias publicadas na imprensa sobre o evento: "Emoção marca o enterro do Ministro do Superior
Tribunal de Justiça", Correio Braziliense, edição de 23 de abril
de 1994; "Armando Rollemberg, um ilustre sergipano", de autoria
do jumalista Osmário Santos, Jornal da Cidade, edição de 23 de
abril de 1994, Aracaju; "Armando Rollemberg", Gazeta de Sergipe, edições de 24 e 25 de abril de 1994; e ''Rollemberg, meu pai",
de autoria do conceituado jomalil!\a Armando Sobral Rollemberg,
publicado no Correio Braziliense, edição de 25 de abril de 1994.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE OCSENADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Brasília, sábado, 23 de abril de 1994
Correio Braziliense

Emoção marca enterro de ministro do STJ
Um clima de muita emoção marcou ontem o sepultamento
do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Armando
Leite Rollemberg, no cemitério Campo da Esperança, em Brasília.
Ele foi sepultado às 17h, na quadra 605. A cerilÍI.Ilnia coutou
a presença de familiares, amigos, ex-colegas de trabalhq e vários
ministro do STJ. Internado há alguus dias no Hospital Santa Li!cia;
o ex-ministro Armando Rollemberg, de 73 auos, faleceu niinonhã
de outem, por volta das 6h, vitima de pneumonia.
·
Formado em direito. o eX-r:hínistro cQnieçóu slfa vida de homem público ao se eleger deputado estadual por Sergipe em 1947.
Foi reeleito em 1951. Graças a sua destacada atuação como parlamentar em seu Estado, Armando Leite Rollemberg foi eleito depu-tado federal por Sergipe em 1954. Exerceu mais -dois niandátos até
renunciar ao cargo, em 1%3, para tomar posse como lliiillstro do
Tribunal Federal de Recursos. Oito a.rioS depoisjá presidia o tribunal.
O ex-ministro entrou para o quadro do Sriperioc Tnbuual de
Justiça em 1589, chegando à aposentadoria dois anos depois. Natural de Japaratuba (SE), foi casado com doua Tereza Sobral Rollemberg, com quem teve 14 fllhos.

=

Rollemeberg, meu pai
Armando S. Rollemberg

Estava a caminho de Nairobi, onde tomaria o avião das Naw
ções Unidas para Mogadiscio, na Somália, qüãildo seilti pela prime~a vez o medo da morte. Ia investigar as Circunstâncias do
assassinato de quatro jornalistas, massacrados ã golpes de paus e
pedras, por uma multidão enfurecida pelo bombardeio dos helicópteros da Unosom ã. casa de um dos maioraiS do clã do general
Mohamed Farah Aidid. O medo, não faltassem suficientes motivos, cresceu alimentado a doses de uísque.
-
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Ramsés Ramos, ao meu lado, compartilhava da viagem, do
uísque e do medo. Imaginávamos, juntos, o perigo que irlamos
correr. Colleen Roach, professora da Universidade de Nova Iorque, nossa outra companheira de viagem, enviara-nos previamente
documentos que relatavam o estado de tola! desagregação do pais.
Uma ONG de Londres, entre uma série de conselhos, advertiranos sobre a necessidade de usarmos colete à prova de bala e de
não salnnos do hotel sem a proteção de guarda-costas armados.
Resolvi, por via das dúvidas, fazer o meu testamento. Era urgente.
Precisava escrever algumas cartas. E tinha que fazê-lo antes de
chegar a Nairobi. pois perderia o contato com a civilização quando
des_emh_a:rc~se em tenitório somali.
_.
_
Não que tivesse muito a dividir. E que, com três fJlhos de
três casamentos. sabia eu, de vida viVida. que a conta no jw:zo final dos homens poderia se complicar. Os fluidos do Black Label
me haviam provocado uma "viagem' 1 dentro da viagem. Imagineime_ morto, corpo sendo transladado, o enterro no Campo da Boa
Esperança ...
No dia seguinte, essa embriaguez havia passado. Mas o sentimento da morte persistia. Pensei na família, um por um. Pensei
nos amigos. Pensei no Brasil. Pensei
na vida. E tudo o qUe eu pensava naFoi chefe
quele delírio desaguava na figura do
de polícia
meu pai.
aos26
Durante as seis noites em que
permaneci no hotel AI Sahafi, merguanos. Em
lhado nas crônicas de "Bom dia para
46,foi
nascer". de Otto Lara Rezende, tendo
como fundo o barulho dos helicópteros
relator da
da Unosom sobrevoando o teto e o esCanstituição
tampido dos tiros de Ka!ashnikov dos
de Sergipe.
rebeldes em luta, foi a "flgura do ministro Armando Leite Rollemberg que me
Em63,foi
veio à mente.
indicado
Lembrei-me de outra viagem, a
por
Jango
que havia feito como mochileiro pela
América do Sul, e do encontro que tive
paraoTFR.
com Darei Ribeiro, por obra e graça de
Glauber Rocha, a quem conheci perambulando por uma praça de
Miraflotes. Lima. Assist.im.Os jUntos à rilaravilha do sol poente no
PaCífico, conversamos sobre_ o nosso desgraçado País e ficamos
amigos. E ele. entãO, convidou-me a tomar uma sopa no aparta·
mento de D8rci.
11
Qua,l __6 o seu n9JD.e, nronino? 11 , quis saber Darei. E com
aquela chama que o c~acteriza. parecendo sinceramente gratificado com a minha resposta, falou-me durante meia hora sobre o
meu pai. ''Você_ sabe que seu pai é um grande homem? Conhece a
sua trajetória? 11 Sai da conversa abalado e curiosíssimo, pois me
dera conta de que descouhecia alguus epis6dios importautes da
vida do meu pai. Sua atuação na CPI do Ibad, como deputado; seu
voto__contra a roubalheira da ~anna Corporation, no primeirO
processo" de ·repercUssão que julgou como miniStro mais jovem do
Tribunal Federal de Recursos; sua rara coragem, quando, no meio
da caça às bruxas deflagrada pelos que tiuham dado o golpe militar de 1964, decidiu visitar seus amigos asilados na embaixada da
Iugoslávia ...

Depois daquela conversa com o Glauber e Darei, torneiwme.
definitivamente, seu admirador. E quanto mais pesquisava sua
vida, mais orgulho sentia de ser seu fllho e de trazer o seu nome.
Órfão de mãe aos dois anos -de idade, fora escolhido por seú pai, o
coronel Ze'ZA, do engenho do Topo, para ser o 11fllho do doutor11•
Estudou primeiramente em Salvador e depois em Belo Horizonte,

Abril de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ande se formou com distinção na Faculdade de Direito. U., ele dividiu quarto na ''república11 de estudantes com Carlos Castello
Branco e conheceu de perto uma geração de homens excepcionais,
do quilate de Gabriel Passos, Tancredo Neves, Juscelino Knbitscheck, Milton Campos, Guilhenne Machado e José Maria Alkmin.
Secretário-Geral da União Estadual dos Estudantes de Minas Ge-

rais, fez oposição a Rondon Pacheco, seu adversário na politica estudantil.
Voltou a Sergipe com o Manifesto dos Mineiros na mão.
Dois homens tiveram influência decisiva na sua formação; dois
tios, ambos luminares do seu tempo. O doutor Augusto César Leite, o notável cirurgião e senador na Constituinte de 1934, e o Dr.
Júlio Leite, também por duas vezes senador. Foi neles que meu pai
encontrou inspiração para a pol:ítica.
·
Aos 26 anos, ainda solteiro, pelas mãos de tio Júlio, foi escolhido chefe de Policia por conseuso das forças politicas, durante
a coociliação promovida pelo marechal Dutra. Sua preocupação
fundamental era acabar com a violência contra os presos nas cadeias do Estado. Fundou a Faculdade de Direito <le Sergipe, onde
exerceu durante muitos anos a cátedra de Direito Comercial e deu
aulas de História Universal. Eleito deputado estadual, pelo Partido
Republicano, foi relator da Cmstituinte de Sergipe, em 1946. Por
essa época, lutou como um touro (desarmado, porque nunca soube
pegar em armas, ccmtra a fraude e a violência dos partid4rios da
UDNlocal).
Deputado federal por três mandatos, destacou-se na defesa
dos interesses nacionais. Forjado do ferro das montanhas de :Minas, temperado pela influência de Joaquim Nabuco, Castro Alves,
Tobias Barreto, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Manuel Bandeira e O!rlos Drumond de Andrade, cooquistou a admiração dos
correligionários e o respeito dos adversários. Foi nomeado por
João Goulart para o Tribonal Federal de Recursos em julho de
1963, onde permaneceu durante 28 anos, íntegro, zeloso de sua
missão de juiz, devorando pilhas de processos. Discretíssimo, esquivava-se dos jornalistas que eventualmente o procuravam . "Juiz
só fala nos autos", dizia.
Foram muitos os seus votos dignos de nota, tanto no TFR
como no TSE e, de{X)is, no STJ. Mas desde aquela minha cooversa
com Darei, um entre todos passou a ter para mim especial significado. Foi logo no início de sua carreira de magistrado, quando
coube-lhe relatar o processo envolvendo os interesses da Hanna
Corporation. Não lembro bem os detalhes do caso, mas sim que a
causa envolvia bilhões de cruzeiros. Ele, irritado como o barulho
que fazíamos, resolveu alugar uma sala para. estudai" em paz o calhamaço. Na véspera do julgamento, recebeu a visita de um lobista
da Hanna, que lhe ofereceu um apartamento na Quin.ta Avenida,
em Nova Iorque, uma grande quantidade de dinheiro e a promessa
de que a empresa arcaria com os custos da educação de seus f11hos
até o grau universitário.
·
Meu pai expulsou o intruso de casa e, no dia seguinte, desmascarou com o seu voto a tramóia da Hanna. Por esse motivo,
chegou a entrar nas listas de cassação. Sua sorte foí Milton Campos, que estava no Ministério da Justiça. "Esse eu não casso. Eu o
conheço muito bem. É um homem de integridade inabalável".
Na sexta-feira passada, olhando seu corpo frágil, minguado
pela doença, observava sua expressão tranqüila e relembrava esse
e muitos outros momentos de sua vida de político e magistrado.
Aos 73 anos de idade, ele morreu em paz com sua consciência.
Meu orgulho era maior que minha tristeza.
O discurso que pensei em fazer à beira de seu lúmulo ficou
embargado pela emoção. O mecânico Dalmir e um desconhecido
da família, em poucas palavras, roubaram-me o mote. ''Digno e
honrado", "um exemplo para todos". Sim, lninistro, você foi um
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grande homem. Sua mulher Tereza, seus 14 ftlhos, seus 31 netos e
todos aqueles que o conheceram de perto bem o sabem. E isso é
algo recoofortante, ainda mais nos dias de hoje.

GAZETA DE SERGIPE
Aracaju, 24 e 25 de abril de 1994.

Sua sorte
foi Milton
Campos, que
estava no
Ministério
da Justiça.
"Esse eu
não casso.
É um homem
integro.

Annando Rollemberg

Parece lugar dizer-se que a
morte de Arunmdo Rollemberg empobrece Sergipe, mas não há outra
afmnação que possa ser mais frei ao
sentimeuto de perda, de luto e de lamentação de todos os sergipanos. O
homem público, o professor, o jurista, o pai de famllia, o cidadão, enfnn
a soma das muitas qualidades do ilustre morto impõem o respeito e a admiração que gozou em vida e cuja
memória poderá ser evocada sempre,
como um exemplo que deve ser seguido pelas novas gerações. Poucos souberam ser, como Armando
Rollemberg, um homem probo, dedicado ã vida pública, representante modelar do povo sergipano, nas múltipias oportunidades que
teve de se destacar no Estado e, principalmente, fora dele, alcançando posições invejáveis no cenário ·nacional, como Jurista, Ministro e Presidente do Tribunal Federal de Recursos.
Armando Rollemberg era de uma família de políticos. Seu
tio, o médico Augusto Leite, liderou a União Republicana, na década de 30, dando inicio a um longo ciclo de presença na vida política sergipana. O outro tio, Júlio Leite, permaneceu na mesma
legenda, ou sua sucedlinea, o Partido Republicano. Outros parentes, com o mesmo sobrenome, fundaram e mantiveram o Partido
Social Democrático- PSD, aliado pennanente na disputa do Poder
a União Democrática Naciooal, liderada por Leandro Maciel. Armando Rollemberg tinha a mesma origem dos peus primos José
Rollemberg; e Francisco Leite Neto, a burocracia do período das
interventorias, :inas preferiu tomar o caminho dos tios e foi para o
PR, atd.e pontificou com o articulador e como quadro dos mais
preparados para as funções públicas.
Deputado Federal, Annando Rollemberg atingiu o ápice da
sua biografia politica, destacando-se no Congresso, tanto no Plenário como nas Comissões .Técnicas, deixando um nome que ajudou a honrar a tradição sergipana de representantes ilustres Deputados e Senadores -muitos dos quais obtiveram projeção nacional e foram. por isso mesmo, levados a postos mais elevados,
como aconteceu com o próprio prócer peerrista, que trocou a mili-.
tância politico-partidária pela carreira de jurista, nomeado Ministto do Tribunal Federal de Recursos, oode passou mais de 20 anos,
até deixar, com a ap:>sentadoria, aquela Corte, que abrigou também o Ministro Geraldo Barreto Sobral, prematuraménte desaparecido, e Luiz Carlos Fontes de Alencar, agora o único dos
sergipanos revestidos de tão importantes funções judicantes.
O Ministro Arunmdo Rollemberg atingiu a consagração de
sua carreira no Tnõunal, pela sua atnação pessoal, como cultor do
Direito, na velha tradição sergipana dos grandes juristas, inspirados, quase sempre, pela genialidade do mestre Tobias Barreto, mas
também pela sua segura e lúcida presidência, repetida sempre debaixo do reconhecimento dos seus pares e do mundo jurídico brasileiro. Pode-se dizer, então, que o Ministro Armando Rollemberg
deu ao Brasil o melhor de sua inteligência, do seu preparo jurídico, de sua sensibilidade p:>litica, atravessando uma das fases mais
difíceis da história do Pals, quando além da luta do Direito centra
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os privilêgios enraizados na sociedade, como mal de origem, era
preciso afirmar o Direito contra a força. que dominava o Brãsil e
oprimia os brasileiros.
O Ministro Armando Rollemberg consagrou-se como politico e como jurista. mas jamais perdeu seu contato com Sergipe.

Nas fêrias, nas ocasiões das festas maiores do Estado, o Ministro
visitava amigos e parentes, recuperando as forças na mesma e velha paisagem, tão cara aos seus olhos de sergipano amõado e de
cidadão consciente de suas responsabilidades. Pa isso mesmo foi
possível aos mais novos, que não tiveram a chance da convivência

próxima, cODhecerem e admirarem o homem, o político partidário,
o pai de uma prole numerosa, o cidadão correto, e o Ministro, com
todos os méritos que a justiça do presente e da posteridade lhe tributa, como um gesto valioso de aplauso. Diante, enf'ti:n, de tão im-

portante figura de sergipano o elo~o de saudade se converte numa
pequena manifestação, ditada pelo sentimento de tristeza que a
morte impõe, enquanto produz a dialética da vida.

Jornal da Cidade
- Aracaju, Sábado, 23 de abril de 1994
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Quando passava os dias na casa da professora Olga, sempre
sobrava um tem?J para as brincadeiras com os meninos na rua,
não deixando escapar a oportunidade de jogar um futebolzinbo.
Nos sábados e domingos, solto nas terras da usina, gostava de andar a cavalo. Um tempo de criança de um menino, que era esperto,
sem ser demais. (Risos.)
Alunos do Salesiano

Passou a conviver com os padres Salesianos, quando veio
estudar o· quarto ano primário, no Colégio Salesiano de Aracaju.
Além de estudar muito, passou a_jogar futebol de uma maneira
mais séria, qi.J.ando aprendeu mesmo, a correr em campo, jogando
"na meia direita". Com os padres, entrou no costume de rezar. Diz
que não rezava muito, mas, ''rezava como os outros, normal".
Quando estava cursando o terceiro ano ginasial. mudou de colégio,
passando a estudar no Colégio Tobias Barreto, do professor Zezinho Cardoso". Uma grande figura que prestava ao Estado de Sergipe, um grande serviço, pois mantinha muitos estudantes pobres,
que não podiam pagar os estudos".
Sendo o colégio do professor Zezinho, militarizado, Arman-

Especial
27 anos de Ministro e 17 de parlamentar

Armando Rollemherg: um ilustre sergipauo
Osmário Santos

Aos 72 aoos, o ex-Ministro do Tribuual Federal de Recursos, Armando Rollemberg mOireu ontem. O seu corpo será sepul-

tado hoje em Brasília. onde recebe homenagens de parentes
e amigos. O Jornal da Cidade republica boje, em homenagem ao ex-Ministroy entrevista concedida em 92 para a coluna
''Memórias'"'.
Um nome que honra Sergipe, nas suas conquistas dentro da
área jurídica e política. Um dos ilustres ft.lhos da terra, que prestou
grande serviços ao País.
Foi Ministro do Supremo Tribunal por 27 anos e meio.
Atuou como parlamentar por 17 anos, teudo sido Deputado Estadual, relator da Coustituinte de 46, conseguindo eleger-se por duas
legislaturas. Cooduzido para a Câmara Federal, ganhou três eleições.

Cbefe de Polícia de Aracaju, professor fuudador da Faculdade de Direitc, presideute do Cotiuguiba. Fez política estudantil,
tendo participado de inúmeros cougressos da UNE.
.
Um dos fundadores do Partido Republicano em Sergipe,

contando fatos históricos da politica _sergipana. numa época em
que os politicos. s6 subiam nnm palanque com seus revólveres.
Um pai de quinze filho, avô de 26 netos, uma pessoa sim-

ples, que gosta de cultivar amizades.
Armando Leite Rollemberg, nasceu em 21 de fevereiro de
1921, em Japaratuba- Sergipe, teudo como pais: José Rollemberg
e Josefina Leite Rollemberg. O pai, era um pequeno-usineiro, pro-

prietário -a.a Usina Topo em Japaratuba; um homem que deixou

para os filhos o exemplo, do trabalho e da hooestidade. Ele não
admitia que se fizesse nada se não fosse coisa séria.
Na usina nasceu Armando, não saheudo ao certe se chegou
ao mundo com ajuda de parteira ou não. Com toda sinceridade,
conta que não sabe dos detalhes, mas acha, ~~ boas risadas,
que deve ter sido .. Sua iDfãncia foi marcada pelos estudos, quando
passava de segunda a sexta, looge da famllia, na cidade de Japaratuba, morando na casa da professora Olga Menezes - mãe de Autônio Carlos Menezes, doua Olguinha, uma excelente professora e

excelente pessoa, que representou muito em sua vida, não só pelas
primeiras lições, bem ensinadas e com muita dedicação, como pela
maneira carinhosa que tratava o menino Armando. Estudou com
ela até o terceiro ano primário.

do, lembrando dos velhos tempos, rindo, disse que era brigada,
responsável pela leitura dos boletins". Em cinia. de uma árvore cerrada, num toco de árvore, eu era baixinho e subia no toco para po~
der ler o boletim". Não entendendo muito de divisa militar, o
repórter trocando as bolas, perguntou se o Armando, tinha chegado ao poste de brigadeiro. O clima da entrevista estava sendo
bem descontraldo. Uma manbã de sábado, regada a um bom papo,
não exitindo coisa melhor na vida. Da divisa, nos contou que não
tinha chegado a um cargo assim tão elevado, sendo brigada, um
posto entre primeiro sargento e tenente.
Um colégio que zelava pela disciplina e primava pelo ensi~
no, tendo um corpo de professores da mais alta categoria. Rollemberg, teve a felicidade de ter sido aluno de nomes gue entraram na
história do ensino sergipano". Artur Fortes, Abdias Bezerra, Armando Leite, Garcia Moreno".
Vocação Para o Direito
No fim do curso ginasial, decidiu fazer o curso complementar pré-juridico na cidade de Salvador. Matriculoo-se no Colêgio

Marista e ficou morando com uma boa turma de sergipanos em
urila pensão". Morava com· Gerson Pinto, Laura Fontes, Manoel
Cabral Machado, Eraldo Brite".
Uma pensão que abrigou muita gente importante e muitas
histórias". Pensão de doua Mariã, Piedade, 123. Lauro Fernandes
Fontes, irmãO de José Barreto Fontes. sujêito muito inteligente,
muito bom estudante, mas era pilérico. muito brincalhão. Tenho
duas histórias dele. Uma, ele me deu um trote. Deixou no meu
quarto o endereço que uma pessoa teria telefonado e tal, e que tinha uma encomenda para mim. Fui atrás desse endereço. Camiuhei pra valer, era um bocado longe, lá no Bomfuu. Quando
cheguei lá, apareceu um senhor de idade e me perguntou: - Quem
é você? - soo o Armando. - Armando de quê? Armando não é
nada, Armando de quê? No frm, fiquei sabendo que o seuhor, nada
mais, uada menos era o Dr. Rodrigues Dória (risos). Passa para a
segunda história: ''Determinado dia estávamos na pensão, quando
Manoel Cabral vira para nós, dizendo: - vocês são interessantes,
eu conto hisÍórias engraçadas e vocês não riem, Lauro Fontes conta qualquer bobagem e vocês começam a rir. Laura nos chamou,
acertando que de agora enl diante, tudo que Cabral falasse era para
rir. Cabral dizia: - bom dia! Nós riamos. - Passe o leite - Cabral,
só faltou ficar maluco (risos).
Terminado o curso complementar em Salvador, por influência de Gouçalo Roilemherg Leite, seu primo, que tinha se formado
em Belo Horizoute, passou a ser aluno da Faculdade de Direito da
Universidade de Minas Gerais. Fi~ou acomóda.clO -numa pensão, já
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com alguma experiência e com a felicidade de ter bons companheiros:". Foi meu companheiro de quarto, durante algtms anos,
Carlos Castello Branco, que formou-se comigo. "Ele já gostava de
política? "Não era dos mais atuantes. Eu cheguei a entrar na politicaestudantil, mas ele não era dos mais atuantes''.
Política Estudantil
Os primeiros passos da sua carieira de político, foram dados
em Belo Horizonte, quando se envolveu com política estudantil,
chegando a ocupar o cargo de secretário geral da União Estadual
dos Estudantes de Minas Gemis. Participou de vários ccmgressos
da União Nacional dos Estudantes (UNE). "Meu grupo era contra
a ditadura de Getúlio. Me formei em 1943, exatamente naquele
período". Alêm de Carlos Castello_ BrancQ, foram colegas de formatura, Oscar Corrêa, que foi Ministro do Supremo e da Justiça,
Rondon Pacheco que foi goVernador de Minas, sendo o seu ferrenho adversário na politica estudantil.
Na faculdade, não perdia um concurso de oratória e um deles deu o que falar. "Ganhei o primeiro lugar, no ano de 1943, o
tema: Lafaiete Rodrigues, para se evitar falar em política. Eu entrei
falando, fazendo uma comparação de Lafaiete, quando era Ministro da Justiça, com os ministros da Justiça modernos, para mostrar
os problemas da ditadura. Na ocasião, isso causou uma repercussão, pois estava-falando contra o regime. Além do mais a banca
examinadora era de tendência oposic!onista., de sorte, que tirei o
primeiro lugar.
Retomo a Sergipe
Retomando a Sergipe. já. como advogado, recebeu o incentivo e o_ apoio de Carlos Cruz e Dr. Algusto Leite, dois nomes importantes, que deixaram marcas profundas em sua vida. Pede ao
repórter de não esquecer de fazer o registro, pois os dois, além dos
exemplos dados para sua vida, contribuíram em sua caminhada na
áreajuridica e politica.
Em Aracaju, não chegou a montar escritório, conseguindo
logo no início de carreira, ser advogado do Banco Mercantil e Fábrica Sergipe Industrial.
mo Chefe de Polícia
No ano de 1946, foi indicado para ser Cltefe de Policia no
governo Freitas Brandão". Houve um acordo geral dos partidos e
coube ao Partido Republicano à Cb.efatura de Polícia.
''Na polícia ine recordo de um fato çmloso_. Yim _arw,ado de
assegurar Direito. Oleguei ná policia, tomando umas providências
e entre elas, proibir permanentemente que se batesse em presos.
Passado algum tempo, apareceu em Aracaju uma série de furtos e
a politica prendeu um grupo grande de ladrões. Pedi para que trouxessem o grupo até o meu gabinete e comecei a perguntar de onde
era cada um. Nisso, um deles pediu à palavra e disse: 'Dós estava
na Paraíba, nós soube que aqui não batia mais e viemos para cá".
Armando conta como funcionava o esquema aos- pie:Sos:
"os ladrões passavam uns dias e eram mandados para Bahia de
trem. Colocavam os ladrões no trem da Leste e soltavam em Salvador. Os de Alagoas chegaram até aqui assim. Paraíba mandava
Para Pernambuco, para Alagoas, Ãla8oaS pa!a SCrgi_pe, Sergipe
para Salvador e eles ficavam circulando".
Partido Republicano
Seu tio, Júlio Leite, foi o respousãvel pela fundação do Partido Republicano em Sergipe e não esqueceu do sobrinho no início
do partido. "Aglutinava pessoas de prestígio ComO:-Godofredo Diniz, Pedro O!.aves em Propriá, Flávio Prado, nas Dores, Chico Leite em Riachuelo, Sílvio Teixeira em Itabaiana, Cícero Bezerra em
Boquim, Otacilio dos Santos, chefe de Muribeca".
Armando Rollemberg ficou entusiasmado com o partido
desde o nascedouro, estabelecendo muitos contatos políticos e pas-
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sando a conviver com _bons amigos. Já. pedindo desculpa antecipada por alguma falha de memória, não conseguindo fugir da insistência do rep6rter, ansioso em registrar para a :Memória de
Sergipe, alguns dos seus companheiros de partido: ''Luis Rabelo
Leite, Filemcm Bezerra, Antônio Lima, Tota, Otãvio Sobral, Moacir Sobral Barreto, Francisco Guedes de Melo, Pedro Soares, Hermeto Feitosa, Gcmçalo Prado, Renato Cantindiano, Viana de
Assis, Jaime Araújo, Fernando Ntmes, Augusto Leite, Júlio Leite,
Antônio dos Reis Lima, Clico Meneses e Roosewelt MeneSes.
''No PR chegou a ser secretário do partido.
Deputado Estadual
Deixou a polícia para se candidatar a uma vaga na AsseiD:bléia Legislativa, depois da eleição, na apuração das umas ficou
como primeiro suplente. Houve uma renovação e Armando passou
a ser deputado estadual. Tomando posse, iniciou sua luta no Plenário, para assegmar os direitos individuais. Lutou por uma Constitução h"beral. "Procurei colocar em prática, tudo aquilo pelo qual
eu lutava, quando em estudante". Em 1946, foi relator da Constituição Estadual.
Uma política vivida com muita garra, paixão, e com momentos de tensão. Naquele tempo, nos comicios, todo mundo ia
armado, sendo poucos os políticos com coragem de enfrentar um
palanque sem arma. Armando Rollemberg era um deles. "A coisa
era dura, não era brincadeira não".
Foi eleito deputado estadual para duas legislaturas, iniciando à primeira na Coostituinte de 1946. Elege-se deputado federal
por três legislaturas, não chegando a concluir à "Qltima, no ano de
1962, por ter sido nomeado pelo Presidente João Goulart em 1963,
para ser Ministro do Supremo Tribunal Federal de Recursos. Na
vida de parlamentar, 17 anos incompletos de bem com a política,
na ccmstante luta pelo Estado de Sergipe.
Revela que sua indicação para o Supremo, contou com indicação de colegas da Câmara Federal, oomo o Deputado Oliveira
Brito, indicação que foi retificida por Seixas Dói'ia, que era governador de Sergipe: Um opositor de épocas passadas e um aliado de
um acordo político posterior11• A eleição de Seixas, foi exatamerite
isso: o PSD e o PR, conseguiram que uni gnipo da WN ficassem
ccmosco, botando como candidato Seixas Dória. Foi uma fórmula
de dividir a UDN e tirá-la do poder".
~ Como MiniStro do Superior Tnbunal de Justiça, aluou por
25 anos e meio.

Importância do PR

Em Sergipe, o Partido Republicano teve um papel importante nas grandes de<:isões políticas. ''Decidia às eleições, pois a
UDN e o PSD, era mais ou menos equilibrados. Para onde o PR
pendesse, havia a vitória na eleição. As que nós perdemos, nós
procuramos provar na época. Não houve condições, mas houve
fraude. Como não conseguimos próvar, não se pode afumar, não
é?

Armando viveu politicamente a época mais difícil e mais
dura da política eiÍl Sergipe". No interior, a luta era muito exalta~
da, extremada, então, em determinadas cidades, a coisa era muito
séria.

CasamentO__
Casou com Teresa Sobral Rollemberg. Um namoro iniciado
ila época em que era deputado estadual, quando participava de
uma festinha na Associação Atlética de Sergipe. Com um ano, já
estava decidido, tendo colocado aliança na mão esquerda, no dia 4
.de março~ 1950, em casamento realizado na casa do sogro, na
praça Camerino, recebendo as bençãos do bispo Dom Femando,
que presidiu a cerimônia religiosa.
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'Lua de mel na Imbura, que hoje 6 de José Leite. Aqui perto. A coisa era bem mais modesta. Do casamento, quinze filhos,
vivos quatorze. Um avô de 26 netos.
Filhos: Maria de Lourdes Rollemberg Mello, Armando Sobral Rollemberg, Maria Edite Rollemberg La<:erda. Cannen Tereza
Rollemberg Nogueira, José Eduardo Sobral Rollemberg. Ricardo
Sobral Rollemberg, Rosa Clara Rollemberg Santim, Rodrigo Sobral Rollemberg, Teresa Cristina Sobral Rollemberg (falecida) Teresa Criatina Sobral Rollemberg, .. Isabela Leooor Sobral
Rollemberg, André Sobral Rollemberg, Carlos Augusto Sobral
Rollemberg, Antônio Carlos Sobral Rollemberg, Marisa RoUembergRocha.
Presidente do
Cotinguiba
Sempre foi louco pelo Cotinguiba, desde o tempo em que
estudava no Salesiano. Antes de ter ocupado o cargo de Chefe de
Polícia de Aracaju, foi presidente do clube~ 11Na época, dava as
melhores festas de Sergipe e era destaque no remo, no futebol,
basket. vôlei masculino e feminino".
Como Professor
''Enquanto eu era deputado, fui fundador da Faculdade de
Direito, onde ensinei Direito ComeJ:cial, fui professor da Escola de
Comércio, onde ensinei História Geral e fui professor da Faculdade de Filosofia, quando foi fundeda. quando ensinava História da
Arte."

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência
lamenta o passarnento do ilustre homem público Armando Rollemberg. que ilustrou e diguillcou o Poder Legislativo e, sobretudo, o Poder Judiciário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Calnpelo.
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e
Srs. Senadores, o Hospital Sarah Kubitschek de Bra$ilia deixou de
ser um motivo de orgulho para a população do Distrito Federal e
passou a ser motivo de orgulho nacional.
Há muito tempo o povo de Brasília aprendeu a respeitar e a
confiar no Sarah Kubitschek por sua competência técnica, seu
atendimento diferenciado e, principalmente, pelos resultados alcançados. Inovador e revolucionário na proposta arquitetônica que
hoje é reconhecida como marco de excelência no gênero, a· Rede
Sarah é hoje uma experiência nacional que se expande em outras
Unidades da Federação sem perder suas características e, principabnente, sem afetar a alta qualidade dos serviços que presta à comunidade.
A arquitetnra inovadora que o Sarah Kubitschek inaugurou
em Brasília, à sombra desse verdadeiro esbanjamento de criatividade que é a marca registrada da capital de todos os brasileiros,
consegue o que parecia impossível: ser superada, em alguns detalhes, nas novas sedes fora do Distrito Federal.
_
De fato, a importância da proposta arquitetônica do Hospital Sarah Kubitschek __ se explica pelo esforço em escapar de um
exercício meramente estético. ou de se ftmdar em_ alguma proposta
ftmcional abstrata., para ser o primeiro hospital do Brasil cuja arquitettu;a encarna a sua própria nlosofia de trabalho.
E centrada nessa fll_osof:ta de trabalho, Sr. Presidente, que
reside uma parte importante do sucesso dessa, experiência brasiliense que. hoje é oferecida ao Brasil. Uma interpretaçãO e uma explicação da realidade que acredita que ótimo pode ser não apenas
um ponto de chegada, mas um verdadeiro ponto de partida. Uma
forma de encarar a sua inserção na realidade e avaliar a sua responsabilidade perante a vida: é isso ci que tem. levaCI.o o Sarah a
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ser, no decurso de toda a sua experiência, um constante, um permanente esforço de renovação.

O Si. Lourival Baptista- V. Ex' me pennite um aparte,
eminente Senador V a1mir Carnpelo?
O SR. VALMIR êAMPELO- Ouço com mnito prazer V.
Ex', nobre Senador Lourival Baptista.

-O Sra Lourival BaP,tista- Com o se:U pronunciamento, Senader Valmir Campelo. V. Ex' faz justiça a um hospital que não
tem sómcilte o aplauso de Brasilia, mas do Brasil. A Rede Sarah
expande-se pelos Estados da Babia. Minas Gerais, Maranhão e,
dentro em breve, estará também no Ceará. O bem que essa instituição faz à sociedade _ê _algo inédito nos dias de hoje e por essa razão
deveria ser imitado. Seu pronunciamento ê um ato de justiça, de
aplauso a uma instituição que -atende, acima de tudo, à pobreza
porque os que lá vão, os que procuram aquele hospital têm o atendimento, o socorro para mitigar-lhes a dor e o sofrimento. Quero
parabenizar o seu diretor, Dr. Aloysio Campos da Paz, que é um
homem que merece o respeito de todos nós. que sabemos o que é
fazer o bem sem olli.ar a quem.
O SR. V ALMIR CAMPELO - Fico muito grato a V. Ex',
nobre Senador Lourival Baptista. pelas suas palavras que tenho o
prazer de incorporar ao meu pronunciamento e de fazer justiça a
essa instituição respeitada não somente no Brasil, mas em todo o
mundo pela capacidade dos seus técnicos, pela vontade de trabalho dos seus ft.mcionários e pela sua direção. Enfim, é o Sarah Kubitschek de Brasília que dá um exemplo de como uma_ instituiçãO
po4e verdadeiramente executar a medicina sem demagogia. ~m
~atender a pedidos politicas, mas através de normaS de um geren~ento salutar que deveria ser empregado em toda a rede hdspitalar dó nosso País. - ·
·
Mnitoobrigado a V. Ex'
Continuando o discurso, não a renovação em busca do mo~
dismq ~· pior ainda, centrada apenas no acidental, no periférico,
nas aparências, mas uma inquietude que os medíocres desconhecem, a inquietude de quem não se contenta com pouco, mesmo
quando o que lhe parece tão pouco pode ser o muito para a maio-ri(\·~

.

A busca da excelência é uma das marcas do estilo do Sarah
e apenas reflete a sua m.osofia de trabalho. Uma força a impulsio.l:l~ permanentemente no sentido de querer sempre mais e, ao querer mais qualidade, crescer para, s6 assim, se manter na vanguarda.
Mas na vanguarda à frente de todos, jamais fazendo disso um motivo de escámio ante os que não conseguiram acompanhar-lhe os
passos, mas um instrumento para melhor servir ao paciente.
O Sarah nasceu na vanguarda e consegue se manter moderno e contemporâneo a cada dia, desde seu primeiro momento, porque mantém-seus olhos voltados para o interesse do paciente.
Por isso, a Rede Sarah se expande por todo o Brasil. Jã estã
presente em Salvador, São Luis, Belo Horizoote e, muito brevemente, estará também em Fortaleza.
Essa verdadeira semeadura tem imposto à Rede um esforço
muito grande na superação de desafios, pois a excelência sempre
requer mais excelência, a qu'alidade exige sempre mais qualidade.

O Sr. Meira Filho- Permik~íne V.-Ex• um. aparte?
O SR. V ALMIR CAMPELO -Ouço V. Ex', nobre Sena·dor. Meíra Filho.
O Sr. Meira Filho- V. Ex.. coohece tanto quanto eu o Sarah Kubitschek. Acrescento à moldura que V. Ex.. com muita justiça faz a figura de um homem espetacular, de um chefe de família
exemplar e de um profissional na a~pção da palavra: Dr. Ca:inpos
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da Paz. Nessa moldura eu o coloco, primeiro, como tendo sido um
~homens mais criticados desta ctdade no seu ramo especificO e,
boJO, como um compete:nte proflssi011al de recollhecida qualidade
humana e de um médico espetacular. Apenas acrescentaria a tudo
que V. Ex', com tanta propriedade, está manifestandO-esta moldura
de um homem competente, um profissional excepcional, amigo da
ordem, da disciplina e do bom trabalho. Todos os hospitais deveriam ser dirigidos seguindo o exemplo do Dr. Campos da Paz.
Muito obrigado.
- O SR- V ALMIR CAMPELO- Muho obrigado, nobre Senador Meira Filho, pelas suas palavras, que ilustram meu pronunciamento. Fico grato, pois V. Ex• é testemunha do que ocorre
diariamente na vida de nossa cidade e sabe pçrfei~e:nte o" que
esse Hospital vem fazendo não só pela população do Distrito Fedem!, mas pela população do Brasil

Continuando meu pronunciamento_ eu diri_a_que_o Hospital
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No momen:to de crise em que vivemos, no mar de dificuldaque -o Brasil se ttansfCIOllOU, ê motivo de orgulho e_ de satisfação, não apeuas para o povo de Brasllia, mas pala todo o
Brasil, constatar que há uma ilha de exc'elência na área médicohospitalar, fundada em uma experiência absolutamente nacional,
centrada na competência de profissionais da área médica que demonstram ser, mais qné médicos competentes-. brasileiros, otimistas, criativos, audazes e vitoriosos.
Apesar de todo o pessimismo que ameaça nos invadir e do
desespero que paréce queier tomar conta do cidadão ao acompanhar estarrecido o processo di:Jtumo de sucateamento do nosso
ainda precário equipamento de saúde, apesar disso tudo, a Rede de
H~sp~tais -~~~é llm.a razão de otimismo e "iJI!l sinal de_esperança,
poiS demonstra que a crise tem remédio, que a saúde do brasileiro tem
altemativas, que o Brasil tem competência para superar as suas difl-éUldades e que, acima de tudo, as nossas dificuldades não podem ser
usadas como desculpa para a nossa incapacidade de ousar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria injusto e incompleto
este meu pronunciamento se D.ã<iconcluísse por reconhecer os méritos _incontestes do grande idealizador e inspirador de toda a obra,
o Doutor Aloysio Campos da Paz, a quem o Brasil deve hoje um
dos melhores exemplos de dedicação abnegada e o testemunho de
competência profissional e devotamento qUe nos premiam com a
Rede__de _Hospitais Sarah em Brasília e, agora, se eslendendo pelo
Brasil afora.
Nestas horas de turbulência e de incertezas, ê importante
que saibamos reconhecer o mérito de quem ousou inovar, é fundamental que possamos nos espelhar no exemplo de quem soube
vencer, apesar -das dificuldades e, iguonmdo a turbulência, transformou a incerteza para coním na própria competência e na competência dos seus pares para nos oferecer hoje um modelo de
sucesso e, muito mais que isso, um sinal de esperança e de confiança na nossa própria capacidade de superação e de eriação.
Era o que tioba a dizer, Sr. Presidente.
des-e~

Sarah Kubitschek é um modelo que não é novo, pois nasceu nos
Estados Unidos nos anos quarenta, mas que é noyo _na medida em
que coloca todo o processo produtivo sob o enfQque da busca permanente da qualidade empresarial, olhando para o mundo que
existe fora da organização e centrando as suas preocupações nos
anseios da clientela. Nesse sentido, é inovador e revolucionário.
Neste Pais, onde a saúde pública parece ter falido defmitivamente e onde os hospitais parecem ter se transformado em sinõnimos de ineficiência ou atê mesmo de inoperância,- ê gTatificant.e
pam o representante do povo estar aqui no PlenáriO desta Casa fazendo elogios aos trabalhos de um hospital e, mais ainda, a uma
rede de hospitais que, vivendo a mesma crise- que os-outros v_iy_eJP,,
sofrendo as mesmas limitações que os outros sofrem, consegue se
superar e crescer em quantidade e, mais ainda, em qualidade.
Neste Pais aide Se-acumulam a cada dia as experiências negativas na área de saúde, nestes tempos sombrios em que somos
obrigados a conviver com as pêssimas condições de atendimento
ao paciente, onde a falta de medicamentos, mesmo os roais simples, parece ter se tomado rotina, é griú.ifiéá.Ílte -pàril----,-6 representanO SR. PRESIDENTE (chagas Rodrigues)- Concedo a
te do povo reconhecer no Sarah Kubitschek uma promessa de palavra ao nobre Senador OcUtcir Soares.
otimismo e de fé em nossa capacidade de resolver problemas com
O SR. ODACJR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seganhos efetivos de qualidade.
-Nesse verdadeiro deserto de competência em que se conver- guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidante, Sr's e
teu o sistema brasileiro de saúde, é preciso que se faça o rec-onhe- Srs. Senadores, amigos e correligionários meus-têm-me indAgado
se não estaria eu incorrendo em contradição ao manifestar-me
cimento público desse o!siS ae -cofupetêficia mêdica,- que
demonstra ser possível vencer. OáSis de coiripetêrii::la téehiCá.e de francamente favorável ao monopÇ>lio estatal nos casos específicos
dedicação profiSsional, onde o paciente ê tratado com toda a consi- da PETROBRÁS e da TELEBRÁS, não obstante minha condição
deração que merece, Ohde os médicos e todos Os profissionais de notória de adeptó da privatização da maioria daS empresi.s goversatide transmitem sem alarde e sem demagogia alegria de poder namentais.
A todos tenho respondido, ponderando preliminarmente,
exercer dignamente o seu ministério. São -e~éeÇ(!es que nos recu- ·
que a política me tem ensinado serem igualmente perigosas, e por
peram a esperança.
A Rede Sarah de Hospitais é hoje para todos nós um exem- isso mesmo desaconselháveis, seja a ausência absoluta de coerênplo de organização que se coloca toda. por ~teiro,- a serviço do cia, seja ·a coerência rigida e i:naniqileista, sobretudo em torrio de
bem-estar do paciente. Isso, com certeza, explica uma parte do seu certas dicotomias transitórias, tais como, por e:Xettíploy as que medeiam o campo movediço do politicamente certo e do politicamensucesso.
É nmito gratificante ainda para o representante· eleito pelo te errado, ou as que, como no caso em queStão, dizem respeito às
povo do Distrito Federal poder fazer desta tribuna o elogio a um vantagens e desvantagens da privatização e da estatização.
Devo dizer que, paralelo ao meu conyencimento de que a
hospital de Braslli~ quando outros, em taDiaS 0Cãs1ões, têm sido produção da maioria dos bens de consumo é mais eficaz se entreusados para denegrir o nome da nossa capit8l.
E com uma grande alegria qu~ refletindo daqui todo orgu- gue à iniciativa privada. vem-se fortalecendo também a convicção
lho e todo o amor dos brasilienses por ~a cidade, rendemos nos- de que certos .se~ da ecooomia- o setor energético, por exemsas homenagens a tcxlos os que fazem hoje do Hospital Sarah plo - por envolver interesses estratégicos supra-sensíveis sob a
Kubitschek uma razão indiscutlvel
orgulho. Um orgulho que já perspectiva da segurança nacional, melhor seria que se salvaguarnão é apenas nosso, dos que vivem na capital do_ Brasil, maS que dassem sob a gestão zelosa e exclusiva do Estado.
agora se estende para todos os brasileiros que já aprender~
Esse convencimento c_onverteu-se em ~-de posição
como nós, a reconhecer a competência, a dedicação e efetiyidade inarredável, quandp tive minha atenção atraída para certOs enUncom que ali se trabalha.
ciados da ch~da ''nova ordem muridíal".

ae
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Para citar exemploS, causa profunda inquietação a qualquer
brasileiro CO!lSciente, homem póblico ou não, o postulado proposto pelo grupo restrito das grandes potências, que relativizam o
conceito nunca antes questionado de soberania nacional ou aquele
ootro não menos perturbadoc que pretende distinguir bens e riquezas do solo, que continuariam sendo de propriedade nacional, e
bens e riquezas do subsolo, que passariam a ser de propriedade
multinacioi1al.
·
Implicito ou explicito na firrmulação de tais postulações, há
que se identificar· o peiisamci:J.to de Henry Kissinger, cuja crueza
bem expressa a lógica leonina subjacente na 11nova ordem" que se
quer impingir ao mui:tdo.
Cito o ex-Secretário de Estado dos Estados Unidos: ''Os
países industrializados não poderão viver se não tiverem Asua disposição os recursos naturais não-renováveiS- do planeta ... Terão
que montar um sistema de pressõe$ e constrangimentos garantidores da consecução- de seus intentos".
Esse sistema de pressões e constrangimentoS~ Sr. Px'esidente, jogo duro do neo-imperialismo ou, se preferirem, da nova ordem ditada pelas nações industrializadas, vem e:ubindo as suas
garras para quem tem olhos para ver, em várias regiões do planeta,
inclusive no Brilsil.
Diria, pofiSso, -que o dito sistema figura entre as cails8s determinantes pela posição por niim assumida em favor do monopólio éstatal, no que conceme ao c~po da atividade da competência
da PE1ROBRAS e da TEIEBRAS.
.
Da mesma foi:Dia, é d6~idO.Aqierplexidades despertadas
pelo comportamento constrangedor do sistema que,
parte subse<Jüente deste pronunciamento passarei a aprofundar o tema, valetJ.do-me, para tanto, ora de dados extraldos de minhas anotações
pessoais, ora de dados recolhidos em publi"'";ões da PETROBRÁS e, em espeeial, de dados que vieram, à luz no excelente livro
de Ricardo Bueno, intitulado "PETROBRAS- Uma Batalha Contrn.aDesinfonnaçãoe-oPreectnceito".
_
_
Quando Saddam: Hussei.D. invadiu o Kuwait. dezesseis países comandados pelos EstadoS Unidos: cafra:i:n imPiecJ.osameil.te sobre o Iraque, numa operaçãõ bélica fulmirnirite, para a qual
mobilizaram 600:milhP!"ens e dunmte a qual gOStaram entre 6d e
90 bilhões de dólares, teiiélo-·nuitlulo238 ..miLir.!l!lul_anos,.entre os
quais 123 mil eivis.
·· ·
·
·
·
Nesse controvertido lance da história conteínporâneil, sobre
o qual tudo se fez e continua sendo feito para: iriãriter a opinião Pública mundial insuficieritemente informada, o cwe_veiq à luz, com
a maiOr dramatiCi<f..ade, foi a ~portância estrat~gica do petróleo

na

para a economia mundial.

_

Tal importância tende a perdurar até pêlo menos o ano
2020, quando, segundo cooceituado órgão fraiicês de pesquisas
petroliferas, esse. combustivel responderâ por 132% da demanda
mundial de energia. ·
·
'··• ·. No citado periodo a demanda deverâ atingii 100 milhões de
batris/dia, 67% iíeinii da regisiriída em 1990: ·· ·.·
· ·
. Não menos eVidente do qlle-a importânciã estratégica do petróleo é o grau de dependência em que se vêem situados os países
ricõs em relação ao petróleo importado.
Considerandc):.se que Japão"e Alemanha nãO-possuem reservas para sequer um ano ·de consumo, o mesmo se passando com a
França, Itâlia e a Holanda; considerando-se que os Estados Unidos
e p Rein<;>. Unido sp dispõem de reservas para, ·no mâximo, seis
~~,d~ _consu~e;; consideran_d~_sy, por outro Iadp! que as resetvas
do Iraque, Kuwait, do Abu-Dabi garantem-lhes)_<Jp anos de auto,
suítciêricia, as da Arábia Saudita 82 anos, as ~ Venezuela 70
anos, as do BiiiSil 34-anos (mantidos os ritmoS'.iJe produção de
1~90), não é difícil imaginar os riscos que serão
pam a paz

ttriados

Abril de 1994

mundial em decorrência desses desníveis, assim como as ameaças
à soberania dos paises detentores de grandés reservas petrolifems.
O fato é que a depend!neia dos palses industrializados, no
que concerne ao petróleo importado, só tende a se agravar nos próximos anos, sobretudo nos Estados Unidos, cujos índices eram de
20,7% em 1970; 36,4% em 1980; 43% em 198.:5, devendO atingir
52,7% de dependência em 1995.
Dal, as preocupantes estratégiaS que vêm sendo montadas
pelos Estados Unidos tendentes a garantir o acesso ao petróleo do
Oriente Médio e da América Latina.
Tudo isso é exposto. sem papas na língua e sem eufemismos diplomâticos, no quadro para a oferta e demanda de petróleo
do século XXI, esboçado por James Schlessinger, ex-diretor da
CIA e ex-secretário de defesa dos Estados Unidos, em conferência
por ele proferida, na Universidade de Georgetown, durante o XIV
Congresso Mundial de Energia, óconido em 1990,
Repasso a V. Ex•s alguns tópicos do referido pronunciamento, citados por Ricardo Bueno:
"... a tendência dominante será a crescente dependência do
petróleo da OPEP, em particular dos pafses do Golfo Pérsico;
. -as importações dos Estados Unidos aumentarão neste final de século e a produção doméstica cairá daqui para a frente;
- aredução das reservas e a produção de petróleo a custos
crescentes não pOO.em ser contidas pelo livre jogo das forças de
mercado~

- os Estados Unidos terão que gastar US$ 100 bilhões por
ano com a importação de petróleo que, pelas atuais debilidades do
balanço de pagamentos daquele país, deverão impactar a economia
e as forças que garantem sua JX>Sição estratégica;
- o poder do Oeidente deverâ declinar, principalmente por
fatores demogrâficos. No século XXI a população do bloco ocidental será inferior a 10% da população numdial, em cootraste
com 30% no periodo anterior à Segunda Guerra Mundial. Nesse
quadro, o poder militar continuará sendo decisivo para impor os
interesses do referido bloco de poder;
-os países árabes continuarão desunidos;
- dominarâ o numdo quem dominar o petróleo do Golfo
Pérsico;
Esses tópicos, sobretudo os três últimos,. explic~ à saciedade, os duros "constrangimentos" impostos ao Iraque, na Guerra
do Golfo, quando esta nação foi praticãniente conVertida em campo de tiro, onde eram testados os teniveis e ultrapotentes engenhos
bélicos de um punhado de nações industrializadas.
Dava-se conseqüência a rim dos mais explícitos enunciados
da nova ordem mundial: _as riquezas do subsolo escapam à soberania das nações, porque são "patrimônio da humanidade".
Mas, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, conforme af'rrmei
anteriormente, o sistema de pressões e constrangimentos preconizados pelo frio e astuto ex-secretário de estado Henry Kissinger.
para os bons entendedores, já tem feitO sentir a sua presença também aqui no.Brasil. .É só lembrar a atoarda erguida pelas nações ricas em tomo da Amazônia.
De repente, os brasileiros viram-se indigitados perante a
opinião póblica mundial corno responsâveis pela destruição da fabulosa resetva florestal da Amazônia, nem faltando quem invocasse o argumento pseudooientífico, hoje desmascarado, de que
estávamos sufocando o "pulmão do mundo". Éramos, além disso,
acusados de estar JX)luindo a atmosfera e de contribuir para a destruição da preciosa camada de ozônio que protege a humanidade
contra a agressão dos :r;aios solares.
Essas absurdas alegaçOOs, de tão "já vistas" e de tão antigas.
fizeram-me lembrar a velha fábula de Esopo, na qual o lobo tenta
justificar sua voracidade em relação ao cordeiro, alegando que este
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poluia as águas que aquele bebia, muito embora a corrente flulsse
do ponto em que se encontrava o lobo para as bordas em que se
postava o cordeiro.
Também fomos acusados de cumplicidade no exten:nínio de
índios, tendo, em razio disso, que suportar os "constrangimentos"

gerados pelas inexplicáveis manobras de contingelltes do exêrcito
americano, bem próximo :\s fronteiras do nosso Pais com as Guia~
nas.
Entretanto, esses "constrangjmentos" arrefeceram, como

por encanto, cedendo lugar às pressões cada vez mais insistentes
contra a PETROBRÁS, melhor dito, contra o monopólio estatal da

exploração do petróleo exercido eficientemen~_ por aquela empresa.
Um lobby gigantesco teria sido mootado, segundo a revista
Veja, "que junta a Confederação Nacional da Indústria ao Instituto
Líberal, passando por empresas como a Shell, a Odebrecbt e o grupo Gerdan, entre outros".
Tallobby, ainda segundo a revista Veja, disporia de US$20
milhões para operar. E está "operando" a todo vapor junto à opinifu> pública e, sobretudo, junto ao Coogresso Nacional, no sentido
de obter a eliminação ou, pelo menos? a "flexibilização" do monopólio do petróleo.
Para quebrar as resistências, criticas devastadous vão sendo
feitas, visando a dessacralizar a imagem rie eficiência e de intocabilidade da PETROBRÁS.

Encaro com a maior desconfiança essa tentativa de demolição da PETROBRÁS, em razão das cobiças inconfessãveis envolvidas nos negócios do petróleo; em razão da já comentada
importãocia estratêgica do petróleo, aliada à preocupante dependência de petróleo importado, fragilizando as nações industrializadas; em razão de certos participantes do lobby antimonopólio e,
sobretudo, em razão da volúpia negativista das crlticas, que eclodem com a maior virulência em certos segmentos da m1dia, que?
de uns tempos para cá, têm prosperado graças à exploração exacerbada das mazelas do nosso "aqui e agora11 p:Jlitico-social.
O Sr- Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR- ODACIR SOARES-Commuitahoora, nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josapbat Marinho- Nobre Senador Odacir Soares,

quero acentuar a importância e a oportunidade de seu discurso.
Não vou acrescentar argumentos contrários à quebm do monopólio. Os argumentos estão sendo bugamente apresentados e v. Ex',
neste momento, os fortalece. Eu queria só ãSSinãlai: as cootradições deste País. Quer-se privatizar a exploração do mooopólio estatal do petróleo; quer-se estatizar o ':iogo do bicho''.
O SR- ODACIR SOARES- V. Ex' tem razão, nobre Senador. Eu queria dize< a V. Ex' que, além do discurso que aqui fiz,
eu me dei ao trabalho de levantar toda a realidade do petróleo brasileiro, comparanclo-o com a realidade do petróJeo de outros países
do mundo; levantei a posição da PETROBR,o\8 relativamen~ li.
posição de ootras empresas estatais; a posição da PE'IROBRAS
relativamente il posição de empresas privadas multinacionais; a
posição da PETROBRÁS referentemente ao custo do barril de
óleo produzido, do barril de óleo refmado e assim por diante.

&se levantamento-que·fiz- posteriormente vou inclui-lo no
meu discurso - repele todas as criticas que se possam fazer à manutenção do monopólio estatal do petróleo em mãos do Governo
e, cooseqüentémente, em mãos do povo brasileiro.
Agradeço o aparte de V. Ex', principalmente porque a vida
pública de V. Ex' está vinculada a essa grande conquista do povo
brssileiro, representada pela Lei n' 2.004- a do monopólio estatal
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do petróleo em mãos c!? Estado brasileiro e, conseqilentemente,
em mãos da PETROBRAS.
Fico grato a V. Ex•
Para resumir, incrimina-se a·PE'IROBRÁS de ser inefiCiente pelo alto custo de
atividades de exploração, pela utilização
de recursos do Tesouro Nacional para bancar seus investimentos,

suas

por privilegiar, com excesso de regalias, o seu corpo de ftmcioo.trios, por não pagar impóStos e por pagar baixos dividendos a seus
donos.
lfqrie se obseJVa na maioria dessas Criticas é. o propósito- de
denegrir sobrepujando o dever de informar · com ob~tividade.
Quando, por exemplo, se alude ao custo da PETROBRÁS, o que
se põe em confronto são os custos da prospecção operada na Bacia
de Campos com a opetada nas areias do Oriente M•dio, onde os
gastos são mínimos. Ora, se tal confrooto fosse feito em relação às
prospecções no Mar do Norte e na Bacia de Campos, as vantagens
recairiam todas sobre a PETROBRÁS.
.
.

Outro exemplo: quando se q'.lel' pôr em relevo o cmserVadorismo do BrasU no que tange ao monopólio estatal do petróleo,
alardeia-se que o Bmsil figura entre os seis únicos países que Itw!.têm o monopólio na ái:ea do petróleo, ao lado do Kuwait, da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque e do México. Deixam de dize< - é
isto o que mais importa no caso- que as somas das reservas petro-

líferas desse elenco de países ultrapassa os 80% das reservas mundiais.
O que é mais grave nesse balanço critico da PETROBRÁS,
ao lado da distorção de sua realidade: os seus méritos reais são ignorados. Omite-Se, assim, um repertório de expressivas informa-

ções que destacam a relevância dessa empresa estatal para a
soberania e economia nacionaiS. São elas - e aqui volto a citar o
autor de PETROBRÁS -uma Batalha cootra a Desinformação e o

Preconceito:

·

• a economia liquida de divisas propoteiooada pelas atividades de exploração, produção, refmo e transporte alcançou 184 bilhões de dólares no periodo (195411994);
· . a produção de petróleo é pautada prn; elevados uiveis de
efiCiência. O barril de petróleo da PETROBRAS é mais barato do
que o importado. Ein 1990, o custo do barril importado era de
U$23,23, e o do barril produzido pela PETROBRÁS, de U$16,53.
Em 1991, a relação era de U$20,37 coolra U$15,03. Em 1992, de
U$18,54contra U$14,32;
. o Sistema PETROBRÁS investiu, de 1954 a 1992. nada
menos do que 80 bilhões de dólares (em dólares de 92). Nesse petíodo, a PETROBRÁS formou um patrimônio de 60 bilhões de
dólares e conta afúa!mente com reservas de 8 bilhões de l!arris de
petróleo, que valem 190 bilhões de dólares;
. a PETROBRÁS não recebe, há quase 20 anos, um' tostão
sequer do TesoUro Nacional; em vez de esvaziar os cofres públicos, a empresa contribui para recheá-los através do pagamento de
impostos, royaltles sobre o petróleo (que beneficiam mais de 600
municlpios) e outras contribuições. Em 1992.esses pagamentos superaratu 4 bilhões de dólares e em 1993 deverão alcançar pelo menos 5,4 bilhões de dólal'O!'. No periodo 1968/1992, os lr).'butos
pagos pela empresa alcançaram 23 bilhões de dólares;
. os investimentos previstos pela PETROBRÁS para o periodo 199311897 - pouco superiores a 9 bilhões de dólares - elevarão a produção de petróleo no Brasii para 1.050.000 barris/dia e
propolcionari<i \Una ecooomia de divisas que ullrapassará 14 bi-

lhões de dólares. Se tais investimentos nlo forem

realiza~

a

produção Cairá dOs atuais 710 mil bairis/dia para 300 mil barris/dia
em 1997;

1998 Terça-feira 26

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

. o Sistema PETROBRÁS foi o principal respooslivel pelo
surgimento e expansão de alguns dos maiores produtores de bens
de capital instalados no País. As compras de máquinaS e equipamentos realizadas pela PE1ROBRÁS alcançaram 13.2 bilhões de
dólares de 1980 a 1992, sendo 11,2 bilhões de dólares destinados
ao mercado interno (e -apenas 2 bilhões de dólares destinados ao
mercado externo);

• . cada milhão de dólares investido pelo Sistema PETROBRAS representa a criação de 16 empregos no setor de máquinas e
equipamentos;
. os investimentos do Sistema PETROBRÁS são responsáveis pela existência de mais de um milhão de empregoS~ As novas
aplicações programadas para 1993 devem ter gerado mais 55 mil
empregos;

. a PETROBRÁS sempre deu uma enorme contribuição
para o desenvolvimento tecnológico de seus fornecedores. Desde
junho de 1991, a empresa vem desenvolvendo esforços para que
eles atinjam os padrões de qualidede adotados principalmente pelos países da Ccmmnidade Econômica Européia Dos 511 fornecedores da empresa, 279 já atingirãm esse nível de excelência, sendo
200 empresas nacionais;
. os valores agregados, diretos e indiretos, adicionados pela
holdlng do Sistema PETROBRÁS -representados pelo pagamentos de salários, aluguéis, juros, lucros e dividendos - corresponderam, em 1992, a aproximadamente 25% da produção industrial

brasileira;

-

-

-

. o custo do refmo da PETROBRÁS alcançou US$2,01 por
barril em 1992, cootra US$2,72 nos 'ilstados Unidos, de acordo
com auditoria realizada pela Emest Y oung, Sotec;
. os custos de descoberta do barril de petróleo no Brasil alcançaram US$2. Nos Estados Unidos, levando-se em conta um
grupo de 30 empresas, eram de US$2,85. Os dados são de 1992 e
foram obtidos em doc_umentos elaborados pela Emest Y oung, Sotec e pela PETROBRAS;
· ·
. o custo operacional da produção de petróleo na Bacia de
Campos é de US$3,85, inferior aos US$4,17 por barril em mêdia,
atingido pelas 20 priri.cipais enipreSas que ópenmi no Mar do Norte, todas privadas. Os custos aqui são baixos, mesmo levando-se
em conta que os poços brasileiros são operados em lâminas d'água
que cbegaru a atingir 181 metros, que é o atua1 recorde mundial.
Os dados são de estudos da Country NaL West Wood Macken-

*&ili;
.
.
. o índice de sucesso exploratório, que mede a relação entre
o número de poços exploratórios bem-sucedidos e o número total

de poços_ exploratórios perfurados ao longo do tempo - da PE1ROBRAS é de 32%, superando os Estados Unidos (26%) e empatando com o Mar do Norte. Na Bacia de Campos, esse fudice
chega a 50%.
·
· O Sra Josaphat Marlnh~ - V. Ex• me coricede um aparte?
O SR- ODACffi SOARES- Com muito prazer, nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - No momento em que V. Ex• assinala essa capacidade da PETROBRÁS de produzir petróleo e ir
buscá-lo em águas profundas, pemtita-me assinalar a peculiaridade
de ela dispor de uma técniCa que lhe dá pcnto de culminância no
mundo. Nenhuma outra empreisa tem capacidade de- explOrar petróleo em águas profundas com a capacidade técnica com que o
faz a PE1ROBRAS. Ela já receben até titulo internacional em razão dessa aptidão.
O SR- ODACm SOARES- V. Ex" tem razão. Acabei de
mencionar esse fato. Em se~ida, vou referir-me a esse prêmio intemaciooal que a PETROBRÁS recebeu.
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Cootinuo:
. os custos operaciooais da PETROBRÁS decresceram de
US$4,22 bilhões em 1991 para US$3,27 bilhões em 1992, sem
que fossem reduzidos os níveis de produção, transporte e refmo de
petróleo;
. essa queda dos custos operacionais, acompanhada de aumento dos níveis de eficiência e produtividade, foi obtida, em parte, com a eliminação de 590 funções gratificadas e redução de 700
empregados no período 1989}92 -um emagrecimento de 14%. No
fmal de 1993, a PE1ROBRAS contava com 50.077 funcionários .
Mais importante para a redução dos custos é o aumento da eficiência operacional na Bacia de Campos - a qUe acaba de se referir o
Senador Josaphat Marinho- e a elevada prodUtividade da exploração em águas p:ofundas - couforme S. Ex" também registrou;
. a eficiência da PETROBRÁS recebeu- como bem ressaltou no aparte que me concedeu o Senador Josaphat Marinho- reconhecimento intemaciooal. A empresa receben na Offshore
Tecbnology Cooference, realizada de 4 a 7 de maio em Houston,
nos Estados _Unidos, o Offshore Technology Distinguished Award
92. concedido à empresa que mais coniribui para o desenvolvimento tecnológico da exploração de petróleo em águas profundas.
Tal láurea é coosiderada o I'Iêmio Nobel da indústria petrolífera
mundial;
. a eficiência da PE1ROBRÁS na exploração de petróleo
em águas profundas ficou, mais do que nunca, evidenciada no
camJX> de Marlin, na Bacia de Campos. Para fazê-lo entrar em
operãção, a· empresa· bateu cinco recordes mundiais, sendo a primeira empresa a colocar em operação um poço situado em lâmina
dágua superior a 750 metro~
. a PETROBRÁS pretende ir muito mais longe, ou melhor,
ir muito mais fundo. Por isso. criou, em 1992, o PROCAP 2000.
programa de desenvolvimento tecnológico em águas profundas e
ulJ:ra.profm:t.das._Seus objetivos são explorar petróleo no mar em até
2000 metros de profundidade e reduzir os custos operacionais elll
águas entre 300 e 1000 metros de profundidade;
. a PETROBRÁS Distribuidora foi eleita 10 vezes, em 13
anos. como a melhor empresa do setor pela revista EXame, concorrendo com a EXXON, Shell e outras multinacionais. Suas vendas por empregado, em 1992, foram inferiores apenas às da ESSO.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por tudo que expus até
aqui, permaneço inabalável em minha crença de que o mooopólio
estatal do petróleo deve ser preservado, porquanto é de vital importância para o resguardo da soberania nacional e para o sucesso
do projeto brasileiro de auto-suficiência energética.
• Admito a existência de falhas e distorções na J>E1ROBRAS. De resto, qual a instituição brasileira que não as apresenta?
A solução, todavia, há de provir da eliminação de tais falhas e não
da eliminação ·do monopólio da empresa, passo desastroso para a

sua privatização.
O Sr. Josapbat Marinho - Permite-me V. Ex• uma nova
~tervenção?

O SR- ODACffiSOARES-Commuitoprazer.
O Sr, Josapbat Marinho - Nobre Senador, ainda há poocos dias, a imprensa publicou declaração bem interessante do exVice-Presidente da República e ex-Ministro Anreliano <llaves. A
propósito da conveniência de se manter o monopólio estatal do petróleo, ele lembrou que o Brasil já teve uma indústria farmacêutica
florescente. No momento em que se abriu caminho à penetração
desembaraçada da técnica estrangeira, defmhou a indústria farmacêutica nacional, é estamos sofrendo as conseqüências deste fato.
É o mesmo que acontecerá se? IX'I' desi:raça nossa, ocorrer a quebra do monopólio estatal do petróleo.
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O SR- ODACIR SOARES - O aparte de V. Ex' faz-me
ler, a exemplo de uma ilustração oporbma, matéria publicada num
desses órgãos de circulação de nosso Pais denQIDillada ''Seminário
revela iendências do setor petróleo''.
___ __
_
Esta matéria foi publicada em função da privatização da
Y acimientos Petroliferos Fiscales, da Argentina, que, de vez em
quando, aqueles que combatem o monopólio lembram à opinião
pública de maneira desinformada. A matéria diz o seguinte:
Foi um grande equivoco a privatização da YPF- Y acimientos Petroliferos Fiscales", declarou Vítor Bravo, professor titular
do Instituto de Ecooomia Energética da Fmdação Bariloche, uma
instituição privada argentina. Segundo ele, o valor patrimonial da
empresa era de 24,6 bilhões de dólares, mas vendida por apenas
5,6 bilhões de dólares, numa avaliaçãO feita por empresa de con-

sultoria americana. Durante análise feita pelo setor petrolífero argentino, Vitor Bravo apontou as conseqüências da quebra do
monopólio estatal na Argentina. Uma delas foi o aumento dos preços, em fevereiro deste ano, de 3%, que teve o objetivo de cobrir
investi.InCntos feitos pelas empresas que compraram a YPF e para
gerar lucros através da exportação.
Na realidede, a empresa foi comprada por preço abaixo do
seu custo real e foi fnianciada pelo povo argentino, porque o Governo, para proteger a nova proprietária da Y acimientos Petroliferos FisCales, elevou o preço -dos combustíveis.
Além do exemplo argentino, outro discurso qUe revelou a
importância do monopólio estatal foi o do comandante da ESG,
Tenente-Brigadeiro Sérgio Ferola.
Eu queria lembrar exatamente esse depoinientó de Um professor argentino, eSpecialista em petróleo, que condena, até este
momento, a privatização- da Yacimientos Petioliferos Fiscales, que
ocorreu da mesma maneira que se quer fazer no nosso Pais com a
PETROBRÁS.
· -- ·

O Sr. Meira Filho_- Senaçlor
permite um aparte?

OdacicSo~.-

- --

V. Ex• me

- --

O SR- ODACIR SOARES-SenadorMeiraFilho,ouçoV.
Ex• com muito prazer.
O Sr. Meira Filho- Estou acompanhando o relato de V.
Ex• e estou a recebê-lo como uma aula. Desde o ~u tempo 9e estudante secundário; desde o tempo de Monteiro Lobato, de Gettllio
V argas e de tantos outros, desde o tempo da ~ consagrada em
nosso País ''O petróleo é nosso... arompanhO a hiStória
}>etiólOO
no Brasil. Tenho observado a disc~ en~ os_ que são contra d
monopólio e os que são a favor. Mas agora, cõmõ ln_teieSsado nos
assuntos que dizem respeito à PETROBRÁS_,_estou npm.a certa expectativa e ansiedade, P""U'e o Presidente da República pediu
uma devassa na PElROBRAS. Eu gostaria de saber como V. Ex•
encara essa iniciativa do Senhor Presjcitm.te da República.

ao

O SR- ODACIRSOARES -Senador M!liraFijbq, primeiramente agradeço a V. Ex' pelo aparte.
Vejo a decisão do Presidente Itamar F~o como um grande equív.cteo, que só. serve aos privativistas:- Neste momentO em
que um setor do Congresso Nacional brasileiro, representado inclusive pelo Senador Josaphat Marinbo...
O Sr. Meira Filho- Devo dizer a V. Ex• que isso me causa
espécie. Se continuarmos com a Revisão, é evidente que essetema, que é tão polêmico, há de ser discutido. Em vez de já partirmos com certos esclarecimentqs, val:nOs ver Criada uma certa c_on-·
fusão agora.
O SR- ODACIR SOARES- V. Ex' tem razão. Quanto à
sua pergunta, penso que foi Um graitde equívoco do Presidente Ita-
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mar Franco. Ninguém duvida que o Presidente seja um nacicnalista, não um nacionalista no sentido pejorativo. mas um nacionalista
que gostaria de ver as riquezas do subsolo brasileiro em mãos de
em~sas nacionais - no caso do petróleo, nas mãos da PE'IROBRAS. A providência do Presi~ só serve aos privativistas, s6
serve aos inimigos da 1'E1ROBRAS. Entendo que o papel do Presidente é o de fortalecer a PE'IROBRÁS, porque ele tem, como
nós,, uma visão da importância estratégica não apenas rui PETROBRAS, mas sobretndo do monopólio.
Os grandes países, como acabo de registrar, estão com reservas estratégicas de petróleo inferioJ:es ao seu consumo tllédio
diário. Como eu disse, as reservas dos Estados Unidos só dariam
para cinco anos de consumo. Por isso, as multinacionais desejam
apoderar-se das reservas de outros pa!ses para garantir às grandes
nações reservas estratégicas, dentro desse c_onceito de que as riqUezas do subsolo são de usufruto da humanidade.
Eu ia terminar o meu discurso com essa obseryação. Lamento profundamente a decisão do Presidente Itamar Franco. Este
não ê o momento de fragilizar a PETROBRÁS: ê o momento de
fortalecer a sua presc;nça no Brasil, de forta!eoer o monopólio nas
mãos da PETROBRAS. Dessa maneira estaremos assegurando ao
JlQSSO País, um pais de TerceirO Mundo, aquele grau mínimo necessário à manutenção da nossa soberania. Se.m petróleo o nosso
País não terá soberania.
o·sr. Josaphat Marinho -Nobre Senador, V. fu.' já prestou um boJ:I: esclarecimento a respeito da anunciada auditoria na
PETROBRAS, ordenada pela Presidência da República. Não. sei
se haverá irregularidade a ser apurada. Se houver, que se aPure.
Quando defendemos.o monopólio estatal do petróleo, não <jtlfendemos qualquer irregularidade, nem acredito que a própria empresa queira nutrir a· manutenção de in'egularidades. De uma t:oisa
estou certo: se se _fizer uma auditoria criteriosa, um fato -relevante
será trazido ao público: o de que os preços dos derivados do
leo não são menQreS pelos encargos que à empresa impõe o Estado. Só,em tributo, os preços de. petróleo sofrem um gravame de
!llJ)ÍS·de 35%. O povo, então, s,aberá de onde provêm qualquer dos
maiOs atnbuidos à PETROBRAS. .

petró-

O SR- ODACJR SOARES- V. Ex' tem razão, Senador
,~osapbat Marinho. No fm.al do meti Pronuncialnento, vou ler uma
_Correspondência qüe acabo de receber, que desnuda a verdadeira
intenção daqueles que querem privatizar a PETROBRÁS, porque
noticia iun fato qtie está acontece-ndo, neste momento, nos Estados

Unidos.

Sr. Presidente, Srs. Senã~es. quero trazer"-ão cOrihedmento dp Senado números sobre con~ e. ~rvas mundiais de _petróleo. Os Estados Unidos, por exemplo, consomem 16.!80.oó0
barris de petróleo por dia; cada habitante dos Estados Unidos consome, em média, cerca de 23litros de petróleo por dia. As reservas
de petróleo dos Estados Unidos estão estimadas em 33,8 bilhões
de barris, as quais só permitiriam um consumó de cinco anos.
A Rússia tem reservas estimadas em 57 bilhões, que permitiriam um consumo- de quinze anos; o Japão, a Alemanha, a França, a Itália, a Coreia do Sul, a Espanha e a Holanda têm reserva
zero; a Orina tem 27 bilbões de reserva; o Reino Unido tem reservas que permitiri.ari:l um 'consumo de seis anos; o Çanadá tem reservas para treze-anos; o México tem reServas para Oitenta e oito
anoS; O B!ãsil, em 1991, tinha reservas para dezenove anos; com
as novas reservas agregadas, o nosso País tem o seu consumo suprido por trinta anos; a Argentina tem reservas para dez anos.
·
Es,!>es dadqs refletem bem essa luta pela privatização da PE1ROBRAS. Há outros dados sobre o consumo de petróleo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos consomem 28% de toda a
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produção mundial de petróleo, o que correspoode a 61 milhões de
banis JlOI" dia. O nivel de produção em 1992, nos Estados Unidos,
foi o mais baixo dos últimos 30 anos. Nos illtimos 12 anos, os
americanos gastaram mais de 500 bilhões de dólares coin a importação de petróleo.
~~
Hâ outras informações desse tipo, que demoosjtam o porquê dessa luta no sentido de se privatizai a PE1ROBRAS.
Voltando à pergunta do Senador Meira Ftlho, com as ressaivas feitas pelo Senador Josaphat Marinho, lamento que o Presidente Itamar FranCo tenha, neste momento, determina:do essa
auditoria nas contas da PE1ROBRÁS, uma vez que, se Sua Excelência realmente estivesse interessado nisso, já deveria tê-._lo_ feito
há mais tempo. Alêm disso, é mais grave a decisão do Presidente,
porque, por trás dela ou implicitariiente- e os advogados e juristas
sabem disso-, por uma contingên~~. se viér a ocorrer uma irregularidade qualquer nessa auditoria,. o Presidente da República estará
afetado diretamente? uma vez que o Poder Executivo brasil._eiro é o
aciouista majoritârio da PE1ROBRÁS e, portanto, está representado não apenas na Diretoria. nu seja, se CSUver Ocorrendo qualquer
tipo de dilapidaçifu dOS recursos. <la PE1RO~~. o Senhor !1esidente da República estarâ com a sua credibilidade afetada diretamente, porque o Presidente d,a P.E'J:ROBRÁS, assim c~o todos
os seus Diretores e o Conselho Fiscal são de }iv~_escolha do Presidente da República.
O Sr~ MelraFilho .,...Permite-me V. Exaumaparte?
O SR. ODACIRSOARES-Ouço V. Ex' comprazer.
O Sr. Meira Filho -Seguindo o raciocínio lógico ê competente do Senador Josaphat Marinho, é de se esPerar que o que S.
Ex• c;hama de auditoria a imprensa infifule devaSsa. Criou-se uma
atmosfera de cUriosidade do Pãís inteiro -em fôiuO dõ ~sultado
dessa devassa ou dessa audito_ria a"~speito da ~)ROBRJ~$ ..
O SR. ODACIR SOARES- V. Ex' tem razão. P."fato ê
que o Presidente tem esses a,rrc;,ubos_,e se esqueci' de que, às vezes,
eles sãO profundaMente pfejUdiCíaiS -aos ~inie~~s do Piús.- -4_~
mentavelmente, n_ão"é a prinieii3. vç~ que iS-So ácçm.tece:
O Sr. Jo•aphat Marinho- Nobre SenadOr, eu disse auditoria? porque, se a Medida do Go~emo não foi -~viameô.t~-c-om o
anúncio de qualquer fato irregular na PE1ROBRAS, nã9 !l~Yo repetir-lhe a linguagem inadequ~. Digo auditoria e Dão devass_a.
O SR. ODACIR SOARES - Exatamente. Quero agrildecer
aos apartes dos Senadores JOSII!i!at Marinho e Meila Filho e prossigo.
A soluçãO, admítinâó'se a 'existência de talhas e dlstorçõeS ~
na PE1ROBRÁS, todavia, há"de"provir da eliinlriação dé hils fa~
Jhas e não _da eliminação do monopólio da empresa, passo desastroso para a sua privatização. Há também. outro aspecto a
considerar: no mQDJ.entQ que. eJiminarmos o mottopólio, estaremOs
fragilizando !t PE1ROBRÁ"lfdo ponto de vista'do seu patrimônio
tisico e também ilo ponto de ,ViSta das nossas
qUi terão,
provavelmente 115 suas açõescem"queda na Bolsa, de Valores.
Entre as retificil.çOOs que· cOnvém efebiài para elevar os pa.:
drões de eficiência e lucratividade da empresa, coloco em primeiro
plano as que se referem à est.nltura dos preços dos combustíveis
vigentes no Paí~.
_ __:_ _ _____ :_:_ __- __ -- =-Neste sentido, merece acolhida a sugestão _encaminhada ao
Executivo e ao Legislativo de reformulação da referida estrutura
que eliminaria a distorção de preços dos combustíveis no Brasil. O
refniador fxcaria' cOín 65% em .ihvés dos 45% atuais. O distn'buidor
com 3% contra OS 14% de _agofa. O revended<?t Jll8,D.teria sua parcela de 6% e os ÍIÍiposios ae<im)íifàin de 33 para 24%.
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e permitiria a elevação da oapacidade de investimento da PETROBRÁS que saltaria dos dois bilhões de dólares por ano para sete
bilhões de dólares JlOI" ano.
Da mesma fOrma, recomendaria aos adeptos incondicionais
da supressão do mooopólio e mesmo da privatização da empresa,
que tomassem conhecimento da realidade petrolífera argentina,
após a privatização da Y acimientos Petrolíferos Fiscales a que me
referi.
A comparação entre Brasil e Argentina viria evidenciar que
a entrega da exploração de petróleo à iniciativa privada, em países
em desenvolvimento, provoca resultados desastrosos.
Enquanto na Argentina vem-se verificando, dos anos 70
para câ, uma forte queda da produção e das reservas daquele pais,
no Brasil, a PE1ROBRÁS cresceu rapidamente, alcançando as reservas brasileiras 8 bilhOOs de barris, o que garante o atendimento
para 34 anos de consumo, seis, sete vezes a capacidade de consumo dos Estados Unidos.

Eu aconselharia, também, aos fervorosos- admiradores da
eficiência das companhias petrolíferas eStrangeiras, que se detivessem no exame das perform.anc::es obtidas por aquelas que se aventuraram a assumir contratos de risco na complexa geologia
brasileira, não tendo ido alêm de retumbantes fracassos? o que veio
desmentir a sua decantada eficiência.
Vou ler, para terminar, Sr. Presidente, uma corresponc}ência
que acabo de receber, do Superiutendente da PE1ROBRAS no
Rio Grande do Su~ Engenheiro Cêsar Tadeu da Silva Barlem. Ele
diz o seguinte:
- -- -- 1 'Muito tem sido destacado por aqueles que combatem o
monopólio estatal do petróleo, que a sua simples ruptura permitirá.
elevar as atividades de exploração e produção de petróleo, sem riscos para o Governo e com substancial aumento na arrecadação de
royalties e impostos.
Anexamos a esta, nota da UPI DE 11-4-94 que dâ conta dos
esforçO. da Shell para prover a produção de petróleo nos Estados
Unidos a partir de atividades exploratórias em ágUas profundas.
Para viabilizar eSse empreendimento - nobre Senador Josapbat Marinho-, a Shell deu entrada no Senado dos EUA (t!ltimo
parágrafo da nota) proposta de legislação que concederá redução
de royalties e créditos. confonne solicitado pelo Presidente da
Shell Di! CQ., Philip J. Carrol, maotendo-se, certamente, a remuneração do barril de óleo produzido equivalente ao preço do mereado
internacional, conforme prática usual na iildústria de petróleo.

Lembramos que mais de 70% da produção brasileira de pefr6leo ê feita no mar; prinCipalmente em águas profundas. e que,
ao contrârio do pleiteado pela Shell nos EUA, - e ao contrârio dos
que ~- privativistas dizem - a Petrobrás, nos últimos cinco anos,
teve a remunernção para o petróleo que produz reduzida para cerca
~de 49% do preço do petróleo no mercado internaciooal."
No Brasil, o Govemo vem reduzindo a remuneração da PE1ROBRÁS. Nos Estados UnidOS, a Shell vem pedindo para que os
royalties e os impOstos que ela paga sejam reduzidos, para permitir qUe -ela, eficienteinente, possa explorar petróleo em águas profunda$, o que não_~ontece no Brasil.
Enquanto-as empres~ multinacionais no Brasil advogam a
privatização da PETROBRAS, a pretexto de que ela paga poocos
royalties e pouco impostos, é pesada, ineficierite, nos Estados
Unidos acontece exatamente _o coo.trârio; a Shell vem solicitar ao
Senado dos EUA que reduza as suas contribuições, os royalties
que ela paga no caso do petróleo explorado em águas profundas.
Antes de terminar, Sr. Presidente, eu queria dizer a V. Exa
Ta! estrutura de preços estaria bem próxil\là da adotada nos que me sinto profundamente honrado de ter sido aparteado, neste
o...,,.,,..j"'~ IJnidos, .u~o implicaria ônus adicionais para o consumidor
discurso despretencioso, pelo eminente Senador Josaphat Mari-

reservas
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nho, que tem uma história vinculada Ahistória do P!'tróieo brasileiro. Pode-se dizer que S. Ex" fundou a PETROBRÁS, porque ajudou a conceber, neste País, a idêia de que o monopólio é vital à
nossa s~ é vital ao desenvolvimento do nosso Pals,. é vital
às tmnsfqrmações sociais que este Pais precisa sofrer, e sem a PETROBRAS isso jamais aconteceria. E também ao aparte do Senador Meira Filho, que foi, para mim,. bastante elucidativo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR ODACIR SOARES EM SEU PRONUNCIAMENTO:

REFAP-276/94
Canoas, 19 de abril de 1994

Exm Senbor
0

Muito tem sido destacado por aqueles que combatem o monopólio estatal do petróleo, que a sua simples ruptura permitirá
elevar as atividades de exploração e produção de petróleo, sem ris-

cos para o_ governo e com substancial aumento na aueçadação de
royaltles e impostos.
2. Anexamos a esta, nota da UPI de 11-4-94 (anexo I) que
dá conta dos esforços da Shell para prover a produção de petróleo
nos Estados Unidos a partir de atividades exploratórias em águas
prufundas. Para viabilizar este empreendimento, den entrada no
Senado dos EUA (último parágrafo da nota) pruposta de legislaçio
que concederá redução de royaltles e créditos, conforme solicitação pelo presidente da Shell OU Co~ Philip J. Carrol, mantendo-se
certamente, a remuneração do barril de óleo produzido equivalente

ao preço do mercado internacional, conforme prática usual na indústria de petróleo.
'
.
3. Lembramos que mais de 70% da produção brasileira de
petróleo é feita no mar, principalmente em águas profundas e que,
ao contrário do pleiteado pela Shell nos EUA, a Petrobrás, nos úl-

timoS Cinco

an~

teve a remUneração para O, petróleo que produz

reduzida para cerca de 49% do preço do petróleo no mercado internacional (anexo II).
Atenciosamente, - César Tadeu da SOva Barlem, Superintendente.
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Anexo I
Shell4-11
Shell President Gulf Next Great Sourco for domostic oi1
Washingtoo, aprilll (UPI)- The l'Msidente of Shell Oil
Co., saying the gulf of México couJd become tbo next great source
of domestic oil, noted monday the aroa could hold up to lS billion
barreis of oi1 and natural gas.
Speaking at tbe annual moeting of tbe national ocean industries association in Washingtoo D.C., Philip J. Carroll cited bis
companys successes in tbe gulf in tbe past 10 years and compared
its potential to tbat of aJaskas pmdhoo bay.
+ OU and natural gas discoveries in waters up to ooe and a
half miles deep have sbown tbe deep water gulf of Mexico has the
potential to rival onr countryes Jargest oi1 field, aJaskas pmdhoe

bay, + carroll said.
He said using modem technology for deep water exploration, an ostimated 3 billion to 4 biJJian barreis airoady have been
discovered, and production is set to begin.
The Jargest deep water discovery annamced to date is
shells giant mars field, with potential ultirnate recovery estirnated
at n'loro than 700 mi1lkn barreis. Mars production will begin in
1996.
.
Shell plano to beginproduction tbis month at its dlrs 1.2 billion auger pruject, located in 2,860 foot of water off Louisiana.
Shell installed a record-setting tension leg platform at tbe site oarlier tbis year.
Shell is also developing two doop waternatural gas discoveries using subsea tecbnology.
The company said that altbough industry has successfully
developed doop water production technology, its bigh costs aro limiting wide-scale developmont of tbe arcas oi1 and gas.
Carroll also wamed that opporblnities for cost reductions
are limited, and oi1 and gas prices aro no - forecast to be sufficient
to support full development of tbe deop waters potential.
He called for government incentives for futber doop water
production. Legislation has been introduced in tbe U.S. senate to
pruduction tax credit
(Wrintten by Harihar Krishnan inDallas)
NNNN
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COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Esperidião Anrln - Flaviano Melo - Gilberto Miranda Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Jarbas Passarinho - JoãO
França- José Sarney- RairiruD.âo Lira- V almir Campelo.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Coocedo a
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinte disourso.)- Sr. Presidente,Sr's e Srs. Senadores, João Cabral de
Melo Neto foi1ndicado à Acedemia Sueca, para o Prêmio Nobel
de Literatura.
À iniciativa- oportuha e}usta- de tantas instituições culturais do País, associou-se a Academia Pemambucana de Letras,
através de seu Presidente Luiz Magalhães Melo.
João Cabral já tem ooze livros_ traduzidos em várias línguas
e conquistou prêmios da maior importância, como: Prêmio José de
Anchieta de Poesia do IV Centenário de São J>aulo, em 1954; Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, em !955; Melhor
Autor Teatral do Festival Naciooa! de Teatros de Estudantes, pela
peça Morte e Vida Severina, em 1958; 1° Prêmio nó Festival do
Teatro Universitário em Nancy- França, em 1966; e outrOs igualmente reputados ~ Prêmio de Poesia do Instituto Nacional do Livro; Prêmio Jabuti da Câmara do Livro de São Paulo; e Prêmio do
Pen Clube do Brasil Ano passado, foi agraciado com o Neustadt
Intemational Prize, um prêmio literário dado nos Estados Unidos e
considerado uma espécie de escala para o Prêmio Nobel.
Apreciado internacionalmente, João Cabral de Melo Neto
ocupa a cadeira de mlmero 19 na Academia Pemambucana deLetras, para a qual foi eleito em 1991 e, na Academia BiaSileira de
Letras, a de número 37, na qual sucedeu a Assis Olateaubriand,
eleito por unanimidade em IS de agosto de 1968. Não terá ocorrido caso semelhante na história dessa prestigiosa instituiÇão.
A vasta produção de João Cabral, tentrada na poesia, engloba também uma bela prosa a exemplo de seus discursos de posse
na ABL e prommciado ao receber a comenda dos Guararapes, e,
sobretudo, o seu célebre ensaio sobre o pintor Juuna Miró. Também ocupou-se em algumas excelentes traduções.
Temperamento exemplar do homem do Nordeste, avesso às
efusões estêreis, aos fáceis derra.riianl.eD.tõS, tOda sua obra guarda a
característica marcante de manter um aceso espírito Crítico ante
coisas e situações, configurando-as sempre uma realidade sem retórica, sem os florilégicos da lingu~gem., numa "faca só lâmina".
A crítica, aliás, como ele próprio cori.fêssa, Tol sua primeira
tendência: "Eu nunca pensei em ser poeta, nem nunca me considerei (e até hoje não ine considero) com temperamento de poeta. Eu
tenho temperamento de critico. Meu ideal foi sempre_ ser um critico literário. Ocorre que aos 17 ou 18 anos não se tem culturã. nem
discernimento para ser crltico. Então eu c_omecei a fazer poesia,
apenas para produzir alguma ·coisa, enquanto me preparava para a
crltica. Muito pouca gente notou isso, maS a minha poesia, apenas
para produzir alguma c:oisi, en'l!lanto me preparava para a crítica.
Muito pouca gente notou isso, mas a minha poesia é'sempre crítica".
Exerceu também, durante mais de quarenta anos, a carreira
diplomática, bem representando o Brasil, nos mais diferentes lugares, entre os quais, citamos: Barcelona, Sevilha (cidades onde produziu parte significativa de sua obra), Madri, Marselha, Genebra,
Bema, Assunçilli, Dacar, QUito~e Honduras.
,Natural de Recife, que já nos havia dado rutroS grandes
poetas, a exemplo de Manuel Bandeira, por coincidência seu primo, teve João Cabral o reconhecimento de seu estado natal, recebendo, entre outros, a Ordem do Mêrito Pernambucano e Mêrito
Guararapes.
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. Em toda a história do Prêmio Nobel, nenhum representante
da língua portuguesa foi contemplado. embora ilãó faltem expresSOOs altamente qualificadas nos vários países que se utilizam desse
idioma como instrumento de criação artístico-literária.
Pretendo, neste instante em que desejamos ver o Senado associar-se a essa justa aspiração em tomo do Prêmio Nobel, salientar apenas um outro aspecto da densa e limpa poesia cabralina.: o
telurismo. Sua produção exala pemambucanidade (o rio, o mar, a
flora e a fauna, a paisagem social, as tradições).
Nessa linha, observa Gustavo Maranhão na apresentação de
Poemas Pemambucanos, o poeta João Cabral. 'está teluricamente
fixado, como Guimarães Rosa, nas veredas do grande sertão, e encontra, na busca natural, suas raízes, mar e canavial.
- Oude o poeta está epicamente identificado, qual Camões
plantado em sonho lusit..1no, fincando seu verso no Forte de Orange, Itamaracá".
.
João Cabral não esconde seu amor à sua terra. Em discurso
sobre Guararapes, indaga e responde:
''Haver falado tanto de Pernambuco em núnha poesia? Mas
neste caso fui eu quem recebeu, e se falo tanto dele ê porque fui
fortement~ marcado por sua atmosfera, não somente a do Recife,
onde nasci, mas a de todo o Estado, que procuro sempre viajar e
do qual procuro impregnar-me ao máximO. Assim, eu é que dévõ a
Pernambuco: tanto o que me deu e me dá _ainda., ç_pm,o matéria de
poesia., como, pela insubserviência de sua história, o eD.cOrajamento que ele me deu o me dá para tentar a aventura de escrever; do
mesmo modo como, por sua paisagem inexcessiva, o modelo de
dicção qUf?_ ele me dá para tentar a textura do que eu gostaria de
realizar como poesia."
A escolha do seu nome vai tomar o Brasil mais presente e
Pernambuco mais conhecido. E_ a língua portuguesa mais viva no
chamado concerto das nações. Com óbvias repercussões positivas
para todos os usuários desse idio~ nas diversas partes do mundo. E a maior difusão de sua vasta obra., à premiação, vai acender
em todo o mundo o interesse em ~Jhor conhecer o_ nosso Pais e.
especialmente, o Nordeste - seus problemas e suas Soluções, suã.
saga, sua nablre~ sua cultura.
Por essas razões, exorto a direção da Casa - assim c_omo
ocorreu com outras acatadas instituições nacionais - a que o Senado Federal tambêm se manifeste à Academia Sueca indicando o
nome do Embaixador João Cabral de Melo Neto ao PrêmiQ Nobel
de Literatura, ensejando assim a esperança de que o Brasil venha,
enfun, a ter o seu representante entre os agalardoardos com tão
elevada distinção.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência
dispensa, na sessão de hoje, nos termos do art. 17 4 do Regimento
Intemo, o período correspondente à Ordem do Dia.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ., Nada IIlllis
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, antes
convocando uma sessão extraordinãria a realizar-se amanhã, 26 de
abril de 1994, às 11 horas e 30 minutos, com a seguinte
~
.

ORDEM DO DIA
1
REQUERIMENTO N' 93, DE 1994

Votação, em tumo único, do Requerimento n° 93, de 1994,
do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos termos regimentais,
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no
jomal O Pf:JVO, edição de 16 de fevereiro último, de au_torlã do Advogado Armando Falcão, sob o título 11Um Cearense poeta do Sêculo11.
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O SR.. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às quinze horas e cinqüenta
e cinco minutos.)
ATO DO PRESIDENTE
N"179, DE 1994

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, de conformidade com ;:t 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° 005/678/94-3, resolve aposentar, voluntariamente, o ser-

vidor Humberto Le_al Vieira, Assessor Legislativo, Área de
Assessoramento Legislativo, Nível

m, Padrão 45, do Quadro de

n~2.

de 4 de abril de 1973, e tendo em vis~ o <FJ.C ~onsta do~:
cesso n° 005/852/94-3-.

Resolve aposentar, por invalidez, o servidor Fernando Moreira Gosendo, Técnico Legislativo, Área de Saúde e Assistêucia
Social, Nível li, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Fedetal, nos termos do artigo 40, inciso 1, da Constituição da Repú-

blica Federativa do Brasil, combinado com oS artigos 186, inciso L
§!";e 67, da Lei n° 8.112; de 1990, bem assim com a Resolução
no 77, de 1992, e os artigos 34, § 2° e 37, da Resolução (SF) no 42
de 1993,- com proventos integrais. obServado o disposto no artigo ·
37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Fedetal, 25 de abril de 1994. - Senador HumbertO
Lucena, Presidente

Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso m, alí-

ATO DO DlRETOR-GERAL
N" 41, DE 1994

nea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi-

nado com os artigos 186, inciso m, alínea a, e 67, da Lei D 0 8.112,
de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2"; 37 e 38, da Resolução
(SF) n° 42, de 1993, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 25 de abril de 1994. - Senador Hnmberto
Lucena, Presidente
ATO DO PRESIDENTE
N" 180, 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
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O Diretor-Geral do Senado Fedetal, no uso da atnouição

que lhe foi ccnferida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de
1993, e de acordo com

oque consta do Processon° 006/443/94-0,

resolve exonerar Antônio Luiz de Souza Rocha, matricula n° 4776,
do cargo em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercicio no Gabinete do
Senador Mauricio Corrêa, a partir de 11 de abril de 1994.
Senado Fedetal, 25 de abril de 1994.- Manuel Vilela de

Magalhães
Diretor-Gerai.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 35" SESSÃO,
1994

EM

26 DE

ABRIL

DE

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n° 477, de 20 de abril de 1994, que autoriza o
Poder Executivo a: abrir ao Orçã.mento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário no
valor de CR$53.156.000.000,00 (cinqüenta e três bilbões, cento e cinqüenta e seis milhões de cruzeiros reais), para os fn:is
que especifica; designação da Comissão Mista e estabelqcimento de calendário para a tramitação da matéria.

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- M""""!:"DS do Senhor Pn:sidente da República
- N"' 174 a 177, de 1994 (n°s 321 a 324/94, na origem),
de 25 do corrente, de agradecimento de comunicações.
1.2.2- Leitura de projeto
1.2.5- Discursos do Expediente
-Projeto de Lei do Senado no 28, de 1994, de autoria do
Senador Júlio Campos, que altera a Lei n° 7.713, de 22 de deO SENADOR LOURNAL BAPTISTA- Transcrição
zembro de 1988, excluindo a isenção relativa às indenizações do artigo intitulado ''Museu de Sergipe", publicado no jornal A
por despedida ou rescisão de contrato de trabalho.
Tarde, edição do dia 27 de fevereiro último.
: ,- O SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Solici1.2.3 -Requerimento
- N" 218, de 1994, de autoria do Senador Marco Maciel, tando_à Presidência do Senado Federal a remessa do Relatório
Solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do editorial in- cobclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
titulado "A Primeira Vítima" e do artigo- "Síndrome do Adia- apurar denúncias de irregularidades cometidas em fundo de
mento", de autoria do Ministro Rubens Ricupero, da Fazenda, , .q>ensões de Esta~s e na Petrobrás ao Senhor PresiC~..nte da Reambos publicados no Jornal do Brasil, de 24 de_abril em cur- pública. Considerações sobre as intenções do Govem<> Federal
com auditoria nas contas da Petrobrás neste momento.
so.
1.2.4 -Comunicações da Presidência
1.2.6- Requerimentos
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me- N" 219, de 1994, de autoria do Semidor Amir Lando,
elida Provisória n° 475, de 20 de abril de 1994, que dispõe sc- solicitando que seja concedida licença nos dias 19 e 20 do corbre a assunção da dlvida da Companhia de Navegação Uoyd rente mês. Aprovado..
Brasileiro - LLOYDBRÁS, junto ao Kreditanstalf fiir Wiede- N" 220, de 1994, de autoria do Senador Francisco Rolraufbau e ao Fundo Naciooal de Marinha Mercante - FMM; lemberg, solicitando que seja considerado, como licença autoridesignação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário zada, o dia 25 de abril de 1994. Aprovado.
para a tramitação da matéria.
- N" 221, de 1994, de autoria do Senador Josê Eduardo,
- Edição, pelo Senhor Presidente da_República, da Me- solicitando que seja considerado, como licença autorizada, o
elida Provisória n° 476, de 20 de abril de 1994, que estabelece dia 25 de abril do corrente ano. Aprovado.
normas, de cam~~ emergencial, para a prestação de seiViços
- N" 222, de 1994, de autoria do Senador Francisco Rolpor entidades de fms filantrópicos; designação da Comissão lemberg, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do ar:Mista e estabelecimento de calendário para a tramitação da ma- tigo ''Rollemberg. meu pai", publicado no Correio
téria.
Braziliense, dia 25 de abril de 1994.
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EXPEDIENTE
Centro Gráfico-do Senado Federal
MANOEL VILELA DE MAGAUlÃES
Dirctor-Geral do Senado l!.cder~l
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ AUGUSTO QA_PAZ JÚN\OR _
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto
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1.2.7 - Apreciação de matérias
·
-Requerimentos noS 216 e 217, de 1994,lidos em sessão
anterior. Aprovados.

1.2.8 - Comunicação
-Do Senador Divaldo Suruagy, de ausência dos_trabalhos da Casa, no período de 30 de abril a 8 de Jllaio~dº cw.o em _
curso.

1.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n°-93, -de 1g94;-do Senci_d_Ql'_Mauro Berrevides, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal,
do artigo publicado no jornal O Povo, edição de 16_ de fevereiro último, de autoria do Advogado Armando Falcão, sob o títUlo ''Um Cearense Poeta do S_é_culo 11• Aprovado.

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ASSINATURAS
Semestral - - - - - - - - - 23,53 URV
Tiragem: 1.200 exemplares

1.4- ENCERRAMENTO
2-ATO DA COMISSÃO DIRETORA
- N° S. de 1994
3-PORTARIA DA COMISSÃO DIRETÓRA

_-Y' 1, cte

199~

4- ATO DO PRESIDENTE
- N° 181, de 1994

5- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
-Ato n• 2, de 1994
6- MESA DIRETORA
7 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

ATA DA 353 SESSÃO, EM 26 DE ABRIL DE 1994
4" Sessão Legislativa Ordinária, Da 49a Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência dos Srs_ Chagas Rodrigues e Lucídio Portel/a_
ÀS 11 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
. .
Affonso Camargo - Alexandre Costa - Alfredo Campos Amir Lando- Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid Saboia
de Ouvalbo - Coutinho Jorge - Divaldo Suruagy -' Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira - Espcridião Amlli ': '" Fl:,Lvianó _Melo -:_
Francisco Rollembcrg- Garibaldi Alves Filho- Gilberto Miranda
- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena Iram Saraiva- lrapuan Costa Júnior- João Calmon- João França
-João Rocha- Jonas Pínheiro- Josapbat Marinho- José_Eduardo
-José _Faulo Bisol_- JúliQ Campos --Júnia MariSe -· Lavoisier

Maía - Levy Dias - Louríval Baptista - Lucidío Portella - Magno
Bacelar- Mansueto de Lavor 7 Márcio Lac~tda- Marco Macie1Mário Covas - Mauricio Corrê a- Mauro Benevides - Meira FilhO- Moisês Abrão - Ney Maranhão - Rachid S_aldanha Derzí - Raí~
mundo Lira- Reginaldo Duarte - Ronaldo _Aragão _-_Ronap. TitoTeotonio Vilela Filho- Wilson_M.ax:tm,s.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrígnes)- A lista de presença aCusi o compa!e-cimento de 51 Srs. Senadores. Havendo nú-mero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicial:nos nosSos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente.

- É lido o seguinte

EXPEDIENTE_
--MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações
N"' 174 a 177, de 1994 (n"' 321 a 324/94, na origem), de 25
do corrente, referentes às matérias constantes das Mensagens SM
n"' 79, 81,83 e 84, de 1994.
O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrígnes)- O Expediente
lido vai à publicação.
oo- - Sobre a mesa, projeto que serã lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 28, DE 1994

Altera a Lei D 7.713, de 22 de dezembro de
1988, excluindo a isenção relativa às indenizações por
despedida ou rescisão de contrato de trabalho.
0

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso V do art. 6° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorai cOm a seguinte redaç_ã~:
_
"V - o aviso prévio e o montante recebido pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, refeientes aos depósitos? juros e correção monetária creditados em c_ofifãS vinculadas,
nos tennos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço."
Art. 2° Esta lei entra em Vigor em 1° de janeiro de 1995.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrãiiô.
Justificação
A isenção de Imposto de Renda, concedida aos rendimentos
decorrentes de indenização paga por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, representa tratamento diferenciado em relação ãs
demais parcelas de renda obtidas através do trabalho assalariado.
Tal diferenciação, certamente injustificada, tem servido à evasão
de receitas tributárias, eis que diversas empresas preferem remeter
a acordos judiciais o pagamento da indenização, nos qUais,- sob um
mesmo manto cooceitual, abrigam créditos diversos, regularizando o
que esteve irregular durante a vigência da relação de emprego e fugindo da responsabilidade pelas retenções devidas à Rooeifa Federal. .
O írm desta isenção, objeto desta proposta, atingirá principalmente as indenizações de grande vulto econômico, não surtindo
efeitos para os trabalhadores de baixa renda, tendo em vista que os
montantes recebidos por estes raramente atingem a faixa de incidência do imposto. Os empregados com altos salários e recebimentos indiretos diversos, ao contrário, devem contribuir com a
parcela devida. Nada justifica a concessão deste beneficio a este
grupo de traba1h3.dores.
Mantivemos, no texto da lei, a isenção para -o valores recebidos a título de aviso prévio e os referentes ao Fundo de Garantia
por Tempo de ServiÇo-:- Assim procedemos em_razão das peculiaridades especificas destes institutos, na verdade, componentes da
real indenização.
Esperamos, em raZão dos fundamentos expostos, obter o
apoio dos nobres colegas para a aprovação dó prCSCnte projeto.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1994. -Júlio Campos, Senador.
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O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O projeto lido
será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 218, DE 1994
Nos termos do art. 2.1Q, do Regimento Interno, requeiro a
transcrição, nos Anais do Senado, do editorial intitulado "A Primeira Vítima 11 e do artigo síndrome do adiamento". de autoria do
Ivfinistro Rubens Ricupero, da Fazenda, ambos publicados no Jornal do Brasil, de 24 de abril em curso.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1994. - Senador Marco
Maciel.

(À COmissão Diretora.)
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo
com o art. 210, § 1°, do Regimento Interno, o requerimento será
submetido ao exame da Comissão Diretora.
O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n• 475, de 20 de abril de 1994, que dispõe sobre a assunção da
dívida da Companhia de Navegação LLOYD Brasileiro LLOYDBRÁS, junto ao Kreditanstalf fiir wiederautbau e ao
Fundo Nacional de Marinha Mercante - FM1vl.
De acordo com as indicações das Lideranças e nbs 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:

Senadores
Suplentes

Titulares
PMDB
Garibaldi Alves Filho
Ronan Tito

Gilberto Miranda
José Fogaça
PFL

Júlio Campos

Jônice Tristão
PPR
Hydekel Freitas

Affonso Cal;Jwgo
PSDB
Mário Covas

Almir Gabriel
PRN
Ney Maranhão

AureoMello
PDT
Magno Bacelar

Darcy Ribeiro

Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA

Titulares

Altera a legislação do Imposto de Renda e dá
outras providências.

Suplentes
BLOCO

LEI N"7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Arolde de Oliveira

José Rein3!do
PMDB

Germano Rigotto

Tarcísio Delgado

-·----·-··--·-----=-Marcelino Romano
Art. 6° Ficam isentos do Imposto de Renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas rtsicas:

PPR
Aécio de Borba
PSDB

"
Koyulha

V- a indenização e o aviso prévio pagos pOr" despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido por lei, bem
como o montante recebido pelos empregados e diretores, ourespectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e correção
.monetária-creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;~

........................................-..., ..,__ ,,,,,,

__.____

(À Comissão de Assuntos Econômicos - decisão
terminativa.)

Lézio &.tbJer
PP
Benedito Domingos

Raul Belém
PDT

Carlos Cardinal

Luíz Salomão

PTB
NelsonTrad

Roberto Jefferson

-De. acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-4-94 - Designação da Comissão Mista.
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Dia 27-4-94- Instalação da Comissão Mista.
Até 27-4-94 --Prazo para recebimento de emendas. Prazo

téria:

-

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Atê 7-5-94- Prazo fmal da Comissão Mista.
Atê 21-5-94- Prazo no Congresso Nacional.
O SR- PRESIDENTE (Chagas R()(!rigues) - O Senhor
Presidente editoU a Medida Provisória D0 476, de 20 de abril de
1994, que estabelece normas, de caráter emers;encial, p3rã ã. pres~
tação de serviços por entidades de fms filantrópicos.
· ·
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos
dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução no. 1/89-CN, fica assfui
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer Sobre a
matéria.
·
·
Senadores
Suplentes
Titulares
PMDB
Arnír Lando Alfrcdc Campos
JoãoCalmon
Wilson Martins
PFL
Hugo Napoleão
Hemique~~ida
PPR
Lucídio Portela
Jarbas Passarinho
PSDB
Alrnír Gabriel
Mário Covas
PP
Nelson Carneiro
João França
PTB
Valrnír Carupelo
Jonas Pinheiro
SUplentes

BLOCO
Evaldo Gonçalves

Fátima Pelacs
PMDB

Germano Rigotto

Tarcísio Delgado
PPR

Aécio de Borba

Marcelino Romano
PSDB

Osmãnio Pereira

Flávio Arns
PP
Raul Belém

Benedito Domingos
PDT

Luiz Salomão

Carlos Cardinal
PSTU

Ernesto Gradella

.

Senadores
Titulares
Gilberto Miranda
Mansueto de Lavor

Suplentes
Cid Sabóia de Carvalho
Garil>aldi Alves Filho
PFL
Guilherme Palmeira

Odacir Soarés
PPR

Affonso Camargo ·

Epitácio Cafeteira
PSDB

A1rnír Gabriel

Mário Covas
PSB
José P.Ulo BiSOr

PT
Eduardo Suplicy
Deputados

Titulares

SUplentes
BLOCO

José Reinaldo

Efraim Moraes
PMDB

Tarcísio Delgado

Germano Rigotto
PPR

Marcelino Romano

Aécio de Borba
PSDB

Munhoz da Rocha

Vitório Medioli
PP

Raul Belém

Deputados
Titulares
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tituída a Comissão Milita in~ida de emitir parecer sobre a ma-

Marialní2aF<nlmelle

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989:.-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da maté_ria:
Dia 26-4-94- designação da Comissão Mista.
Dia 27-4-:94- instalação da ComiSsão Mista.
Até 27-4-94 - prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a: Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Ati> 7-5-94- prazo final da Comissão Mista.
Até 21-5-94- prazo no Congresso Nacional.

Benedito Domingos
PDT
SérgioCUry

W aldorníro Lima
PMN
Jerõnimo Reis

N'tlson Gibson

De acordo com a Resolução no. 1, de 1989-CN, flca estabelecido_ o _seguinte calendário para a tramitação da, matéria:
Dia 26-4-94- Desiguação da Comissão Mista.
Dia 27-4-94 -Instalação da ComissãO Mista.
Até 27-4-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a a.ch:pj_ssibilidade.
Atê 7-5-94- Prazo fmal da Comissão Mista.
Atê 21-5-94-Prazono Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas ~odrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR- LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' e RS. Senadores, uso da
palavra nesta oportunidade para registrar um comentário feito pelo
Professor Junot Silveira. jornalista e editor de A Tarde, sobre um
dos centros de cultura mais iniportãtiieii do País, nãO ãpenas pela
antiguidade de sua sede, situada na parte histórica da quarta cidade
mais antiga do Brasil, mas, principalmente, pelo conjunto de peças
e antiguidades do seu acervo, que retratam fatos, acontecimentos
marcantes da História do Brasil e seus capítulos regionais.

Falo, Sr. Presidente, sobre o Museu de Sergipe, sediado no
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
antigo
Paço Provincial de São Cristóvão, a cidade mais antiga de
Presidente da República editou a Medida Provisória n° 471, de 20
de abril ele !994, que autoriza o Poder Executivo a abrir_ ao Orça- - Sergipe, fundada nos idos de_l590, com o início da colonização.
mento Fiscal da União, em favor do Ministêrio doS~TraD.Spõrtes,
Este museu, Sr. Presidente, organi~do C01ll_9_apoio do encrédito extraordinário no valor de Cr$53.156.000.000,00 (cinquen: tão Governador Luiz Garcia, por sugestão do histoíiador Sergipata e três bilhões, cento e cinquenta e seis milhões de cruzeiros no Josê Calazans e Lanio Fontes, mas que teVe a Contribuição do
gênio realizador, nesta área, dos irmãos Junót e Genner Silveira, ê
reais), para os fms qUe especifica.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos hoje visita obrigatóriã e qualquer pessoa, sergipana ou visitante,
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica asSi:in cons- que deseje saber um pouco mais da História do Brasil, especial-
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mente a parte que se refere ao Nordeste, tanto na fase colonial,
quanto no pericxlo do império ou republicano.

O precioso acervo, antes disperso pelos diversos municípios
e localidades do Estado, inclusive na Bahia, fOi !eunido, em sua
grande parte, pelo esforço desenvolvido por Junot Silveira, para
isto incumbido pelo Governador Luiz Garcia. Assim vários_ órgãos
públicos, famílias tradicionais do Estado e particulares diversos fo-

ram motivados a doarem ao Museu de Sergipe os objetos antigos
que, mais do que a eles, interessariam à própria História do Esta. do.
Recolheu-s_e desta forma. conforme lembra o ilustre Jorna-

lista Junot Silveira, o primeiro cofre da Província, ·mobiliário do
Século XVll e XVIII, um aíltigo canhão deixado durante as andanças do General Labatut durante as guerras da independência, qua-

dros de artistas sergipanos famosos, como Horácio Hora; armas
antigas, como, por exemplo, um revólver 45 que pertenceu a um
dos personagens ciiados em Os Sertões de Euclides da Cunha. durante a Guerra de Canudos e, entre outras curiosidades, uma carabina que pertenceu a Francisco Camelino, um voluntário civil de
Estância. que morreu lutando na Guena do Paraguai.
Lá também se encontra, Sr. Presidente, o acervo que a famí~
lia de Lampião reuniu sobre ele, constituída de objetos pessoais,
noticias de jornal, armas, munições e apetrechos usados pelo seu
bando naqueles tempos.
Gostaria, Sr. Presidente, de relatar aqui como conheci a fi~
lha dele, que foi minha cliente, quando clinicava em Aracaju, méw
dico que era do IAPI. Entrou uma jovem de uns 18 anos em meu
consultório e quando a atendia, fazendo a anamnese, pergunteilhe:
- Como é seU nome?

Ela respondeu: Expedita Ferreira
-Seu pai é vivo?

-Morreu.

- Morreu de quê?
- Assassinado.
-Sua mãe é 'ViVa?
-Também morreu assassinada.
Então, surpreso-e Cmioso, perguntei-lhe:

-O que foi isso, menina?

E ela, com os olhos brilhando, respondeu: .

-sou a filha de Lampião e Maria Bonita.
E desde esta época se tomou minha cliente, durante o período em que exerci a medicina.
Situado no centro histórico de São Cristóvão, o Jlduseu de
Sergipe, atualmente dirigido com muita dedicação e empenho pela
Professora Ana Maria Fonseca Medina, tornou-se uma das grandes
realizações culturais do Estado.
Sr. Presidente, fmalizando, peço a transcrição com _o meu
pronunciamento do artigo de autoria do Jornalista Junot Silveira,
publicado em A Tarde, edição de 27 de fevereiro de 1994, intitulado Museu de Sergipe.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVALBAPTISTA EM SEU DISCURSO:
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Museu de Sergipe
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O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Cid Sabç~~ -º_e C~alho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. ocupo a tnbuna neste momento para
me reportar a um tema que me causou espécie.- Li nos jornais do
Brasil inteiro que Sua Excelência o Senhor Presidente da República mandara fazer uma devassa fiscal na Petrobrás para verificar o
que está acontecendç naquela grande empresa nacional._
Quero dizer ao S~nado Federal, e quiçá isSo· ch~gue aos ouvidos do Presidente da República, que esta Casa ieal~u uffia Comissão Parlamentar de Inquérito, onde foram apO:raclãs denúncias

sobre a Petrobrás e denúncias respeitantes aos Fiilld~ de Pensão,
que consumaram um grande escândalo nacional dur-ante a gestão
do Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos na Secretaria de Assqntos E;stratégicos da Presidência da República.
Quero dizer que esta CPL presidida pelo Sena@r _El_cio Alvares. e que teve a mim_ como E.elator, funcio~ou_çofll o máximo
de correção e apresentou um circunstanciaci9_ relat6!io, _atê hoje
não considerado pela Presidência da República_ e muito menos
pela Procuradoria-Géral da República.
Nesse relatório, Sr. Presidente, verificamos que muitos golpes foram tentados c_on__tra a Petrobrás, mas que houve uma reação
meritória naquela empresa, por parte de seus servidores, e que
muitas dessas tentativas foram frustradas.
Mas o Presidente da República por certo- ficará corado ao
verificar que a Petrobrás perde por ano cerca de 500 milliõÇ.li de
dólares com a indústria químicaodo País, pOrque adquire á utn preço determinado material de emprego químiCo e o repassa por preço iiiferior para garanúr a indústria químicá ne8te Pais.
Um dia fui "iillmciebate em SãO PaUlo, em uma emissora de
televisãO-, parece-me que a TV Cultura, onde me colocaram diante de empresários desse setor, que tentavam negar essa realid_ade
apurada por aquela CPL
Se o Presidente da Repúblicª_~m inter_esse nu~ -~evassa,
talvez nem seja preciso, porque esSa devi:tssa 3gora é Suspeita,
porque ela vem diante dos trabalhos da Revisão ~~~'?-que _a se somar pelos que lutam contra o monopólio do petróleo. pelOs que
querem dividir o mercadq_ da Petrobrás, pelos que admitem que só
não querem a sua privatização porque ela é muito cara. Mas, se fizerem com ela o que fizeram a outras empresas brasileiras e derem
por dinheiro p:xlre, é claro que todo o mundo quererá a Petrobrás.
~sa notlcia·d~ em manchetes pelos jornais está a_indic~,
sem ~úv1da, Sr. Pres1dente: Sr-'s e Srs. S~.n.adQre_s_, que a_açao ~stdenCial se soma aos lobbJes dos qu~ sao contra P m-onopólio do
pe~leo e dos que s.ã<: coníiª ª- própna P~~??rás a favor daqueles
~ue mclue_m na Rev1sa:>· sem a menor leg~timi?a:W um tema dessa
un~cla, quando nao hã n~ população brasilerra a menor preocupaçao com a Petrobrás e mwto menos com a Telebrfos.
Não há, portanto, um fundamento social, nem politico, nem
um fundamento ético para que se examine is-so- fio Coogresso Nacional Revisor. Mas a resposta é dada pelos próprios Parlamentares que inviabilizam a Revisão em si1 ~rtos· qüe~estão, como
representantes do povo ou como representantes dos Estados, de
fora do plebiscito. Não sendo para aperfeiçoar o presidencialismo,
nada há a fazer na Revisão, porque haveria uma grande infração de
conotações cientificas da falta de legitiriii<hde para quãlquer deliberação desse Colegiado, no qual, inClusive, se esma_gou o Senado
Federal, que se agachou diante de uma deliberação quando, na
verdade? esta Casa deveria ter defendido até, perante o Supremo
Tnounal Federal. a própria Federação. Porque esta Casa ê a federação brasileira. Aqui estão os Estados. Nossos votos foram des-
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qualificados, desclassificados. humilhados e diluídos na Câmara
dos Deputados! Nada mais e:omos no Cóilgress<f Revisor do que ·
Pepu~os ~ segunda classe ou Revisore~ _de segunda categoria,
porque nosso voto, como Representantes da Fed_eraçãO;Representantes dos Estados, nãO tem a menor preponderância nem a menor
ingerência nos trabalhos da Revisão Constitucional.
O Sr. Josapbat Malinbo - Somos uma minoria desprezada!

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Uma minoria
com a qual ninguém nem cogita de conversar sobre este ou aquele
problema, principahnente quando se cria Colégio de Liderança,
que ê um Colégio totalmente afastado das bases eleitorais do País.
Porque os lideres, hoje, estão absQlutamente afastados dos seus
próprios liderados. só sendo superados, neste campeonato de distâncias, pelo Relator da Revisão que conseguiu ficar na Europa enquanto estamos na América do Sul.
O Sr. Jos~p~t Marinho- Permita-me V. Exaum aparte.
O SR. CID SÁBOIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex•.
nobre Senador..
O Sr. Josapbat Marinho- Estimaria-relolnãr-à primeira
parte do seu pronunciamento. V. Ex• presta uma inform.a,ção valiosíssima ao Senado. V. Ex• expôs que participou de uma Coniissão, ...
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Fui o Relator.
O Sr. Josaphat Marinho - .••-como Relator, em que se
apuraram fatos relacionados com a Petrobrãs. As conclusões dessa
Comissão foram encaminhadas inclusive ao Poder Executivo. -Eu
lhe faria uma indagação: essa pesquisa abrangeu o conjunto das
atividades da Petrobrás?
.
T ;:
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Todas as denúncias existentes então. inclusive trazendo toda_ a_ cúpula diretiva da
Petrobrás, que já funcionara ou estava funcionando para depor
nesta Casa. Trouxemos os autos de sindicâncias internas sobre diversos períodos administrativos que se instalaram numa sucessão
de s:u~stituição de presidentes da Petrobrás. Aquela sucessão de
subStituições era exatamente um fato que se projetava como o direito. de espernear da empresa ante os atentados projetados pela
Presidência da República através da Secretaria de Assuntos Estra~gicos. Havia reações desmesuradas de diretores comerciais, de
funcionários e outrOs. Enquanto isso, empresas ligadas ao Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos seduziam servidores _da_ Petrobrãs, que
viajavam para 0 Rio de Janeiro e iam dar entrevistas concedendo
· · iooas as informações sobre a Pe_ttobrãs para que funcionassem empresas paralelas no mercado do transporte do petróleo. Muitos funcionários até perderam 0 cargo.
,__ o ___ _yerificamos que houve a ~tratação de navios, contratação
essa que foi inviabilizada pela Petrobrás. Logo depois, um dos navios que não foi contr:atado, ao sair do porto, naufragou horas depois; não tinha condições; realmente, de ser objeto de um contrato
para com a Petrobrás. E, nesses contratos de navios petroleiros,
por exemplo, havia uma alta importância que deveria ser paga com
anterioridade.
Todos esses fatos estão narrados no relatório, COIIlC? o Fundo de Pensão dos Fun_çionários da Petrobrãs. O fundo está devassado. T_Ç>das. as infrações conie"tidas por _esse_ fundo estão
comprovadamente levantadas, inclusive a c_Õinpra de ações- sem
nenhum valor por um preço mais do que razoável. Se não eStou
enganado, as ações nada valiam e foram adquiridas a 17 centavos
de dólar- hoje não devem v!ller coi~ alguma:
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Os fUndos foram lesados, não apenas a Petrobrãs mas o
Fundo do Banco do Brasil. o Fundo da Caixa Econômica. o Fundo
dos Funcionários da Telebrás. Mas o Brigadeiro, dirigente da Telebrás, várias vezes veiO aO meu gabinete -ã.Córiípanhar os-trabalhos
e providenciou, com o relatório. seriíssimas modificações naquele
Fundo. Todos os fundos estão- se adaptando ao relatório, por uma
imposição dos próprios fatos. &se relatório do Senado_só teve um
efeito. perante os próprios Fundos, porque tão grande foi o escândalo, que tiveram que consertar os desmandos.

O Sr. Josaphat Marinho- Pernüte-me V. Ex• Uma nova
intervenção?
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to best sellei". Há muito best selJer no País que não circula tanto
quanto esse relatório. Não há romance que vá com ele. Meu gabinete forne<?e cópias-quase que diariamente. Já vou pedir à gráfica
uma nova edição desse relatório, tal é a procura.
Há poucos dias. o Deputado José Lourenço falou, no Congresso Revisor, exatamente baseado nesse relatório, muito embora
conclusão que ele tii'a não seja a conclusão que eu tiraria. Mas é ·
do seu direito tirar a conclusão que sua inteligência recomenda,
mas não é a minha conclusão. S. Ex• falava exatamente numa alta
importância em dinheiro passada da Petrobrás para o seu Fundo de
Pensão, uma importância que por-si só justificaria a criação de um
banco.

ª

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO_, Pois não. com
todo prazer.

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex•ulll: aparte?

O Sr. Josaphat Marinho - Em primeiro lugar, agradeço-

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Com prazer,
ouço V. Exa

lhe a bondade dos esclarecimentos complementares que deu. E a
partir deles, pennita-me assinalar a incongruência~ a contradição
do procedimento do Governo, que não tirou conseqüências do relatório dessa Conússão e· agora:, no· momerito em que a· empresa é
atacada por interessados na Revisão Constitucional, nesse instante,
manda fazer uma auditoria com o nome de_ 11 DevaSsa da Petrobrás11. O Governo, assim, de boa fé não se coloca a serviÇ-o" docapitalismo privado, prejudicando o renome da maior empresa
nacional.

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- É exatamente.
V. Ex a~ com mais experiência do que eu, em poucas palavras, fez a
síntese do meu discurso. A ementa do meu discurso seria esta.
Aproveito as palavras de V. Ex•, pelo poder de síntese que utilizou, para mostrar que é exatamente essa a razão de_ ser do meu discurso.
Mas estarei pedindo hoje ao Presidente do Senado - por
isso estou aqui na tribuna- a remessa desse relatório para o Presidente da República Itamar Franco, porque, quando ele foi remetido anteriormente - tenho que verificar comõ foi ess_a remessa, não
posso fazer nenhuma afirmativa leviana -, jâ faz meses, o Presidente da República era Fernando Collor de Mello.
Há Comissões Parlamentares de Inquéritos, Senador Josaphat Marinho, que não conseguem nem a "existência no niui:ido da
notícia. Essa CPI várias vezes tentou noticia! sobre-ela, mas logo
tudo era abafado, como acontece agora com relação à ComisSão da
Evasão Fiscal. As pessoas não se interessam em divulgar determinados temas.
Essa corrupção que ameaçou a Petrobrás demonstrou a fortaleza da empresa e o espírito_ patriótico da maioria dos seus servidores. Eles é que criaram problemas para a corrupção, não
deixando que deslanchasse aquilo que era projetado pelo Sr. Pedro
Paulo Leoni Ramos, naquela ocasião, numa posição privilegiada
doEstado._
Todos sabemos que o esquema Pedro Paulo Leoni Ramos
era uma ramificação do esquema de PC Farias, por dentro do Governo. O esquema de PC Farias era paralelo, cercava o Governo.
O esquema de Pedro Paulo Leoni RariioS
-intrometia no
Governo e inclusive dominou fundos de pensão, num esquema
onde se aproveitava todo o prestígio da então Ministra da Fazenda
Zélia Cardoso de Mello.
Quem era amigo de Zélia Cardoso de Mello, que _era amiga
de Pedro Paulo Leoni Ramos, negociou a rodo com ~ fundos de
pensão, que inclusive malversaram, aplicaram indevidamente o dinheiro em açOOs sem nenhum valor. E ainda negociaram mal os
seus imóveis, aO ponto de trocarem unOvêls-de alto valor comercial por terras preservadas, inclusive áieas preservadas pelo Ibama.
Tudo isso está no relatório. Esse relatório circula mais do que mui-

se

O Sr. Mansueto de Lavor - Senador Cid Saboia de Carvalho, V. Exa faz um pronunCiamento da maior oportnnidade. Creio
que é preciso repor a verdade cm torno dessa questão da Petrobrás.
A Petrobrás, pela campanha que vem sofrendo, simultaneamente
aos trabalhos da Revisão, e que se inteDSifica cada vez mais quando se perde a esperança da quebra de monopólios e de alterações
no texto constitucional, transformou-se na grande 1'Geni 11 entre as
empresas nacionais. Todos querem atirar-lhe pedra! Não há um
noticiário de grandes cadeias de televisão que não coloque a Petrobrás como a vilã entre as empresas públicas. Infelizmente, uma JXIsição desastrada do Presidente da República veio colaborar com
esse desgaste. Está sendo explorado esse fato agora. N""ao entendo
como o Presidente Itamar, após autorizar aumentos de combustíveis, solicita uina devassa sobre as contas da empresa.
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - E sem que explique porque cai o· preço do petróleo e sobe o preço de seu derivadQ_
o s[". Mansueto de LaVO[" - Exitainente. Ailte"s dé ser autorizado qualquer aumento de preços, dever-se- ia fazer es·se levantamento de custos e de preços para, só então. poder tomar essa
decisão. mas não antes. Isso 'colabora com o desgaste da grande
empresa. Será lamentável que, na história do mandato presidencial
do Presidente Itamar Franco, conste-um desgaste ou a inviabiliZação dessa empresa. que é a maior empresa do Brasil e da América
Latina. Penso que devemos encarar isso com mais objetividade,
com mais seriedade, com mais abrangência, saber onde estão os
jogos de intefeSses de gruJXIs económicos que querem agarrar esse
filé mignon, que é o comércio do petróleo - comércio iriternacional, importação, refmo. Deveriãiri dizer logo que são concorrentes
da_ Petrqbrás, que se candidatam a sê-lo, e não se ficar discutindo
monopólio, ineficiência da Petrobrás e, agora, até dúvidas administrativas sobre a empresa. com a decisão do Presidente. Tudo
isso é muito ruim. Penso que devemos estar vigilantes, para não
cairmos mais uma vez no eilgodo daqueles que querem dilapidar o
patrimônio público, que é de toda a_sociedade, em favor do interesse de grupos econômicos por-mais respeitáveis que sejam, mas
que não se pOOem sobrepor aos interesses nacionais. Parabéns pelo
pronunciamento de V. Ex•
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -O fato que estou
trazendo à tribuna foi muito bem sintetizado pela experiência do
Senador Josaphat Marinho. Se quisessem fazer Um estudo sobre
tudo o que aconteceu, há uma CPJ, que cOJJcluiu meritoriamente o
seu trabalho. E ninguém entende porque, até o presente momento,
a Procuradoria-Geral da República não adotou uma providência.
Se não há fundamentos para ações penais, mandasse aquilo
para a Policia Federal. Se não há fundamentos perfeitos para ações
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cíveis, aprofunde o estudo, o inquérito, para a coleta das provas
decisivas, para reparar a Nação, para reparar aquilo que é do povo,
o patrimônio do povo, porque o Governo tem grande ingerência financeira nos fundo~ de pensão. Não tivesse essa ingerência não
haveria problema; mas o problema ê que o Governo contribui,
num percentual alto, para com os fundos de pensão. - --Por isso, Sr. Presidente, vou encerrar, para não interroníper
por longo tempo os trabalhos, dizendo que estou requerendo à Presidência do Senado a remessa, para conhecimento de Sua Excelência o atual Presidente da República, desse relatório, que é
solicitado diariamente ao Senado Federal, em grande quantidade.
A edição não foi peqUena, foi uma edição grande, com váriOs
exemplares, sempre se esgotando, porque há um grande interesse
no conhecimento dessa matéria.
Não podemos permitir que,- ao ínVéS de puniri:hós Os que
tentaram contra a Petrobrá.s. os que tentaram e atentaram contra os
fundos de pensão, atinjamos aS instituições. Isso é que não é possíveL
Obrigado a V. Ex', Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cid Saboia-de Carvalho, o Sr. Chagas Rodrigues, J0 Vice-Presidente, deixa á
cadeira da presidência, qUe é ocupada -pelo Sr. Lucúiio
Portella, suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário.
-São lidos e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO N" 219, DE 1994
Com fulcro no art. 43, inciso ll do Regimento Interno do
Seriado Federal, requeiro seja concedida licença nóS dias 19 e 20
do corrente mês, para pronunciar palestra nó Fórum de Defesa das
Estatais e do Património Públ~co, realizado na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1994. - Senador Amir
Lando_
·
REQUERIMENTO N' 220, DE 1994

Abril de 1994

Sala das Sessões, 26 de abril de 1994.- Frrutcisco Rollemberg-

O SR- PRESIDENTE (Lucidio Portel!a)- O requerimento
lido vai ao exame da Comissão Diretora.
Em sessão anterior foram lidos os Requerimentos n~ 216 e
217, de 1994, dos Senadores Cid Saboia de Carvalho e Diva!do
Suruagy, solicitando, nos termos do art. 13, § 1° do Regimento lntemo, sejam considerados como licença autorizada os periodos
mencionados.
Os requerimentos deixaram de ser votados naquela oportunidade por falta de quorum.
Em votação o Requerimento n• 216, de 1994, do Senador
Cid Saboia de Carvalho.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
__ Em ~otação o Requeririieritõ n° 217, de 1994, do Senador
Divaldo Suruagy.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre~
tário.

É lida a seguinte
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, de
acordo com o disposto no art. 39 da alínea a, do Regimento Jnter~
no, me ausentarei dos trabalhos da Casa, no perlodo de 30 de abril
de 8 de maio, para breve viagem à Aleniãiilia, a
de participar
do Seminário "A C90peração Intermunicipal- Associações Municipais".

·rrm

Requeiro seja considerada como licença aritórizada nos termos do artigo 13, § 1°, do Regimento Interno dõ S-éllido FedeJ:'al,
minha ausência de Brasilia, no dia 25 de abril de 199'1, a fim de
tratar, como Uder do Partido da Mobilização Naciooal no Senado Fedexal. de assuntos politicos e lidmi!listrativos no Estado de Sergipe.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1994. - Senador Francisco
Rollember.
--

Atenciosas saudações.
.. Sala das Sessões, 26 de abril de 1994.- Divaldo Suruagy,
Senador.

REQUERIMENTO 221, DE 1994

ORDEM DO DIA

Nos termos do§ l 0 do art. 13 do Regimento Interno, requei~
ro seja considerado como licença autorizada o dia 25 de abril do
corrente, por motivo de encontro politico em São Paulo.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex• protestos de elevado apreço e consideração.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1994. - Senador José

Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Ficam coiiCedidas as licenças solicitadas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 222, DE 1994
Nos termos do art. 210 do Regimen~Q __In~mo; requeiro à
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo 'Rollemberg, meu
pai", publicado no Correio Braziliense, dia 25 de abril de 1~4.

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- A cO!DllDÍcação
lida vai à publicação.
Passa-se à

Item!
Yotação, em tumo único, do Reque:riJÍlento D 0 93, de 1994,
do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos termos regimentais,
a transcriçãO, nos Anais do Senado Federal do artigo publicado
no joriia! ~ edição de 16 de fevereiro último, de autoria do
advogado Armando Falcão, sob o titulo ''Um c~nse poeta do sé-

culo".
Em votação o requerimento, em turno úniCo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A, Presidência fará CUDlprir a deliberação do Plenário.
É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA A TRANSCRIÇÃO É SOUCITADA:
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Estaencerrada

a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e16 minutos.)
ATO DA COMISSÃO DIRETORA W 5, DE 1994

Dispõe sobre o Programa de Assistência em
Creches e Pré-Escolas do Senado FederaL
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar e tendo em vista o disposto no Decreton°977, de 10 de novembro de 1993, resolve:
Art. 1° O Programa de Assistência cm Creches e Pré-Escolas do Seoado Federal (PACPE), instituído pelo Ato da Comissão
Diretora n° 23, de 1992, passa a go-er regulado por este Ato.
Art. 2° O Programa tem por objetivo oferecer ao servidor,
durante o período da jornada de trabalho, condições de atendimento aos seus dependentes, através de ã.ssfstência prê-eScolar -em creches, instituições matemo-infantis e jardins de infância
regularmente autorizados a funCionar pelos órgãoS governamentais
competentes.
- -- -- § 1° Para os fms deste Ato, considera-se dependente o filho
ou menor sob tutela do servidor, conforme defmido na Resolução
n° 5, de 1992, e que se encontre na faixa etária cOID!)reEmdida desde o nascimento até o mês_ em que completar sete anos de idade.
§ 2° Tratando-se de dependentes excepcionais, se!á considerada, como limite para atendimento, a idade mental correspondente à. fiXada no parágrafo anterior, comprovada mediante laudo
médico expedido pela Junta Médica do Sena<io Federal.
Art. 3° A inscrição de dependente no Programa poderá ser
formalizada a qualquer tempo, junto ao respectivo órgão de pes-

•

)8

soai, e deverá ser renovada, semestralmente, até os meses de fevereiio e agosto de cada ano.

§ I • No ato de inscrição e de renovação, o servidor deverá
apresentar, devidamente preenchido e assinado, o requerimento
~o,nst.ar.te do Anexo I, bem como declaração de matricula do depencienie, a ser fornecida pelo respectivo estabelecimento_ de assistência pré-escolar, na qual deverã coo.star o número de inscriÇllo
no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda
(CGC).
.
§ 2• Nas êpoca5 próprias de renovação, declaração mencionada no parágrafo anterior deverá consignar ainda as mensalidades efetivameilte pagas durante o semestre imediatamente
anterior.

a

§ 3• Quando o dependente for desligado do Programa, mu,
dar de estabelecimento ou deixar de receber a assistência prevista
neste Ato, o servidor deverá apresentar, até o último dia do respectivo mês, a declaração dos _valores efetivamente pagos referentes
aos meses em aberto no órgão de pessoal, sob pena de desconto do
valor do auxílio a que se refere o artigo 5°, na forma da Lei.
§ 4° Aplicar-se o desconto referido no parágrafo anterior, na
hipótese de o servidor não apresentar a declaração de que ttata: o § 2•
Art. 4° O dependente será automaticamente desligado do
Programa:
I- a partir do mês subseqüente ao qile complitar sete anos
de idade cronológica ou mental;
n - a partir do mês de março ou setembro, $e não f91' renovada a_~~ in~ri_ç_ão ~C? ~oe;r~; -· ...
m- a partir do mês seguinte ao de seu desligamento de instituição de ensino pré-escolar;
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N - se não forem entregues ao órgão de pessoal os comprovantes de sua matrícula na instituição de ensino pré-escolar e
das mensalidades efetivamente pagas dmante o semestre anterior;
V- a partir do mês seguinte ao· de demissão? exoneração,
rescisão de contrato, aiXJsentadoria ou disponibilidade do servidor
ou de seu afastamento 4o Senado, sem remuneração;

VI -quando ocorrer ó seu óbito ou o do seryidor;

vn -

se· for constatada alguma irregularidade na documentaçãO apresentada.
·

Art. 5° O serVidor receberá, mensalmente, por dependente
inscrito no Programa. um auxílio pré-escolar a ser creditado em folha de pagamento a partir do mês seguinte ao da inscrição, sem direito à percepçãO de ãux.Hio retroativo a meses Briteriores.

ANEXO I· MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÁOIRENOVAÇÀO
Ato 005

mro;A)~A~:==------MATRiaJLA: CAROOIEMJ'REOO:
LOTAÇÃO: ·--~RAMAL:~·-. ENDEREÇO RES!DENOAL:
·------==~------

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

§ 1o Os valores do auxílio e da participação fmancefra do
servidor são os fixados no Anexo n
§ 2° Os valores previstos neste artigo poderão ser reduzidos,
por ato do Diretor-Geral,_!!a mesma proporção, quando os recursos.
orçamentários ou fmanceiros forem insuficierite_s para. cobrir toda a
despesa do Programa.
§ 3° O auxilio pré-eScolar não se incorporará ao vencimento
ou remuneração do servidor _nem servirá de base de çál_culo de
qualquer vantagem.
Art. 6o-O aUxílio de que trata o artigo anterior não
relação ao mesmo dependente:

ser~

em

I - percebido _cu_mu_lativamente pelo servidor que exerça
mais de um cargo público. em regime de acumulação;

NOME DO DEPENDENTE

GR.UDE
DATA DI:
DEri:NDÊIICIA NASCIMENTO

JI - concedido ao servidor que perceber idêntico ~efício
de ontro órgão público;
ill- deferido ao servidor, se o cônjuge ou companheira já
receber idêntico beneficio de órgão público;
IV - devido, se o dependente estiver recebendo assistência
pré-escolar prestada direta ou indiretamente pelo Senado on por
ontra instituição criada ou mantida pelo Poder Público.
Parágrafo único. Na hipótese de divórcio ou separaÇão judicial, o benefício será concedido _ao servidor_que mantiver a criança
sob sna guarda.

el99

Art. 7° Considerar-se-ão automaticamente inscritos no Programa os dependentes atualmente cadastrados com base no Ato da
Comissão Diretora n° 23, de 1992, devendo a renovação ser feita
de acordo com o artigo 3° deSte Ato.
Art. s• Os órgãos de pessoal do Senado, Cegraf e Prodasen
manterão sistema de controle dos servidores beneficiários do Programa de que trata este Ato, com informações mensais sobre a
evolução das despesas.
Art. 9" O Diretor.<Jeral baixará as instruções complementares
que se fizerem necessárias à implementação, execução e conlrole do.
Progr.una. bem como resolverá as questões omissas neste Ato.

Art. 10. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação,
fmanceiros a partir do primeiro mês subseqüente.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrári~.

comJ.~feitos

(Dcfiro/lnddi!o),_ _ opcdido.

PlllliqH.
SSAPES, m_/_1_
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ANEXO II
Ato 005

VALORES DO AU:XiLIO PRÉ-ESCOLAR E DA PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA DO SERVIDOR
CARGO/EMPREGO OU NIVEL
CORRESPONDENTE
.- ..
Nlvel I- Básico

.

Nfvel II - Médio
Nlvel III - Superior
Cargos em Comissão

~-

VALOR DO
AUXILIO EM
URV

PARTICIPAÇAO
FINANCEIRA
EMURV

99-74

-

9974

997

9974

19 95

~-'

-

Sah1 Ue Reuniões da Comissão Dirdófa. 26- di.! ahril dt•
199~

(*)PORTARIA I> A COMISSÃO I>IHETORA
N" I, UE 19'>4
A tUMlSSÁO ll!RETORJI !lO SI:NAIJO FI:llliRI\1., no
dcscmpcnlw Jt• suas atrihtH~'Úl~S rt'f'.lllll'll{,u~ c rcgulallll'lltan·~. t.: a
vista do qut• díspút•m 11s arts. 14; e I ·H1 da l..c1 n" X. l 12. de I I dt•
dczcmhro Jc 1990 c 5R~ d1l Regulamento Administrativo do Scnadnl'ctkral, resolve.

I -instaurar Processo Disciplinar dt•stinud,l a apurar <Ls rcsponsahilidadc,> de .lOSÚ CARLOS ALVES IJOS Si\NIUS. cxst~rvldnr do Quadro de [\$soai dtl Senado. <Lfl'lSt'ntado pelo Ato do
Presidente n° R44. de 1991. o qual é at·usm.ln de ter. no excrcicto
de função pu'hlica, recebido propina. comissão. presente ou vantagens, cm razão de suas atribui\·(lCS, o que caracteriza transgressão
sujeita à penalidade de cassação da aposentadoria. nos tcmws dos
arts. 132. Xlll e 134 da Lei 11° 8.112. de!990:
ll- designar os Senhores Senadores JÚLIO CAMPOS. Primeiro secretário. NABOR JÚNIOR. Segundo Secretário, e CARLOS PATROdCIO. St~plentc de s_~ç_retário. para, sob a
presidência do primeiro. cOmporem a Comissão que conduzirá o
Proce.'>so Oisciplíita:I. na forma do estabelecido no art. 149 da Lei
n°8.112.de 1990.
Senado Federal. 12 de abril de 1994. - Humberto LucenaChagas Rodrigues- Júlio Can1po,s- Júnia Marise- Levy DiasCarlos Patrocício - Nabo r J ún_ior.

Art. I" Jk:->ignar os servidores ESPEDITO MARQUI:S DI:.
Je Processo l.egJ~latJVcJ.
Matm:ula 17R4, c. n<~ s1,!a ausêm·ia. SYI.VIO VIEIRA PHXOT<J.
l'c<.'nlt'o l..cgislatJvo. Área lh' Pnx:t•ssn l.c.•gistativo. Matricula
.1(17:1. ptlra suhstituirt'lll n Din•tor Lh Suh.'>l'l'fl'lari.a Ut• Administra
\'lÚll,.inan<.:l'ÍTêl, dumllll' l),'> ~cus impt·llitlll'~lh's lcg~JS e eventuais
1\ZliVI~J)<). 1\.nalistu l.cgislutlvo. An~a

Art. 2" Fsll' Ato l'ntra cm vignr na data de sua publicação,
n Atn do Prcsid~nte n° 567, de 1993 C demais disposi·
\Úc:-. cm contrario.
-T;;
rL'Vo~ados

Senado Federal. 26 de abril de 19_94 Senador Humberto
Lucena. Presidente.
ATO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
N° 2, de 1994

.Dispõe sobre a conversão, em Unidade Real de
URV, dos vencimentos dos servidores do
Centro Gráfico do Senado Federal.
Valor~-

O Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Senado
Federal, no uso da competência que lhe confere o Regulamento
Administrativo. e tendo em vista o disposto no Ato da Comissão
Oiretora n° 4, de 1994. resolve:
Art. 1° Os vencimentos dos servidores das carreiras -e dos

cargos cm comisSã.O do Centro Gráfico do Senado Federal são
convertjdos Cffi Unidade Real de Valor- URV. a partir de 1° de
março de 1994, de confonnidade com os Anexos I e 2 deste Ato.

( *l Republicado por haver saído com incomção r10 DCN II. de 1:5-4-94.

ATO DO PRESIDENTE
N' 181, DE 1994

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicaç-ão,
com efeitos financeiros a partir de 1° de março de 1994.
Art.

O Presidente do Senado Federal. no uso de suas atribuições
regimentais e de acordo com a competência que lhe é conferida
pelo art. 6°, § 2°, da Resolução n° 42, de 1993. resolve:

3<~ Revogam-se

as disposições em contrário.

Sala do Conselho de Supervisão, 12 de abril de 1994.
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"'fABELA DE VENCIMENTOS IIÓs-é~ DE CARREIRA DE\
l'SPECIAUZAÇÂO LEGISI.ÁTIVÁ EM ARTES GRÁFICAS
.
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Tabela funçl'>as comlulomídas em URV PARA MARÇ0/84.

Vlglnclo: Morço/M

~1~0
10

!6

.aoo,

PADRÂO
FC-10
FC-08
FC-08
FC-07
FC-06
FC.OS
FC-Ool
FC-03
FC-02
FC-01

uRir
1.211 211
1.09011
1.00935
80741
&4588

484.49
36337
282.62
20187
121,12

/

TETO DA REMUNERAÇAO:

4.037,44

238,3S
2:!1,28
216,69
06,1

02
01

79

--~----,,....-------~---.

República Federativa do Brasil
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ANO XLIX- N" 45

OUINTA-FEIRA 28 DE ABRIL DE 1994

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA36"SESSÃO, EM 27DEABRILDE 1994
1.1 -ABERTURA

1.2 - EXPEDIEN'IE

N" 186, de 1994, da Liderança do PSDB, no Senado Federal, de substituição de membros em .comissãO mista. ·
N" 261 a 265, de 1994, da Liderança do PMDB, na Câmara
dos Deputados, de substituição de membros em comissões~~·
N" 195 e 196 de 1994, da Liderança do PMDB, no' Senado
Federal, de substituição de membros em comiSsões mist3f·::

1..2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
N" 179, de 1994 (n" 326/94, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.5- Requerimentos
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia
N° 223, de 1994, de autoria -do Senador João França, soliciaquiescência
tando ao Ministro da Justiça as informações que menciona.
N" 178, de I 994 (n" 325/94, na origem), de 26 do corrente,
W 224, de 1994, de autoria do Senador José Richa, solicireferente a escolha do nome do Sr. Bernardo de Azevedo Brito. tando que sejam considerados, coi:no licença autorizadas, os dias
Mnistro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumu- , 4, 13, 14, 15, 18, 19, 20,22 e 25 de abril de 1994. Aprovado.
lativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à Repú- ·
N° 225, de 1994, de autoria do Senador Antonio Mariz, soblica da Finlândia, exercer a função de Embaixador do BraSil junto ·licilandó que sejam considerados,_ Como licença autorizadas, os
à República da Estônia.
dias 25 e 29 de março de 1994. Aprovado.
N" 226, de I 994, de autoria do Senador Amir Lando, solici1.2.2- Ofício do Primeiro Secretário da Câmara_dos De ..
tando que sejam considerados, como licença, os dias 8, 11, 12, 13,
putados
N° 124/94, c_omunicando a aprovação, sem emendas, o Pro- 14, 15, 22 e 25 do corrente ano. Aprovado.
N" 227, de 1994, de autoria do Senador Rachid Saldanh,a
jeto de Decreto Legislativo n• 36, de 1994 (n" 421/94, na Cã!nm:a
dos Deputados), que altera o DeCretO Legislativo n° 6, de 1993, Derzi, soliCitando que sejam considerados, como licença autorizaque regulamenta a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da da, os dias !8, 21, 25, 28,29 e 30 de março; e 4, 7, 8, II, 15, 18,
19 e 20 de abril do corrente ano. Aprovado.
União pelo Congresso Nacional.
N" 228, de 1994, de autoria do Senador Affooso Camargo,
1.2.3- Apreciação de matéria
solicitando que sej~m considerados, como licença autorizada, os
Proposta de retificação da Resolução n• 35, de 1994, que dias 11, 15,22 e 25 de abril do corrente ano. Aprovado.
autorizou rolagem da dívida do Estado ·do Mato Grosso, tendo em
~ 229, de 1994, de autoria do Senador Antonio Mariz, sovista erro manifesto coo.Statado no parecer de Plenário, oferecido
licitando que sejam considerados, como licença autorizada., os dias
ao Projeto de Resolução D0 45, de 1994. Aprovada.
4, 5, I I, 15, 22 e 25 de abril do corrente ano. Aprovado.
1.2.4- Oficlos
N" 230, de !994, de autoria do Senador Cid Saboia de CarN" 248, de 1994, da Liderança do Bloco PFI.lPSC, na Câ· valho, soliCitando_ que sejam considerados, como liCença autorizam.ara dos Deputados, de substituição de membros em comissão da, os dias 4, 8, II, IS, 18, 22 e 25 de ·abril do corrente ano.
Aprovado.
·
mista.

.,,.
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W 231, de 1994, de autoria do Senador Darcy Ribeiro, solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os-dias
4, 5, 8 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25 e 26 de abril do corrente
ano. Aprovado.
W 232, de 1994, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada. os
dias 8, 14, 15, 18, 19,22 e 25 de abril do corrente_ano. Aprovado.
W 233, de 1994, de autoria do Senador José Fogaça. solicitrando que sejam considerados •.como licença autorizada, os dias 4,
5, 8, 11, 14, 15, 18,22 e 25 de abril do corrente ano. Aprovado.
W 234, de 1994, de autoria do Senador Áureo Mello,_ solicitando autorização para afastar-se dos trabalho.s,da Casa, no período de 10 dias, a partir do dia -22 de abril do_ corrente ano.

Aprovado.

N' 244, de 1994, de autoria do Senador Josapbat Marinho,
solicitando autorização para· afãstai~Se ·dos trabalhos clã Casa nos
dias 29 de abril e 2 e 3 de maio do corrente ano. Aprovado.
N° 245, de 1994, de autoria do Senador Hugo Napoleão, solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias
20 e 22 de abril do corrente ano. Aprovado.
N° 246, de 1994, de autm:ia do Senador Ronaldo Aragão,
solicitando que sejam considerados, conlo licença aut~da. os
dias 1~ e 22 de abril do corrente ano. Aprovado.
1.2.6 - Discursos do Expediente
SENADOR WURIVAL.BAPtfS'tA- Falecimento do ~4vo
gãdo sergipano Divaldo Santos Andrade.
SENADOR REGINALDO DUI)RTE[.- Co)ls~qü~ncia da de.
salivação das Frentes Produtivas do Norde.ste, ln;lplantação _de pro_je\OS . de_ irriga.ç~o e_ aFoveitamento econôm.ico do orio São
. Fr!ill-qi~co depen~ der çieci~ã,o,polítiça.

N° 235, de 1994, de autoHã.' do Senador Coutinho 1orge, solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias
21; 24, 28, 29, 30 de março do corrente ano. Aprovado.
.
N° 236, de 1994, de autoria do Senador D.arcy Ribeiro, soli1.3- ORDEM DO DIA
citando que sejam considerados, como licença -autorizada, os dias
SubstitUtivo do Senado ao PiojetO ~Lei da Câinara'no 62,
15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 e 30 de Jnarço do corrente ano. Aprovado.
"
de 1990 <n' 3.516!s9,na eas~ de origem), que detuie crimé orgaN° 237, de 1994, de autoria do Senador Guilherme Palmei- nizã.do e dispê'xi- Sobre- ineiOs espeCiaiS de investigação_ e prova nos
ra, solicitando que sejam considerados, como licença autorizada,
inqUéritOS é ·process-os qUe sobre éle versein. VotaÇão adiada nos
. os dias 15 e 22'de abril do corrente ano. Aprovado.
- iermós do :ke<jueriniento' no'i47/94, apÓS paieéer de plénáiio sObre
W 238, de 1994, de autoria oo Senador Reginaldo Duarte, .as· emenda~_oferec\da~ ~m.turno suplen;u~mt3r.
solicitando que ~ej~ con~i~racios, como licença autorizada, os
· Ofício n' S/40, de 1994, pelo qual o Governo do Estado do
dias 4, 8, 11, 15,.18 e 22 de abril çlo corrente anO- ,I. provado
_Rri~ Gràn_dp -dp Su~ ~oliplta ~l!tçn1zação p~a emitir_Le~s FinanceiN',239, de 1994, de autoria do Senador Cid Saboia de ,Car- rns do Tesouro daquele Estado - LFT-RS, destil)ados aç giro, da
valho, solicitando que seja considerado, como lic,ença autorizada,
Dívida Mobiliária do Estado.. vencível no 1° s_em.estre_ de 1994.
o dia 29 de abril do corrente ano. :Aprovado.
Aprovado, após parecer de plenário favorável nos termos do ProN° 240, de 1994, de autoria _do Senador Aluízio Bezerra, so- jeto de Resolução n° 46/94. À Comissão_Diretora pa.r3: a redação
' ' ·
'
'·'
"'·
final.
licitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias
4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19;·20; '22, 25, 26, 27, 28 e 29 de abril
, 'Redaçâ'o fiDal do Proje\0 de Resoluç:ão n' 46/94. Aprova·
do corrente ano. Aprovad~
da. A promulgação.
____ __
.
.
. .
N> 241, _de 1994, de autoria do Senador _J_o.s_é_~ogaça, solicit.3:t..:
Di~~~~S ,Pós~ Ordém do ~ia
tando que sej~ considerad,O$, -çOmo licença autoriiã.da, os dias
SENADORAMIR LANDO- Decreto presidencial declaranl8, 28 e 29 de'tnarÇ_o do c~~~ ~o. Aprovado~_ ·
do_de
interesse
social, para fms de reforma-agrária, o imóvel rural
N' 242, de 1994, de autoria do Senador Carlos Patrocinio,
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os denominado Lote São Sebastião :--_F_arte Sul, situado nos Municídias 4, 5, 8, 15, 18, 22, 25 e 29 de abril do correyte ano. Aprova- pios de _Porto Velho e Campo Novo, _no Estado de Ronc:Jônia.
SENADOR 'GILBERTO MIRANDA- Reflexão sobre o sigdo.
W 243,,de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, so- nificado e o alcance social de uma refoima constitucional ..
licitando que se}lm considerados, como licença autorizada, os dias
SENADOR LOUREMBERG. NUNES ROCHA '- Prejuízos
4, 5, 6, 8, 11; 12, 13, 15, 18 e,22de abril docom;nte ano. Aprova- causados à produção agrícola do Centro-Oeste pelo não aproveitado,
mento hidroviárlo ~ região.
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SENADOR ODACm SO/IRES- Artigo publicado ua ''Re-

SENADOR JOÃO FRANÇA - Preocupação de S. Ex• c;om

vista da Escola Superior de Guirra", em novembro de 1993, de au-

a demarcaç_ão de áreas indígenas no Estado de Roraima, em parti-

toria do General Olrlos de Meira Mattos, sob o título A Amazônia

cular, da reserva Raposa/Serra do Sol.

e a Discussão Estratégia. Resultados da pesquisa sobre as preferências e o grau de satisfação do povo brasileiro em relação aos

1.4- ENCERRAMENTO

sistemas público e priVado de saúde, divulgados no informatiVo
''Medicina Social" da Associação Brasileira de Medicina

2- MESA DIRETORA

(ABRAMGE).
SENADOR NELSON WEDEKIN- Importância da implantação do porto seco de Dionísio Cerqueira para o Estado de Santa
Ca.tarina e, concomitantemente, para o Mercosul.

3- LIDERES E VICE LIDERES DE PARTIDOS
4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES

Ata da 363 Sessão, em 27 de abril de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 19 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alfonso Camargó - Albano Franco ~-Alexandre Costa Alfredo Campos - A1mir Gabriel - Arrir Lando - Antc<lio Mariz
- OU:!os De 'Carli - Carlos. Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho- Coutinho Jorge - Darcy Ri-

beiro - Dario Pereira - Dirceu CarneirO - DiValdo SuruaiD'-Eduardo Suplicy ·- Epitácio Cafeteira - Esperidião AiDiD. ..: Fernando Henrique Cardoso- Flaviano Melo- Frap.cisco ~ollemberg
- Garibaldi Alves Filho - Gilberto Miranda- Guilbenne Palmeira
-Henrique Almeida- Hugo Napoleão -Humberto Lucena
Saraiva -lrapuan Costa Júnior- Jaxbas Passarinho- João Calmon
-João França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho
-José Eduardo- José Fogaça - José Paulo Biso!- José RichaJosé Sarney- Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy Mag8ihães Lavoisier Maia - Levy Dia5 '- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista -' Lucidio Portelia - Magoo Baçelar.-, Ma!.Stjelo _de
Lavor- Márcio Lacerda- Marco Maciel- Mário- Covas -_Marluce Pinto- Mauricio Corrêa --MaurO senevideS- Meira -Filho-Moisés Abrão- Nabor Júnior.:. Nelson Cameiro- Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinllli ·- Rachid
Saldanha Derzi .c Raimundo Lira - Reginàldo Duarte - Ronàldo
Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - TeÓtônio Vilela Filho Valmir Campelo- Wilson Martins.

-Iram

rianópolis. Estado de Santa Catarina, do terreno que menciona,

sancionado e transf()flllll(lo na Lein' 8.872, de 26 de abril de 1994.
-Submetendo à deüberação do Senado Federal a escolha de
nome indicado para cargõ CUjO provimento depende de sua prévia
aquiescência:
MENSAGEM N" 178, DE 1994
(N" 325/94, na origem)
Senhores Membros do S~ado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso N, da Ccnstituição
Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § 1', do regulamento aprovado pelo Decreto n° 93.325, de I' de outubro de 1986,
no art. 39, inciso I, alínea "a", e no art. 40, do Anexo I ao Decreto
n' 99.578, de 10 de~ outubro de 1990, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer. do Senhor BERNARDO DE AZEVEDO l3RITO. Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo_ de
Embaixador do Brasil junto à República da Finlândia, exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Estônia.
Os méritos do Embaixador BERNARDO DE AZEVEDO
BRITO. que níe fuduziram a escolliê-Io para O desempenho dessa
elevada função, coutam da anexa informação do Ministério das
Relações Exterioies.
Brasilia, 26 de abril de 1994.- Itamar Franco.
INFORMAÇÃO

O SR. PRESIDENTE (Chsgas Rodrigues)- A lista de presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores.- Hav~ndo nú-

mero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOS tmbalhos.
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura do ExpedieD.te.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N" 179, de 1994 (n' 326/94, na origem), de 26 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 92, de 1993 (n' 2.989/92,
na Casa de origem), que autoriza a reversão ao Município de Fio-

CURRICULUM VIIAE:
Embaixador Bemardo_de Azevedo Brito
Rio de Janeiro/RJ, 4 de junho de 1935. Filho de João Aleixo de Brito e Alvesina Azevedo Brito. CPCD, IR.Br. Centro' de
Instrução de Oficiais da Reserva ·da Marinha, CIORM, Curso de
Formação de Oficiais, 1955/57. Segundo-Tenente da Reserva da

Marinha.
Cônsul de Terceira Classe, 28 de fevereiro de 1958.
Segundo Secretário, merecimento, 24 de outubro de 1961.
.. Primeiro Secretário, merecimento, 30 de junho de 1968.
Conselheiro, merecimento, 1° de janeiro~ 1973.
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 12 de dezembro
de 197~.

Ministro de P:rimeira Classe, merecimento, 28 de junho de

1990.

Assistente do Chefe da DiviSão da Amétiça_ Meridional,
1967.
Chefe, interino, da Divisão da Bacia do _Prata e Qrile,
1968/69.
Agregado, 1979/82.
Copenhague, Terceiro Secretário, 1960/61.
Copenhague, Segundo Secretário, 1961162.
Copenhague, Encarregado de Negócios, 1961.
Copenhague, Cônsul-Adjunto, 1962.
Copenhague, Encarregado do Consulado-Geral, 1962
Oslo, Segundo Secretário; 1962/64.
Oslo, Encarregado de Negócios, 1962.
Sevilha, Cônsul, 1964/67.
Nova York, ONU, Primeiro Secretário, 1969172.
Nova York, ONU, Conselheiro, 1973/75.
Roma, Encarregado de Negócios, 1975.
Roma, Representante Permanente do Brasil jnnto à FAO,
1975179.
Lusaca. Embaixador, 1982'86.

Harare, Embaixador, 1986/92.
Helsinki, Emblrixador, 1994/

Comissão Permanente do Direito

Social~

do Minjstério do

Trabalho, Indústria e Comércio, Rio de Janeiro, 1959 (representante-suplente do MRE).
XI Congresso Internacional de Estradas de Rqda_gem., Rio
de Janeiro, 1959 (assessor da Comisssão Organizadora e observildordoMRE).

Congresso Internacional de 4J,stituições Superiores de Controle de Finanças Públicas, Rio de Janeiro, 1959 (representante).
Comitiva do Ministro de Estado, em visita à Argentina,
1959.
Comitiva- do Ministro
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de Estado, em visita ao- Paraguai,

1960.
Reuniões do Conselho Deliberativo da SUDESUL. Porto
Alegre, 1967/68/69 (representante-suplente).
N Reunião da CEBAC, Buenos Aires, 1968 (assessor).
Reunião do Comitê Intergovemam.ental com os -TéciiicoS
dos .Gbvemos dos Países da Bacia 9o Prata, Buenos Aires, 1968
(assessor).

Comissões "ad hoc"", assessoras do Comitê lntergovemamental Coordenador (CIC) da Bacia do Prata, Buenos Aires, 1968
(assessor).
ll Reunião Ordinária de_Chanceleres dos Paises da Bacia do
Prata, Santa Cruz de la Sierra, 1968 (assessor).
I Reunião Extraordinária e III Reunião Ordin&ia de Chanceleres dos Países da Bacia do Pr~ta. Brasnia, 1969 _(assessor).
XLIII, XLN, XLVIII e XLIX Sessões da Conferencia Internacional do Trabalho, Genebra, 1959/60/64/65 (conselheiro-técnico). Segunda Comissão da Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova Y ork, sessões de 1969 a 1975 (representante).
XI a XVI Sessões do .Conselho de . Administração do
PNUD, Nova Y ork/Genebra, 1971 a 1973 (representante).
XLVIII a LIX Sessões do ECOSQC, Nova Y ork/Genebra,
1970 a 1975 (delegado).
Vice-Presidente da Segunda Comissão da Assembléia Geral
das Nações Unidas, Nova Y ork, 1971.
Reunião Ministerial do Grupo dos 77, Lirua, 1971 (delegado).

-Comitê de Programa e Coordenação da ONU, Nova York.
sessões de 1970 a 1974 (representante).
Vice-Presidente do Comitê de Programa e Coordenação da
ONU, Nova York, 1971 a 1974.
VI Sessão do Contitê Preparatório da Segnnda Década das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, Nova York, 1970 (dele·
·
. gado).
Comitê de Revisão e Avaliação da Estratégia para a Segunda Década das Nações Unidas para o De_senvolvimento, Genebra/Nova
York,
sessões
de
1972
a
1975
(delegado/relatorNice-Presidente).
Comitê Preparatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, Nova York/Genebra, 1970n 1 (representante).
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente,
Estocolmo, 1972 (delegado).
I Sessão do Conselho de Administração do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (IJNEP), Genebra, 1973
(delegado).
ll Sessão do Conselho de Administração do Programa das
Nações Unidas para o
Meio Ambiente (UNEP), Nairóbi, 1974
(chefe).
·Comitê Especial para a Racionalização dos Trabalhos e Organização da Assemblêia Geral das Nações Unidas, Nova Y ork,
1971 (delegado/relator).
Comitê Intersecional do ECOSOC sobre Empresas Tra:nsnadonais, Novã York, 1974 (representante).
- I Sessão _do Comitê Preparatório da Conferência das Nações
Unidas sobre Estabelecimentos Humanos, Nova York. 1975 (chefe).
Comitê sobre Recursos Naturais, ONU, Nova York/Nairóbi/Nova Delhi/Tóquio, sessões de 1971 a 1975 (chefe).
Comitê sobre Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, ONU, Nova York, sessões de 1973 e 1974 (delegado).
Grupo Intergovernamental Preparatório da Conferência o
ONU!IMCO sobre Transporte .Internacional de Cofres de Carga,
Nova York, 1972 (chefe/Presidente).
JI Sessão Especial do Comitê de Transportes Maríti.i:nos da
UNCTAD,Genebra, 1972(delegado).
XVIIT e XIX SeSsõeS _da Conferência· da FAO, Roma.
1975177 (delegado).
Conselho daFAO, sessões de 1975 a 1978, Roma (chefe).
CÓmitô de Programas da FAO, Roma, 1978 (representante).
N Sessão do Comitê de Agricultura da FAO, Roma, 1977
(chefe).
LI Sessão do Comitê de Produtos de B~se da FAO, Roma,
1977 (chefe).
_ q~u_po Jntergovernamental da FAO ~'?!>_~ -~~me~_~s_ Oleagi~
nosas, Oleos e Gorduras, sessões de 1976 a 1978, Roma (chefe). .
Grupo Interg_overnamental da FAO-sobre_Arroz, sessões de
1976 a1978, Roma(chefé), · · : . .
.. .
. · ... ·. :
Grupo Intergovemamental da FAO sobre Fibras Duras, sessões de 1976 a 1978, Nalr6bi/Nova DeÍhi/Roma (chefe).
L ll e m Reuniões Preparatóiias sobre FibfaS Du-ras do Programa Integrado de Produtos de Base da UNCTAD, Genebra,
1976177178 (chefe).
I e TI Reuniões Fr_eparatórias obre Oleaginosas do Programa
Integrado de Produios:de B.Se da UNCTAD, Genebra, 1977178
··· ·· ·
· · ··-· · · . -·
(chefe).
.
<

<

•

•

•

11

-

•

•

VI Sessão do Comitê Intergovemamental "ad hoc do Programa Integrado de Produtos de Base da UNCTAD, Genebra,
1978 (representante):
-

•
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ID Sessão da Força Tarefa sobre Reestruturação do Painel
Intergovernamental sobre Mudança de Clima (IPCC), Harare,
1992 (chefe).
- · ·

Reunião de Peritos da UNCfAD sobre Cobre, Genebra,
1976 (delegado).

XI e Xll Sessões da Comissão FAO/OMS do ''Codex Alimentarius", 1976178, Roma (chefe).
IV UNCfAD, Nairóbi, 1976 (delegado).

Vill Sessão Plenário do Painel Jntergovemamental sobre
Mudança de Clima (íi'CC), Harare, 1992 (chefe).
Vice-.Diretor Executivo do Programa Mundial de AlimenComitê sobre Chocolate da Comissão F AO/OMS do ''Cotos, Roma, 1975/81.
dex Alimentarius", Bienne, 1977 (chefe).
Diretor Executvo, a.i., do Programa Mundial de Alimentos,
Comitê sobre Políticas e Programas de Ajuda Alimentar_
Roma,
1981/82.
(CFA), Sessões de 1976 a 1978, Roma (chefe).
Ordem de Rio Branco, Grã~Cruz, Brasil.
Conferência das Nações Unidas para o Estabelecimento do
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil.
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agricola (FIDA),
Ordepl ao Mérito, Grande Oftcial, Itália.
Roma,1976 (chefe).
Libertador San Martin, Oficial, Àrgentina.
I e II Sessões do Conselho de Administração do Fundo InBernardo O'Higgins, Oficial, Cbile.
ternacional para o Desenvolvimento Agricola (FIDA). Romã.
Santo Olavo, Cavaleiro de 1" Oasse, Noruega.
(1977178 (governador).
.
Danneborg, Cavaleiro, Dinamarca.
Representante Permanente do Brasil junto à FAO, Roma, __
O
Embaixador BERNARDO DE AZEVEDO BRITO en1975/79.
à:ntra-se nesta data no exercício de suas funções de Embaixador
Presidente do Gmpo dos 77, Roma 1977.
Comitê Administrativo de Coordenação, dos Cbefes das do Brasil junto à República da Finlândia. -(Gilda Maria Ramos
Agências do Sistema das Nações Unidas, Genebra, 1979 a 1982 Guimarães), Chefe do Departamento do Serviço Exterior
(membro).
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.)
· - · · ·
·
·
Conferência Consultiva Anual da SAOCC, Maseru, 1983
(chefe).
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
Reunião da UNIDO sobre Promoção de
Investimentos
CÂMARA DOS DEPUTADOS
na África Austral, Lusaca, 1983 (observador).
Conferência Consultiva Anual da SADCC, Lusaca, 1984
N° 124/94, de 27 do corrente, comunicado a aprovação, sem
(delegado).
emendas, o Projeto de Decreto Legislativo n° 36, ·de 1994 (n°
Conferência Consultiva Anual da SADCC, Mbabane, 1985 421/94, na Çâmara-<Íos Deputados), que altera.o Decreto Legis.
_ . _ . lativo n° 6, de 1993, que regul8.D!enta escolha de Ministros do Tri(delegado).
Conferência Ccnsultiva Anual da SADCC, Harare, 1986 buruil de ContaS da União pelo Congresso Nacioilal.
.
.
._
.
(delegado).
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- O Expediente
Conferência de Plenipotenciários sobre a Pi'oteção Ambien~
lido vai à publicação. A Presidênciã comuniCa ao Plenário que total dos Recursos Comuns da Bacia do ~zi,Jjanu:e, 1~~?. (ob-,
mará as providências necesSárias à promulgação do Decreto Legisservador).
..
_
_
.
.
lativon•36,de 1994.

ll Conferência de Ministros de InfOI'lil_ação dos_ países Não-

Alinhados (COMINAC-II), Harare,1987 (obserx~dor).

Conferência Internacional contra o Apartheid no Esp:nte,
Harare,1987 (observador).
. . . . .... _
.
Conferência Tripartite da OI'f sobre. Ação contra ,o
heid, Harare,1988 (observador).

.
Apart~

I Reunião do Comitê Ministerial Pel'Jllàiieht~ para a Coope~
ração Económica do Moviinento Não-Alinhado, Haiare, 1988
(chefe).
·
VI Reunião do Programa de Ação para Cooperação Económica (APEC), dos Países NãO" Alinhados, Harare, 1989 (observador).

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A Presidência
recebeu do Senador Guilherme Palmeira, Relator desi&nado en:l
substituiÇão à Comissão de Assuntos Econômicos, solicitação- de
retihciÇão da ReSolução n° 35, de 1994, que autorizou rolagem da
dívida do Estado do Mato Grosso,- teD.do em vista erro manifeSto
constatado no ·pãre<:er de Plenário, oferecido ao Projeto de Res0luçãon•45,de 1994.
-' · - Em votação a retillcação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecei' sen~ .
tados. (Pausa.)
Aprovada.
A PresidênCia, não havendo objeção do Plenário~ tomará as
·
· providências nece'sSárias à retifiqiÇão. aprovada.
,
. -~.~seguinte a reilii~a9ão aprovada:. -

Reunião _Ministerial do-Btireáu Coordenada dos Paises Não~
Alinhados, Harare, 1989 (observador).
. ' ·.
..
·
'
ReuniãO dC' Comitê Jntergover:DamW:b.t -de~PefiiOs.sObfe ln::
dustrialização na África, Harare, 1989 (obse..VIldor).
IX Reunião da Confer.Sncia de Ministros- AfricanOs da In~
dústria, Harare,1989 (observador).
. -- '
Reunião dos Cbefes de Estado da S_AI)CC; Harare, 1989
·
·
(observador).
Missão Especial do Governo brasileiro às Cerimônias da In__
.
dependência da Nann'bia, Wmdboek, 1990 (tMmbro).
Xlli Sessão-da Cónllssão das Nações Uriidas-para Assentamentos Humanos (HABITA1), Harare, 199f (chefeNice-Presidente!Presidente do Comitê de Redação).
Comitiva do Presidente da República, em visita- oficial a6
Zimbabue, 1991.

Aprovada a retificação à promulgação.

Em 27 deabrll de 1994.- (entra assinatura).
Solicitação~de

retificação daResoluçãono:35, de 1994.
Seilhor Presidente,
Por manifeSto equívoco n~ trã..nscrição de algumas datas e
códigos no ParP.cer que apresentei, em Plenário, em substituição ·à
Comissão de AsSUntos Econôrn.icos~ que ofereceu o Projeto de Re~
solução D0 45, de 1994, do qual originou~Se a Resolução n° 35, de
1994, que autorizou rolagem da dívida do Estado do MãtO "GrOsso,
são necessárias algumas retificaÇõeS, Como segue:
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Titular e Suplente, respectivamente, comporem as Comissões Es-

- art. 2°, alínea f, 11• linha:

Onde se lê: 640530 15-5-94 8.465.227.315
Leia-se: 640530 15-5-94 8.461.227.315
- art. 2°, alínea g, 6• linha:
Onde se lê: 15-2-94 15-2-95 640365 15-2-94
Leia-se: 16-2-94 15-2-95 640364 16-2-94
- art. 2°, alínea g, ~linha:
Onde se lê: 15-2-94 15-5-95 640454 15-2,94
Leia-se: 16-2-94 15-5-95 640453 16-2-94
- art. 2°, alínea g, s•Jinba:
Onde se lê: 15-2-94 15-8-95 640546 15-2-94
Leia-se: 16-2-94 15-8-95 640545 16-2-94
- art. 2°, alínea g, ~ inha:
Onde se lê: 15-2-94 15-11-95 640638 15-2-94
Leia-se: 16-2-94 15-11-95 640637 15-2-94
- art. 2•, alínea g, 10" linha:
Onde se lê: 15-2-94 15-2-96 640730 15-2-94
Leia-se: 16-2-94 15-2-96 640729 16-2-94
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994. - Senador Guilherme Palmeira, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues)- Sobre a mesa,
oficios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário.
São lidos os seguintes
Faça-se a substituição solicitada.

Brasilia, 27 de abril de.1994

peciais Mistas destinadas a apreciar as seguintes Medidas Provisó-

rias:

MP

Titular

Sunlente

Mauricio Corrêa

473
474

Almir Gabriel

Teolfuio VIlela Filho

475

Teotônio VdelaFllho

Dirceu Carneiro

476

José Richa

477

Relrinaldo Duarte

Albano Franco

Na oportunidade. renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.- Senador: Mário C~vas, Ljder do PSDB.
Faça-se as substituições solicitadas.

Em 27 de abril de 1994. - Chagas Rodrigues.

OF/GAB/JIN" 261/94
Brasilia, 26 de abril de 1994
A Sua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelênci~ a indicação dos Deputados
Jório de Barros e Maurici Mariano para integrar, respectivamente, •
na qualidade de Titular e SupleD.te, a Comissão Místa deStinada a
emitir patecer sobre a Medida Provis6rian° 473, de 19 de al;>ril de
1994. em minha substituição e do Deputado Germano Rigotto.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência prot$tOS de
consideração e apreço. - Deputado Tarcísio Delgado, Lider do
PMDB.

GABINETE DA LIDERANÇA DO BWCO
PARLAMENTAR PFllPSC
Oficio n°248-L-Bl. Parl./94
A Sua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Congresso Nacional
Nesta
Façam-se as substituições solicitadas.
Senhor Presidente,
Em 27 de aril de 1994.- Chagas Rodrigues.
Comunico a V. Ex.. que o Deputado José Reinaldo, deixa de
fazer parte, na condição de Membro Efetivo, da Medida Provisória OF/GAB/JIN" 262/94
n° 477, de 20 de abril de 1994, que "Autoriza o Poder Executivo a
Brasilia, 26 de abril de 1994
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor 4o Ministério dos
.
" .
Transportes,
crédito
extraordinário
no
valor
de I\ Sua_ ~celenct~ o Senhor
Cr$53.156.000.000,00; para os fms que especifica."
Senador Humberto Lucena
Outrossim indico para a referida vaga o Deputado Leur Lo- , .._DD. _Pr~sidente do Senado Federal
manto.
Nesta
Senhor Presidente, Valho-me da oportunidade para renovar a_V. Ex' os proteo-.
Coxiiuirico"a-vossa Excelência a indicação dos Deputados
tos do meu elevado apreço e distinta consideração. - Deputado Nestor Duarte e Manoel Viana para integrar~ reSpectfvámeD.te, na
Lois Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.
qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a
emitir parecer sobre a Medida Provisória Q 0 474, de 19 de abril de
Faça-se as substituiçlies soHcltadas.
1994, em minha substituiÇão e do Deputado Germano RigoUo.
Em 27 de abril d~ .1994.- Chagas Rodrigues.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de
Brasilia, 26 de abril de 1994. consideração e apreço. - Deputado Tan:islo Delgado, Líder do
PMDB.
Of. 186/GLPSDB/94

Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
Presidente do Congresso Nacional
Senado Federal

OF/GAB/JIN• 263/94

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para. nos termos regimentais
e em substituição à designação- efetnada por essa Presidência, indiM
car os nobres Senadores abaixo relacionados para, representando
Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB, na qualidade de

A Sua Excelência o Senhor
Senador HumbertÕ Lucena
DD. Presidente do_Senado Federal
Nesta

Façam-se as substituições solicitadas.

Em 27 de abril de 1994. -Chagas Rodrigues.

Brasilia, 26 de abril de 1994
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Senhor Presidente,
_
_
Comunico a V_ossa Excelência a indicação dos Deputados
João Almeida e Mãrio Martins para integrar, respectivamente, na
qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a
erriitir paxecer sobre a Medida Provisória n"-477, de 20 de abril de
1994, em minha substituição e do Deputado Germano Rigotto.
Na oportunidade renovo a Vossa Excçlência protestos de
coosideração e apreço. - Deputado Tarcísio Delgado, Lider do
PMDBFaçam-se as substituições solicitadas.
Em 27 de abril de 1994. -Chagas Rodrigues.
OF/GAB/1/N' 264
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Provisória n° 473, de 19 de abril de 1994, que 11dispõe sobre a concessão de anistia nas coi::tdições que menciona 11, ficando a mesma
assim constituída:
Titulares

Suplentes

Senador Cid Saboia de Carvalho

Senador Garibaldi Alves Filho

Amir Lando
Mansueto de Lavor
Aproveito a opornmidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de alta estima e COJlsideração.- Senadçr i\{auro Beo_evides, Líder do PMDB.
Faça-se a substituição solicitada.

Em 27 de abril de 1994. - Chagas Rodrigues.
Brasília, 26 de abril de 1994

A Sua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal

Of. n• 196/94-GLPMDB
Brasilia, 26 de abril de 1994

Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados
Mauro Miranda e Mario Martins para integrar, respectivamente, na
qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a
emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 475, de 20 de abril de
1994, em minha substituição e do Deputado Germ.ano_RigOtto.
Na oportunidade renovo a Vqssa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Deputado Tarcisio Delgado, Lider do
PMDB.

Façam-se as substituições solicitadas.

Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Congresso Nacional
Nesta
Senhor Presidente,
Em aditamento ao Of. n• 190/94-GLPMDB, tenho a honra
de indicar o nome do Senador Alfredo Campos, em-subStituição ao
Senador Mansueto de Lavor, para integrar a Comissão Mista incumbida de examinar a Medida Provisória n° 477, de 20 de abri de
1994, que 11autoii:Z.a o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário no valor de Cr$53.156.ÓOO.OOO,OO, para os fms que especifica1\ ficando a mesma assim constituída:

Em 27 de abril de 1994.- Chagas Rodrigues.
Titulares

Suplentes

Brasília, 26 abril de 1994

Senador Gilberto Miranda

Senador Cid Sabóia de Carvalho

ASua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados
,Euler Ribeiro e Derval de Paiva para integrar, respec_tiváiJletite, na
qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a
emitir parecer sobre a Medida Provisória no 476, de 20 de abril Qe
1994, em minha substituição e do Deputado Germano Rigottõ. Na oportunidade renovo a VossaJ3xcelência prOtestos de
consideração e apreço. - Deputado Tarcísio Delgado, Líder do
PMDB.
~

Senador Alfredo Campos

Senador Garibaldi Alves Filho

OF/GAB/1/N" 265

Façam-se as substituições solicitadas.

Em 27 de abril de 1994. Chagas Rodrigues.
OF. N-0195/94-GLPMDB
Brasília, 26 de abril de 1994
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Congrsso Nacional
Nesta
Senhor Presidente,
Em aditamento ao Of. n• 183/94-GLPMDB, tenho a honra
de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar o nome do Senador
Mansueto de Lavor, em substituição ao Senador Alfredo Campos,
para integrar a Comissão _Mi); ta jnÇ].l~id~ çle examinar a Medida

- Aproveito- a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
proteStos de- ã]tâ éstima 'consideração. -Senador Mauro Benevides, Líder do PMDB.

e

··~aça a substituição solicitada.· -.

Em 27 de abril de 1994. - Chagus Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feitas
as substiblições solicitadas.
_ - -· · ·
Sobre a mesa, requerimento qu'e será pelO Sr. 1o secretáriO.

É lido o seguinte
_ .REQUERIMENTO N' 2231'.14
Senhor Presidente,
Nos termOS do arL 216-d.o Regimento Interno. solicito seja
encaminhado CLs~guinte requerimento de informações ao Senhor
Ministro de Estado da Justiça, acerca da atuação da Fundação Nacional do Índio- FUNAI, no Estado de Roraima:· ·
1. Quais as áreas demarcadas, suas extensões, população indígena atingida e as áreas pretendidas para futur3s demarcações
·
'
pela Funai em Roraima?
2. Quantas, a quem e qual o valor das indenizações pagas
pela Funai em Roraima, a título de desapropriaçãO de terras para
demarcações de_ reservas indígenas?
3~- Quais_~tic4des_estrangejr~. de caráter religioso ou DãO,
têm autorizaç~ çla_ Funai para atuar junto às comunidades indigenas de Roraima?
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4. Que entidades governamentais e não-governamentais
atuam com autorização da Funai, na reserva yáhomami e na pre-

tendida área Raposa/Serra do Sol?
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994. - Senador João

.Al>til de 1994

Esclareço que a quase totalidade de ausências foram motivadas pela necessidade de viagens constantes a São-Paulo e Rio de
Janeiro, onde eu e minha esposa nos submetemO§ a exames clfnicos.

França.

Sala das Sessões, 27 da abril de 1994.- Rachld Saldanha
(À Comissão Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requerimento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos do
inciso ill do art. 216 do Regimento Interno.

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

Derzl.
REQUERIMENTO N' 228, DE 1994
Nos termos do a,rt. 13, § J• do Regimento Interno do Séna-

do Federal, requeiro seja considerado como licença autorizada os
dias II, IS, 22, e IS de abril corrente, tendo em vista ter desempenhado atividade partidária. ·
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994. -Senador Aft'on.So
Camargo.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 224, DE 1994

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex•, nos termos do art 13, § 1°, do Regimento Interno do Senado Federal, $ejam consideradas como licença
autorizada as ausências às sessões dos dias 4, 13, 14, 15, 18, 19,
20, 22, e 25 de abril de 1994, por razões de saúde.
Esclareço que no dia 13 estive hospitalizado na Clínica Da-

her, em Brasilia. e nos dias subseqüentes no Instib.lto do Coração,
em São Paulo.
Brasilia, 27 de abril de 1994.- Senador José Richa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em votação o ·
requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário.

REQUERIMENTO N' 229, DE 1994

Requeiro, baseado no art. 13. § 1°, do Regimento Jntemo,
sejam considerados como licença autorizada os dias 4, S, 11, 15,
22 e 2S do corrente mês. quando estive ausente dos trabalhos da
Casa, atendendo a compromissos partidários.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994 - Senador Antônio

Mariz.
REQUERIMENTO N' 230,DE 1994.

Excelentíssimo Senhor
PresidCnte do Senado Federal
O Senador infra-assinado, nos termos do que dispõe o art.
13, § I', do Regintento Interno. requer a Vossa Excelência, depois

de OUVido o Plenário, sejam consideradas, como licença autorizada, as ausências das sessões dos dias 4, 8, 11, IS, 18, 22e 25 do
mês_ de_abril do ano em curso, uma vez que o requerente, nas mencionadas datas, esteve em missão partidária, no Es~ado_do Ceará.
Sala das Sessões, 27 de abril 1994. -.Senador Cid Saboia
de Carvalho.

São lidos e aprovados o_s seguintes
REQUERIMENTO N' 225, DE 1994

REQUERIMENTO N' 231, DE 1994

Senhor Presidente,
Requeiro, baseado no art. 13, § I' do Regimento Interno,
sejam considerados como licença autorizada os dias 25 e 29 do
mês de marçop.p., quando estive ausente dos trabalhos da Casa,

Senhor Presidente, nos termos do art. 13, § J• do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro sejam abonadas as faltas a
mim atribuidas nos dias 4, S, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20. 22,25 e
26 de abril do corrente ano, em razão de estar nesses dias tratando
de assuntos partidários no :tneu Estado~
._
Sala das Sessões, 28 de abril de 1994.- Senador Darcy Ri·
beiro.
·

atendendo a compromissos partidários.

-

Sala das Sessões, 27 de abril de 1994. - Senador Antônio

l\,farlz.
REQUERIMENTO N' 226, DE 1994

REQUERIMENTO N' 232, DE 1994

Senhor Presidente,
Nos termos do arL 43~ incíso ll do Regimento Jntemo do
Senado Federal, requeiro seja concedida licença nos· dias 8, 11, 12,
13, 14, 1S, 22 e 25 de abril do ano em curso, periodo em que estive participando das negociações entre diversas agremiações partidárias na capital e no interior do Estado de Rondônia, com-vistas à

Ednardo Matarazzo Suplicy, portador da Carteira de Identidade Parlamentar no 46, requer, nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno desta Casa, seja considerada licença autorit.ada
sua ausência nos dias 8, 14, 15, 18, 19, 22 e 25 do cOirente mês, já
que esteve cumprindo atividades parlamentares e partidárias.
Termós em que pede deferimento.
Brasllia, 27 de abril de 1994. -Senador Eduardo Mata-

participação nas próximas eleições.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994. - Senador Amir
Lando.

REQUERIMENTO N' 227, DE 1994
Requeiro, nos termos do § I' do art. 13, do Regimento lntemo do Senado Federal, sejam consideradas como _licenças autorizadas as minhas ausências dos trabalhos da Casa nbs dias 18, 21,
25, 28, 29 e 30 de março; e 4, 7, 8, 11, 15, IS. 19 é-20 de abril do
corrente ano.

razzo Suplicy.
REQUERIMENTO N' 233, DE 1994
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 13, § I'. do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a Vossa ExcelênCia para que seja ·con5i.;
derada como licença autorizada as' minhas aUsências registradas
nas sessões dos dias 4, S, 8, 11, 14, 15, IS, 22 e 25 do mês de abril

em curso, tendo em vista que tive de cumprir compromissoS p8.rlamentares e partidários do Rio Grande do Sul.

Abril de 1994
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Sala das Sessões. 26 de abril de 1994. -José Fogaça, Sena-

dor.
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Sala das Sessões, 27 de abril de 1994. -Senador Aluizio

Bezerra..
REQUERIMENTO N" 234, DE 1994

Nos tennos do art. 13, § 1°, do Regimento ln temo, requeiro
licença para me afastar dos trabalhos da Casa, no periodo de dez
dias, a partir do dia 22 do corrente, afim de participar da Convenção do PRN, a realizar-se no Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1994.- Aureo Mello, Senador, Vice-Llder do PRN.

REQUERIMENTO N" 235, DE 1994
Requeiro, nos termos do art 13, § 1°, do Regimento Interno

REQUERIMENTO N• 241, DE 1994
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 13, § 1°, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência para que seja conSiderada como licença autorizada, as minhas ausências registra.da:s
nas sessões dos dias 18,_28 e 29 do mês de março em curso, tendo
em vista que tive de cumprir compromissos parlamentares e partidários no Rio Graode do Sul.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1994. -Senador José Fogaça.

REQUERIMENTO N• 242, DE 1994
desta Casa, que sejam considerados como licença autorizada os
Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, requeiro
dias 21, 24, 28, 29, 30 de março último, em virtude de estar tratanseja considerado como de licença autorizada o periodo de 4, 5, 8,
do de assuntos partidários no meu Estado.
15, 18, 22, 25 e 29 de abril do corrente ano, quando estive ausente
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994._- Senador Coutinho
dos trabalhos da Casa.
Jorge.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994. - Senador Carlos
REQUERIMENTO N" 236, DE 1994
- Patrocínio..
Senhor Presidente, nos termos do art. !3, § I •, do RegimenREQUERIMENTO N" 243, DE 1994
..
to Intem,o do Senado Federal, requeiro sejam abonadas as faltas a
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno
mim atnbufdas nos dias 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 e 30 de março desta Casa, que sejam considerados como licença autorizada os
do corrente ano, em razão de estar nesses dias tratando de assuntos dias 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 22, do corrente mês, em virtude
partidários no meu Estado.
de estar tratando de assuntos partidários no meu Estado.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1994.- Senador Dan:y RiSala das Sessões, 27 de abril de 1994. -Senador Coutinho
beiro.
Jorge.
REQUERIMENTO N" 244, DE 1994
REQUERIMENTO N" 237, DE 1994
Requeiro, nos termos do art. 13. § 1°, do Regimento InterNos termos do art. 55, m, da Constituição e para os fms do no, licença autorizada para ausentar-me dos trabalhos da Casa nos
disposto no art. 13, § 1°, do Regimento Interno, requeiro sejam dias 29 de abril, 2 e 3 de maio do corrente, para participar de um
considerados como licença autorizada os dias 15 e 22 de abril do
Congresso de Vereadores no Munic!pio de Carnaçari- Babia, e de
cmrente ano,- quando estive afastado dos trabalhos da Casa aten- uma homenagem, como orador, ao Professor Nestor Duarte, na Fadendo a compromissos no Estado de Alagoas.
culdede de Direito da Babia.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994. -Senador GuilherSala das Sessões, 27 de abril de 1994. - Senador Josapbat
me Palmeira.
Marinho.
REQUERIMENTO N" 238, DE 1994
REQUERIMENTO N• 245, DE 1994
Nos termos do art 13, § 1°, do Regimento Interno, requeiro
seja ccm.sidem.do como _licença autorizada os dias 4, 8, 11, 15, 18 e
Senhor Presidente,
22 de abril do corrente ano, por motivos de estar em meu Estado
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°, do Regimei:J.tó Interno
tratando de assuntos relacionados com m.inhas ativiclades parla- desta Casa, que sejam consideradas como licença autorizada para
mentares.
tratar de assuntos partidários; aS ausências nóS di3s 20 e' 22 de
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994- Senador Reginaldo abril.
Duarte.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994. -Senador Hugo Na·
REQUERIMENTO N" 239, DE 1994
poleão.
Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Fedem!
O Senador infra-assinado, nos termos do que dispõe o art.
t3, § 1{1, dü Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, A,.pois
de ouvido o Plenário, seja ·considerada como licença autorizada a
sua ausência na sessão do próximo dia 29 do mês de abril do corrente ano, uma vez que o requerente, na mencionada data, estará
em missão partidária, no Estado do Ceará.
·
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994. - Senador Cid Saboia de Carvalho.
REQUERIMENTO N" 240, DE 1994
Nos termos regimentais do art. 13 § 1•, solicito de V. Ex"
que seja considerado, como licença autorizada, meu não - comparecimim.to as sessões dos dias 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
22, 25,2lí, 27,28 e 29 do coirente mês, (abril94), periodo no qual
estou atendendo a compromissos partidários no _interior do meu
Estado.

REQUERIMENTO N" 246, DE 1994

Ex.m Sr. Presidente do Senado Federal
Requeiro nos termos do art. 13, § í 0 , do Regimento interno
do Senado Federal, que seja considerada como Licença Autorizada, a minha ausência nos trabalhos desta Casa, nos dias 15 e 22_ de
abril do corrente, quaodo estive em trabalhos partidários.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994. - Senador Ronaldo
Aragão.
0

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovados os
requerimentos, ficam concedidas as licenças soli~i4Ldas.

Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LO URIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sh e Srs. Senadores, quero
registrar, com muito pesar, o falecimento de um cidadão sergipano
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que prestou, com o seu trabalho e o seu exemplo, valiosos serviços
aSergipe.
- -- Trata-se de Divaldo Santos Andrade, natural da cidade de
Lagarto, onde residia ultimamente; formado em Direito, advogado
militante no Foro de Aracaju e_muito solicitado nos m'QD.ic:ipios do

interior e em Outros Estados. Fundou em sua cidade natal dois estabelecimentos de ensino e exerceu, sempre com probidade, honradez e espírito público, vários cargos na administração púôlica.
Começou como carteiro do antigo ocr, foi diretor-geral do Departamento de Trânsito do Estado, secretário de Serviços Urbanos

da Prefeitura de Aracaju, presidente da Junta Comercial de Sergipe
e procurador do Estado.
Na Junta Comercial, especialmente, que presidiu até seis
meses atrás, realizou trabalho admirável em termos de estrutura e
inforrilatização dos seus serviços, o que se constituiu num aVanço

considerável e melhorou o atendimento ao comércio e à indústria.
Embora com muita vocação e habilidade para a política.
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em meio a um inverno regular, ·como o do presente ano. no
momento em que são desativadas as frentes de emergência, é mais
do que nunca necessário que se forme nova frente, uma nova frente de políticos, de empresários -e de todos que detêm qualquer nível
de responsabilidade na região e no País, para que não esqueçam a
seca e encontrem uma forma eficaz de combatê-la. A seca do Nordeste não é apenas um problema climático! A seca nordestina é,
antes de tudo, um problema estrutural e, dessa forma, não compor~
ta soluções isoladas, mas integradas e complexas.
O momento é ideal para suscitar alguma decisW política corajosa e- inovadora, como a da transposição das águas do rio São
Francisco, que possibilitaria qrie com ou sem secã -os rios e açUdes
mais iinportimtes dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco permanecessem cheios, permitindo a criação
de pólos agroindustriais economicamente viáveis e a geração de
milhares de novos empregos estáveis.
Os recursos hídricos requeridos para irrigar as áreas potenciais identificadas no âmbito do projeto, que variam de 530J)00 a
1.300.000 hectares, dependendo da quantidade_de ãgua transferida,
estão muito acima dos recursos mobilizáveis nas bacias a serem
beneficiadas: do Jaguaribe, Pirangi, Choró, no Ceará; do Piranhas,
na Par.uôa; do Açu e Apodi, no Rio Grande do Norte; da Brigida,
Terra Nova e Pajeú em Pernambuco, que só permitem irrigar cerca
de 138 mil hectares, sem transferência.
Essa proposta, além de responder ao desafio da falta dágu3.,
poderia fazer frente à crise- econômica, com investimento. puôlico
maciço, representando o que o Projeto Tennessee significou nos
anos 30 para a economia do meio-oeste norte-americano.

disputou apenas um mandato de vereador em sua terra natal, La~
garto. Tmha muito trânsito no meio político, onde contava com a
amizade até dos adversários.
Aos 48 anos de id_ade. homem sem ódios nem rancores, faleceu Divaldo Santos Andrade em Aracaju, no último sábado, sendo sepultado em Lagarto perante grande multidão de amigos e
admiradores.
Casado com D. Marilene Andra_de, deixa dois filhos: Henry
Clay, formado em Direito, e Marcos Vinícius, eStudante de Medi~
cina na Babia.
Pelo elevado conceito que desfrutava na soCiedade sergipaÉ bom lembrar que o Estado do :Cearã apesar de contar com
na e em razões dos serviços prestados ao Estado de Sergipe ~ sua razoável rede de grandes e médios açudes, não resistiu à "falta de
Capital, a Assembléia Legislativa do Estado, por intermédio de re- chuvas e aos invemos irregulares dos últimos anos. A escassez de
querimento de_ iniciativa do Deputado José Sobral, e a Câmara de água comprometeu inclusive o abastecimento d•água de Fortaleza,
Vereadores de Aracaju aprovaram moções de pesar pelo lamentá- uma cidade com cerca de 2 milhões de habitantes. A cidade foi
vel acontecimento e em memória do cidadão exemplar que foi Di~ resguardada com a construção de Uma obra permanente de trans~
valdo Santos Andrade, um bom exemplo de cond_uta civica e de posição de águas, ou seja, o Canal do Trabalhador. O projeto foi
homem público de sua geração para os dias de hoj~ e para a poste- executado em 90 dias pelo Governador Ciro Gomes e levou as
ridade.
águas do Rio Jaguaribe para a Capital, através de 115 quilômetros,
Finalizando, Sr. Presidente, quero enviar as minhas _condo~ abrindo ainda a possibilidade de irrigação de 25 mil hectares de
lências aos familiares de Divaldo Santos Andrade_., associando-me --~rras situadas às suas margens e até agora não ocupadas produtiàs manifestações de reverência à ~a memória.
vamente. Funcionou também como um choque Culturãl, já que se
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a trata de obra pioneira no semi~árido brasileiro e, certamente, será
uiil indutor à viabilização da transp.Jsição do São Francisco.
palavra ao nobre Senador Reginaldo Duarte.
A secã, ccnforme provam vários pesquisadores, apresentaO SR- REGINALDO DUARTE (PSDB-, CE. Pronuncia se como um momento tradicionalmente privilegiado para a gerao seguinte _di~urso.) - Sr. Presj~te, Snt e S~•. Senadores, ~ ção de tomada de decisões inq:)oitari.teS, refletindo novas
frentes produtivas de trabalho- fOi-àm desativada_s no Nordeste a tendências e deflagrando novas_medidas.
partir deste mês.
·
Como exemplo, diriamos que a seca de 1888, ou dos Três
Passaram de 1.200 os Municípios em estado de c_alamidade- OJtos, fez com que~ cria~e e~ 1907 a_Inspetoria de Obras conpública. nos quais foram alistadas 2 milhões e 50 niil pessoas. Foi tra ·as Secas.
permitido o aproveitamento de apenas um trabalh~dor para cada
A estúrgem de 1930M32 afetou três milhões de pessoas, mofamília de seis membros. O saJ.ário, por sua vez~-pat'a uma jolnada tivando a Constituição Federal de 1934-a destinar ao combate às
de trabalho de três dias por semana, foi de meio nifuimo meiiSâl.
sec_as 4% da ~eita tributária da União, benefício que for extinto
Apesar dessas limitaçõe-s; foram gastos a:pi'Oxú:naciã.D:leD.te na Constituição de 1937.
SOO milhões de dólares no desenvolvimento de trabalhos comuni. A seca·de 1958 ensejou a criação da SUDENEem 1959.
tários. Como homem do interior, acho justificáVel essa açãó C1e C3.A estiagem de 1970, coincidente com a época do chamado
ráter emergencial, pois as estiagens prolongàdas arrasam a 1
'milagre brasileiro11, fez com que surgisse uma série de programas,
pecuária, diminuindo as atividades econôm.icas ---em geral, tendo
como conseqüência a elevaçã-o- dOs índices de desocupados, o au- muitos _deles concorrentes entre si. Em 1971, era instalado o PR0mento _da pobreza e da indigênciã. Devido à pressa Da implementa- 1ERRA; em 1974, o POLONORDESTE; o Sertanejo, em 1976; e
ção das frentes de trabalho, são inevitáVeis àS"'distorções na o PROHIDRO, em 1979.
seleção dos alistados e _na aplicação de recursOS? Muitas vezes
ocorrem sérios desperdícios, com ·a construção de~ &rils de utilida~
de duvidosa e de escassa durabilidade.

A grande seca dos cinco anos, de 1979 a 1983, provocou
um expressivo alistamentO de até três milhões e cem mil pessoas,
no ano limite de 1983. Durante ela foram gastos 3,76 bilhões de
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dólares, mais do que o DNOCS absorveu em 80 anos de trabalho,
inclusive para custeio. A seca incentivou, em 1983, a elaboração
de um trabalho sobre a transposição de águas dos rios São Francisco e Tocantins para o semi-árido nordestino pelo DNAEE. Ele
concluiu pela maior factibilidade a partir do rio São Francisco,
pois o rio Tocantins corre em cotas bem inferiores àS dos rios do
semi-árido, o que exigiria obras e operação de elevadÕs custos.
Entre 1984 e 1986 foi elaborado um estudo de inigação do
semi-árido, contando com as águas da transposição do rio São
Francisco. Em 1985, foi criado o Ministério da Irrigação, em seguida extinto. A Constituição de 1988 ftxou 3% dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados para ·o programa de fmanciamento ao setor produtivo das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
Todas essas tentativas de projetes permitem· que hoje possamos identifiCar, com clareza, onde e por que falhamos. O que não
deu certo em parte desses programas foi a descontinuidade, a dificuldade constante de execução fmanceira, a superposiç.ão de ações
e atuação rarefeita, além da retenção de recursos na maJha burocrâtica, com uma quantidade mínima atin_gindo o usUário fmal.
O grande número de programas atuando ao mesmo tempo,
na mesma área. provocou a dispersão de recursos e de esforços.
Além disso, muitas obras não foram concluídas em detrimento de
novas.
Houve tambêm. em todos os projetos, umi forie dOSé de paternalismo, conforme reSsaltou em dois relatórios o Senador Beni
Veras. que comandou no Congresso Nacional um_ trabalho sobre a
modernização do DNOCS e um amplo estUdo sobi-e Os desequilibrios inter-regionais.

0 Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex•um aparte?
0 SR. REGJNALDO DUARTE- Com muito prazer ouço
v. Ex".
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Macedo, que, já em 1847, sugeriu a ligação do rio São Francisco
com o Jaguaribe. Em 1857, o governo central encomendava a uma
empresa norte-americana estudos para a ligação da bacia navegãvel do São Francisco à do Tocantins.
Na década de cinqüenta. o Deputado Wilson Roriz, também
caririense, engajou-se numa verdadeira cruzada em prol da transposição, tentando conquistar coraÇõeS: e mentes para o projeto.
Em 1982, o hoje extinto DNOS -Departamento Nacional
de Obras de Saneamento, estudou a viabilidade física da trans}X>sição de vazões dos rios Tocantins_e São Francisco para rios do Nordeste semi-árido, o que exigiria obras e operação de elevados:
custos. Esta conclusão levou o DNOS a contratar o estudo "Plano
de A~ão para Irrigação do Nordeste semi-árido Complementando
com Aguas do Rio São Francisco", elaborado entre 1984 e 1986.
Apesar da longa história que embasa o aSsunto, é bom destacar que nós, defensores da transposição do São Francisco, teremos de nos engajar em um amplo_ 4"abalho de mobil.ização de
opinião pública, contra uma série de argumentos contrárioS ·ao pro~
jeto.
O técnico Dirceu Pessoa, do Instituto Joaquim Nabuco, em
trabalho de 1985, aftm1ou qUe a CHESF argumenta contra a transposição, porquanto tem um compromisso com o mercado consumidor de energia elétrica,superior a 20 milhões de pessoas. Para
atender a esse compromisso, a CHESF necessita de água suficiente
para alimentar um parque hidrelétrico de 6 ~ões de quilowatts,
correspondente a uma vazão mínima de 2.100 metros cúbicos· por
segundo. O São Francisco dá muito mais do que isso, mas as. . va-_
zOOS variam, daí a necessidade de obras como as barragens dti"Sobradinho e Xingó, -destinadas a acumular_ água para regul.Fr a
vazão. Na perspectiva da transposição, a CHESF teria que reprogramar suas próprias reservas acumuladas, levando em conta a va-

zão pré-estabelecida de 2.300 m/segundo.
O estudioso da Fundação Joaquim Nsbuco cita o DNAEE,
que reconhece o elevado valor ~nergético das águas que seriam deO Sr. Josaphat Marinho -Trata V. Ex• de assunto da rivadàs para o semi-árido, retiradas da Cota 31S,'traduzindo-Se na
maior importância para a nossa região, matéria que tem sido discu- perP-a de geração das usinas da CHESF. Entretanto, os benefícios
tida pelos Senadores dos diferentes partidos nas diversas legislatu- econômicos decorrentes do incremento da produção agrícola aSso;.
ras. V. Ex• alinha ordenadamente os fatos e aponta as razões das ciado ao uso alternativo da água para fms de irrigação sup(rram em
falhas das providências atê aqui adotadas. Insisto nisto há rimito 'Cerca de dez vezes os custos da pefda de geração.
Em recente reunião coni o Ministro Aluízio Alves, o Q_rótempo e creio que as falhas decorrem da falta de planejamento.
Qua,ndo _V. Ex • se refere à ausência de continuidade dos trabalhos, prio representante da CHESF af111llOU que tanto faz gerar energia
à supermontagem de progr3Jliai e órgãos, à cessação dos trabalhQS , · elétrica em Tucuruí quanto em Paulo Afonso, querendo dizer com
logo que acaba a estia_gçm._ Wdo isto indica que a ineficiência ad- isso que a energia adiciroal, caso necessário, pode ser transfefida
m.inistrativa ocorre porqu.e Dão há o plano a ser seguido a que esti- por meio da interligação energética Norte/Nordeste.
Portanto, Uma certa parcela dos têcnicos opina que se utilize
vessem obrigados os órgãos responsáveis e OS düerentes govenios.
Mas faz bem V. Ex• em insistir no problema. S6 Coriseguiremos eJP- primeiro lugã.r a água já acuni"iilada, procedendo-se em seguida
um dia uma solução adequada perseverando na critica aos diferen- aos demais barramentos e, fmalmente, se passaii:i ao projeto ·da
tes governos.
transposição.

O SR. REGINALDO DUARTE- Agradeço ao ilustre Senador Josapbat Marinho pelo seu aparte, que complemeriia estê
pronunciamento.
_- _ _ ___ . _
O hoje Ministro do PlanejamentÓ deiXá Ctãiõque·Ô petiodo
do assistencialismo e patemafisino está sUperado. :EspeCifiCãinentecom relação aos prOjetes de irrigação, que devetão ser massificados com a transposição das águas do rio São Francisco, estes deverão ser auto-sUstentados e atuar s:ob a égide da privatização. O
setor produtivo privado deve ser parceiro do desãfiO- da_ipigação.
assumindo riscos e realizando investimentos que complementem
os recursos públicos.
É bom ressaltar que a idéia da transposição do rio São-Francisco é antiga. O Presidente da Câmara dos Deputados, Inocêncio
Oliveira, em artigo recente, citou que o primeiro projeto de t.ransposição foi do Deputado cearense do Carir:i., Marcos Antônio de

É precisÜ.ter em mente, no entanto, coci'~ a história recen_te tem prova4o, que os invernos ditos normais estão se tomang.o freqUentemente .mais raros e o próprio abastecimento d'água
dos núcleos urQanos têm apresentado problemas seriíssipios, sem
falar nos projetos de irrigação, apesar da pouca expressão das
áreas. -~~.liás, s_e__ as predpitações deste ano não forem suficientes
para encher os açudes, os govelnos .da região terão que fazei" a cpção entre o abastecimento d'água _ e a iirigação já no início do segundo semestre_ deste ano.
_
__
Além ~so, é inviável a utilização com segurança d8S á,Suas
ditas ociosos~ açudes já existentes na irrigação, ailtes de se normal.izar a ofertayia transposição do rio São Francisco, não só pelo
fato de a água existente estar se tornando cada vez menos disponível, mas sobretudo porque este enfoQue ê de operacionalização dificil e tomaria um tempo excessiv~ente longo. levando-se em
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conta os custos elevados do projeto de irrigação e outros. O importante é ter a segurança da disponibilidade de água, o que -somente a
transposição garantirá, e -partir para a atração--de invesúmentos na
agroindústria em áreas favoráveis.
O Projeto de irrigação será imp1ementado de maneira modulada. Dessa forma, embora a transposição deva ser estudada de
maneira abrangente, as obras podem e devem ser subdivididas em
projetas individuais, de forma que possant"Ser execuladas·separadamente, formando etapas construtivas do plano global.
Outra questão contrária à transposição foí levantada na segunda metade da década de 1980 pelo Instituto Miguel Calman de
Estudos Sociais da BahJ::1. Q_órgão opinou que, ao invés de irrigar
novas áreas nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba,
se aproveitassem as áreas potenciahnente irrigáveis ao longo e
próximas do curso do rio São Franciscó e de seus_ afluentes_ 2.600 quilómetros de extensão, basicamente em regiões semi-áridas dos Estados da Bahia e Eemambuco._
Esse prçblema terá de ser discutido com as lideranças dos
dois Estados. É de interesse geopolítico desta Nação que o desenvolvimento se dê de maneira desconcentrada, e, no caso do uso de
recursos naturais, são menores os riscos quando a utilização se .Pá
de forma disseminada.
O impOrtante é rêssalfai" ·qüe a ·cran.'fpúSiÇãO será também
uma obra de engenharia politica, e toda a Nação deverá estar convencida de sua importância e viabilidade. É por issO que nãO devemos fugir dos argumentos contrários à idéia. Observe-se q_ue o
Banco Mundial, um órgão fmanciador exigente, reconheceu a viabilidade do projeto e se propõe a fmanciâ-lo.
·
Pode-se argüir contra os cu_stos e a impossibilidade de_ um
país em crise de arcar com eles_. N9 entanto, o que se propõe é uma
solução permanente, ao contrário das frentes de serviço, que além
de absorverem recursos expressivos não resultam normalmente em
obras duradouras.
Não será difícil conseguir o fmanciamento para uma obr~
que dará resultados econômicos e trará divisas a médio pr_azo._ E
bom enfatizar que Brasília constrói um metrô- Com recursq$ da
União no valor de 690 milhões de dólares; no Rio de Janeiro, a Linha Vermelha, estimada em 348 milhões de dólares, sem falar na
despoluição do rio Tietê e da Baia da Guanabara. ····_
_
É importante ainda salientar que o projetõ de irri.gaç_ão dos
870 mil hectares gerará um milhão e seiscentos mil empregos diretos, afora os indiretos.
~
Em IIll!IÇO de 1994, foi realizado um seminário em Fortaleza, suprapartidário, do qual resultou a Carta de Fortaleza, entregu~
ao Presidente Itamar Franco. Neste documento estão lista~ algumas solicitações de providênçias indispensáveis à viabilização- do
Projeto de Transposição das Aguas do Rio São Frap.cisco.
_
Sensível ao problema, o Governo Federal criou, :tiO Mi]listério da Integração Regional, a Comissão de Transposição de Aguas
do São Francisco, coordenada pelo embaixador Villar de Queiroz,
que recebeu a incumbência do Ministro _Aluízio Alves de agilizar
as ações, visando o início, neste ano, das obras da primeira etapa
do projeto, que será a construção do canal Cabrobó/Jati. Na reunião recente que tive com essa Comissão, da qual fazem parte técnicos da CHESF e do DNOCS, seus membros _me apre~ntaram
uma perspectiva b_as_tante promissora sobre seu _futuro imediato,
abrindo inclusive a possibilidade de_que o canal Cabrobó/Jati venha a ser concluído ainda este an·o.
O canal possibilitará a elevação de 160 metros cúbico_s de
água, que tomará irreversível o projeto. Daí a "âgüã se espraiará
pelo leito do rio Salgado, inicfandQ-se o processo. ·
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Pafaielamente à construção d6 Cáilal, algumas ações concretas dever~o ser implementadas, dentro da primeira fase da transposição, quais sejam: 1o --início da construção da Barragem do Castanhão, no
Ceará, obra fundamental da transposição, pois permitirá a irriga:..
ção das terras do Baixo-Jaguaribe e de parte da Chapada do Apodi, controlará as cheias das várzeas e reforçará o abastecimento da
Região Metropolitana de Fortaleza;
2° - licitação do Projeto da Barragem de Aurora, no Rio
Salgado, obra de derivação das áreas para os Estados da Paraíba e
Rio Grande do Norte;
3°- licitação das obras de transposição das águas do sistema Coremas-Mãe D'Água para as várzeas de Souza, na Paraíba.
Ressalte-se que o projeto está pronto;
4° - conclusão da -construção da Barragem Oiticica~ no rio
Piranhas-Açu; e
5° - conceber e iniciar uin riiassivo programa de apoio -à
agricultura irrigada privada, no sentido de viabilizar a entrada em
operação de grandes áreas de produção e, ao mesmo tempo, apoiar
a comercialização e a exportação de grandes quantidades de produtos.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite.:.me V. Ex• uma nova
intervenção?
O SR. REGINALDO DUARTE- Com muito prazer.

o-sr. Josaphat Marinho- Atente bem V. Exa. Para que se
realize produtivamente o serviço que V. Exa defende, de Transposição das Águas do São Francisco, pela sua amplitude exigeMse um
planejamento setorial. Não pode tudo ser feito de uma vez; se não
houver um planejamento setorial, para que as obras se realizem
gradualmente, pode acontecer o que já se tem_ verificado até aqui
com relação às obras gerais do Nordeste: quando há seca, há trabalho; passada a seca, os serviços se suspendem. Mas. se houver um
planejamento, haverá distnbuição-de recursos; haverá delimitação
do trabalho no tempo, de sorte que tudo se fará obedecendo à graduação estabelecida no plano, e não haverá o risco da suspensão
do trabalho nem do trabalho tumultuado. V. Ex.. numerou como os
serviços podem desdobrar-se; mas esses serviços só se desdobrarão com êxito se obedecerem a um plano a que um ou vários governos estarão submetidos.
O SR. REGINALDO DUARTE - Muito obrigado pelo
seu aparte, ilustre Senador Josaphat Marinho.
__
À época da elaboração dos_ estudos, a preferência era pela
transferência: de 280m/s, estabelecendo-se a meta do desenvolvimento mêdio. Hoje em dia, a maioria dos _estudiosos expressa preferência pela transposiÇão de__ 150m/s, ou seja, optando-se pelo
desenvolvimento mínimo. Esta meta é mais factível. pOis pouco
interfere na geração de energia elétrica da CHESF, sendo mais
. '!_Ceilâvel por parte dos Estados doadores de ~a.
. . Os estudos existentes devem ser revisados, atualizacfos e
Compatibilizados com a política de geração de energia. Deve-se
. _pro~ovet:: _discuss~s técnicas e institucionais com os diversoS órgaos do Governo envolvidos na questão. Os Estados doadores e
receptores de água serão, então, chamados a discutir o pacto político qUe viabilize a transposição. Certamente, os Estados doadores
deverão ser compensados pelo Governo Federal, com investimen_l_O$ em_ obras hídricas. Finalm~nte, a sociedade será_ conv.qcapa
para o grande debate _da transposição, para que o projeto possa receber a chancela. da maioria.
Srs. Senadores,_ passou o tempo em que o problema do
semi-árido dizia respeito apenas-aos sertanejos ou aos nordestinos.
_Se o problema é de todos, a solução também não será isolada.
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É preciso, por isso. mobilizar toda a consciência nacional
para se consolidar e alicerçar a vontade política indispensável ao
encaminhamento da Transposição de Águas do RiO São Francisco.
Está na hora de tomarmos uma decisão defmitiva para uma
solução permanente pata o secular problema da seca!
Quando esta obra for viabilizada, com ela virá a mOdernização da região. E, nesse dia. com certeza. o-D.Oticiáiio das secas nordestinas, como as geadas ou as enchentes do Sul e do Sudeste,
ocupará apenas as seções econômicas dosjQrnais, não as-suas páginas de polícia, como hoje, porque o Nordeste estará integrado à
economia do Brasil. N;~. busca desta empreitada, esperamos o
apoio de todos os companheiros desta Casa1 do Governo Federal e
de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
SUBSTITliTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA
CÂMARA N" 62: ÍlE 1990.
(Incluído em Ordem do Dia, nos- termos do art. 3°
Resoluçãon• !lO, de 1991)
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 62, de 1990
(n• 3.516/89, na Casa de origem). que defme crime organizado e dispõe sobre meios especiais de investigação e
prova nos inquéritos e processos que ·sobre ele versem,
tendo
Parecer sob n' 432, de 1993 da -Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido.
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas de Plenário
1 a 3).
A discussão da matéria foi encerrada na sessão do -dia 1o de
dezembro último, quando foram apresentadas emendas à proposição.
Nos termos do arL s• da Resolução n• 110, de 1993, designo o nobre Senador Amir Lando para proferir parecer-sobre as
Emendas de PlenáriO ele ri~ 1 a 3, em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
· ·
·

n"

O SR. AMffi LANDO (PMDB- RO. Para emitir parecer.)
- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, vêi;D. a nosso exame as
emendas de Plenário de noS 1 a 3, do nobre Senador Jutahy Magalhães, ao Projeto de Lei da Câmara n• 62 (Substitutivo), de 1990
que ''Defme crime organizado e dispõe sobre meios ·especiais de
investigação e prova nos inquéritos e processos que sobre ele versem".
Em sua primeira emenda. o ilustre parlamentar pretende a
supressão- do art. 2° do Substitutivo, por identificar i.ri:Ipropriedades
na conceituação de crime organizado. Além disso,_ na justificã.çãO
da emenda, aponta outra incorreção na defmição do tipo criminal
do novo texto proposto ao arL 288 do Código Penal, no arL 3' do
Substitutivo.
A iniciativa não ~presenta aspectos inconsdtricíonais e antijuridicos.
Sua argumentação é correta, mas entendemos que não justifica a supressão do art. 2°. Realmente, o autor do Substitutivo, ao
ccnceituar "crime organizado", associou--o ã. estrutura de organização, tomando-o çausa de delito, capaz de come~r ilícitos petiais,
o que constitui um paradoxo. Parece-nos que seria mais correto
considerar o crime organizado como conseqüência da ação de qua-
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drilhas ou bandos, quando se utilizam de estrururas organizacionais complexas.
Dessa forma, o emprego de estruturas organizacionais complexas para delinqOir, como bem percebeu o ilustre Senador, não
justifica a criação Qe um novo tipo -criminal, muito menos a supressão do tipo vigentes, constituindo-se, tão-somente, em qualificação do _crime de quadrilha ou bando, defmído no art. 288 do
Código Penal. Isso se conf:mna. mais ainda, se Considerarmos que
essas caracterlsticas diferenciadas tornam a ·ação da quadrilha mais
eficaz e diminuem, dramaticamente, as chances de defesa da socie-:
dade.
.- . ---Somos de parecer que os argumentos apresentados na
emenda justificam o aprimoramento dos arts. 2° e 3° do Substirutivo.
A segunda emenda propõe nova redação para o art. 4° do
Substitutivo, a supressão da expressão ''referidos no art. 2° do inciso I e de todo o inciso IV desse artigo.
As proposiçCies dessa emenda não ferep::1 normas constitucionais ou infraconstibJcionais.
No entanto, quando exanllnamos os textos, o anterior e o
proposto, -concluímos que ambos apresentam impropriedades, porque, querendo ser abrangente, referem-se, apenas. à fase da instrução, durante a persecução criminal, esquecendo-se de que
procedimentos de investigação e formação de provas podem existir ao longo de toda a ação penal. Além disso, o art 4°.concorre
com o art. 5°, quando pretende estabelecer condições para os procedinlentos especiais. Melhor seria. como técnica legislativa, que
o art. 4° se referisse aos procedimentos especiais permitidos e deixassem ao art. 5° o estabelecimento das condições para sua execução.
Concordanios com a supressãO da expressão ''referidas no
art
por ser expletiva, mas não vemos motivo para suprimir o
inciso IV do mesmo artigo, pois;-apesar de seu teor já constar de
oUtroS diplomas Ieg&S, Cabe com reforço de norma juridica.
A terceira emenda, em que pese ~ sua justa argumentaçãO,
deixou o art. SO do substitutivo com um texto pouco claro, dificul~
tando sua compreensão. Hã JX'SSibilidade de conigii..:'Se essa deficiência.

z.o.

VOTO DO RELATOR
As emendas não ferem normas constitucionais ou infracOnstitucionais.
À exceção das propostas de supressão do arL 2° e do inciso
IV do art. 4°, as emendas são fundamentadas em argumentação
pertinente e concorrem para o aprimoramento do Substitutivo.
Não obstante sua pertinência, os textos propostos merecem
aperfeiçoameri.tO.
Pelo exposto, opino pela- aprovação das emendaS noS 2 e 3
de Plenário, do nobre Senador Jutahy Magalhães, nos termos de
subemendas que apresento pela rejeição da Emenda n° 1 de Plenário, oferecendo as Emendas noS 1 e 2.
EMENDA N' l.

DO -RELATOR--

Dê-se ao arL 2° do Substitutivo a seguinte redação:
Art. 2° Considera-se crinie organizado o .conjunto dos atos
delituosos que decorram ou resultam das atividades de_ qUadrilha
ou bando, defmidos no§ 1° do art. 288 do Decreto-Lei n° 2.848,
de 7 de.dezembrode 1940- C6digo PenaL"
11

EMENDA N' 2 DO RELATOR
Dê-se ao arL 3° do SubstitutiVO a seguinte redação:
"Art. 3• O art. 288 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezO)llbro de 1940 -Código Penal- passa a ter a seguinte redação:
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"Art. 288. ( ...)
§ 1° Se a quadrilha ou bando serve-se de estruturas õu é estruturada ao modo de sociedades, associações, fundações, empresas, grupo de empresas, unidades ou forças militares, órgãos -ou
entidades públicas ou que prestam serviço público:
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
§ Z' A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é

armado.''
SUBEMENDA À EMENDA N' 2- PLENÁRIO

Dê--se ao art. 4° do Substitutivo a segufute redação:
"Art. 4° Em qualquer fase de persecução criminal que verse
sobre crime organizado são permitidos, além dos já previstos da
lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de prov as:
I- a infiltração de agentes da policia especializada em quadrilhas ou bandos, vedada qualquer co-participação--delituosa. exceção feita ao disposto no art. 288 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940- Código Penal, de cuja ação de preexclui,
no caso, a antijuridicidade.
IT-(...)

SUBEMENDA À EMENDA N' 3- PLENÁRIO

Dê-se ao art. 5° do Substitutivo a seguinte redação:
"Art. 5° Os procedimentos e meios de·provas, previstos nesta lei, poderão ser ordenados pelo juiz:
I- de ofício, durante a ação penal;
n- mediante requerimento fundamentado do representante
· do Mnistério Público, durante a instrução crim.jnal e a ação penal;
m - mediante requerimento fundamentado da autoridade
policial, durante a instrução provisória.
Parágrafo único. Nas hipóteses de provocação, o prazo para
decidir é de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da formulação verbal ou da entrega do requerimento.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O pareeer
cooclui pela rejeição da Emenda n° I de plenário, pela aprovação
das Emendas n"'' 2 e 3, na forma de subemendas que apresenta,
· oferecendo ainda duas emendas aos arts. 2° e 3° do substitutivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

tário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N° 2A7, DE 1994

Nos termos do art. 315, c_ombinado com a alinea c do arL
279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do
substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara, n° 62, de 1990, a fun de
ser feita na sessão de 4de maio de 1994.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1994.- Josepbat Marinho
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o
requerimento.
O SR- JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex" tem a
palavra.
O SR.JOSAPHATMARINHO (PFL- BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a importância do projeto e a natureza das emendas que
lhe foram apresentadas e das subemendas do RelatQr justificam o
adiamento. Assim poderemos conhecer, no avulso próximo, o teor
das subemendas que o nobre Relator acaba de apresentar.
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É apenas, p:rrtanto, uma questão de prudência para melhor
éXã:Dle da matéria.
-O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -FICam registradas as palavras de V. Ex• nos Anais da Casa.
Em votaÇãO o reqUerimento.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queirain permanecer sentados.{Pausa.)
Aprovado.
A matéria será votada na data estabelecida.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2:
OFÍCIO N° S/40, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução n° !lO, de 1993.)
·
Ofício n° S/40, de 1994, pelo qual o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul solicita autorização para emitir Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado - LFf-RS, destinadas ao giro da
Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 1° semestre de 1994.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos).
Nos termos do arL 5° da Resolução n° 110, de 1993, designo o nobre Senador Josê Fogaça para proferir parecer sobre a matéria. eni"substituição à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, SrF e Srs. Senadores, vem a esta Casa ofício
do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil encaminhando solicitação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para emissão
de Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do SUl
(LFf-RS), cujos recursos servirão ao giro de sua dívida mobiliária
com vencimento no 1o semestre de 1994.
O pleito está submetido aos termos da Resolução n• 11/94,
que dispõe sobre limites globais e condições para as operações de
crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e suas autarquias, inclusive o lançamento de títulos da dívida pública.
A e~ssão de LFf-RS, ora sob análise, apresenta as seguintes caracteristicas:
a) quantidade: a ser dei'mida na data de vencimento dos títulos a serem substituídos, atualizados noS termos do § 6° do art.
15 da Resolução n• 11, de 1994, deduzida a parcela a ser defmida
pelo Senado Federal;
· b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesonro
Nacional- LFf, criadas pelo Decreto Lei n° 2.376, de 25.11.87;
· d) prazo: de até 7 (sete) anos;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
fJ características dos títulos a serem substituidos:
LFf-RS
rtruLo
VENCIMENTO
QUANIIDADE
15.05.94
532190
50.878.740
531825
15.05.94
4.526.250
55.404.990
g) previsão de colocação e vencilneD.to dos títulos a serem
emitidos:
COLOCAÇÃO
VENCIMENTO 1ÍTIJLO DATA-BASE
16.05.94
15.05.98
531460
16.05.94
16.05.94
15.05.98
5.31460
16.05.94
h) forma de colocação: ofertas ptlôlicas, nos termos da Resolução n° 565, de 20.09.79, do Bancr, Central;
i) autorização législativa: Leis n° 6.465, de 15.12.72; e n°
8.822, de 15.02.89; e Decreto n° 35.102, de 31.0!.94.
O processo encootra-se adequadamente instruido, de aoordo
com as exigências dos arts. 13 e 15 da Resolução acima referida.
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O Bmco Central do Brasil pronunciou-se sobre a operação
através do Parecer DEDIP/DIARE-941361 de 10.03.94, no qual
analisa as condições para emissão dos títulos, tendo constatado
que se encontra dentro dos limites previstos.
A dívida mobiliária do bstado do Rio Grande do Sul atingiu, em 31.12.93, o montante de CR$729.533.782.806,77 (sete·
centos e vinte e nove biJhões, quinhentos e trinta e três milhões,
setecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e seis cruzeiros reãis e
setenta e sete centavos), representada. em termos quantitativos, por
6.801.864.153.770 Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado do
Rio Grande do Sul- LFT-RS.
. ...
Noventa por cento da dívida mobiliária do Estado é financiada no mercado overnight, com prazo de um dia. Esse dado demonstra a dificuldade do Estado para a colocação a prazos mais
longos, e a conseqüente vulnerabilidade a reduções marginais na
demanda por títulos estaduais. Não obstante,observa-se, desde de·
zembro de 1993, uma maior eficácia gerenCTal do Fundo _da Dívida
que, nos momentos de menor demanda por papéis estaduais, tem
conseguido girar sua dívida sem acrêsci.mo significativo na taxa de
juros paga. Além disso, 28% da dívida ê fmanciada junto ao Banco e à Caixa Econôm.ica do Estado, o que garante um ~ercado cativo para os papéis, ainda que a taxas superiores à media do
mercado. Ademais, o desempenho eles LFT-RS tem-se mantido
dentro do padrão médio dos demais papêis estaduai.S- e mwicipais.
A operaçãO sob análise resultará em alongamento do perfll
da dívida mobiliária daquele Estado com_ vencimento dos títulos
na seguinte proporção: 23,28% em 1994, 18,84% em 1995,
13,45% em 1996 e 16,64% em 1997, 17,23% em 1998 e 10,57%
em 1999.
O Banco Centr~ indicou não te! Sido pOSSiVêl apUrar o limite- correspondente a 9% da ReCeita- Líquida Real, para efeito _do
disposto no art. 27 da Res. 11/94, e de forma a oumprir o estabelecido no art, 2°_ da ~i_ n° 8. 727/93, em razão do vencimento muito
próximo dos títulOs, e tanibém porque poucos EstadoS c-_.nenhu:!ll
Muni
assinou o acotdo_ defmitivo, _nos termos da Lei n°
8.727/9.3, quando da emissão do Parecer daquele órgão.
No entanto, tendo já sido assinados os contratos de refmanciamento previstos na Lei n° 8.727, para a consolidação e reescalonamento das dfyjdas do Estado dQ Rio Grande do S\!1, toma-se
aplicável, de forma ampla, o disposto no arL 27 da Resolução D.•
II, de 1994, do Senado Federal, em que ê fixado o limite de 9%
da Receita Liquida Real para comprometimento com as dívidas relacionadas nos §§ 1° e 2° do referido artigo.
_
Dispõe o art. 4° da Resolução no 11, de 1994, que os cálcu-.
los para determinação da Receita Uquida Real serão efetuados sobre o periodo anual fmdo no mês anterior ao que estiver sendo
apurado, o que implica a avaliação do cumprimento do disJ:X>Sto no
art 27, até o mês anterior ao da ~mis~ão_c;Ie títulos em cada rolagero, promovendo-se, a cada nova rolagem e ao f:uial do exercício,
os ajustes necessários à manutenção do nível de comprometimento.
No caso específico da solicitação ora analiSãda, o Estado do
Rio Grande do Sul comprometeu, em números aproximados, US$
10,88 milhões, em março de 1994, e US$ 12,91 milhões, em abril
de 1994 (previsão), com os pagamentos previstos no art. 27 da
Resolução n° 11, de 1994, conforme dados forileCidos pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.
Tendo sido apurados os valores de US$ 196,573 milhões,
em março de 1994, e deUS$ 200,835 milhões, em abril de 1994,
para a Receita Líquida Real, verifica-se que o Estado comprometeu respectivamente, 5,53% e 6,43% da mesma, com os pagamentos citados.

Qiiinia-feira 28 2031

Remanescem. pois, em valores aproximados, US$ 6,815
milhões C? US$ 5,161 milhões, respectivamente, em março e abril
de 1994, que, consoante o disposto no § 2° _do art. 27 da Resolução
n° 11, de 1994, devem ser utilizados no pagamento da dívida mobiliária vencível em maio de 1994, num montante total de US$
11,976 milhões.
Segr.m.do dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, importa a emissão ora em
análise em CR$ 168,029 bilhões equivalentes a US$ 180,5 mi-

lhões.
Assim, o montante citado de US$ 11,976 niilhões, que representa 6,63% do valor total da emissão ora analisada, deverá ser
pago, e o restante do valor poderá ser objeto de rOlage"m D.a forma
da legislação vigente.
_
Referindo-me, ainda, ao disposto no art 2° da Lei n° 8.727,_
de 5 de novembro de 1993, e ao demonstrativo dos compromissos
do Estado do Rio Grande do Sul, considero adequado o pagamen·
to, na emissão ora em análise, de 7% (sete por cento) dos- valores
vincendos, autorizando o Estado à reemissão de 93% (noventa ~
três por cento) doS referidos títulos.
_
Concluindo, pois, que se encontram atendidas as condições
estabelecidas na Resolução- n° 11194, somos de parecer favorável
ao atendimento -do pleito do_ Governo do Estado d_o Rio Grande do
Sul, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO"N' 46, DE 1994
Autoriza o Govemo do Estado do Rio Grande do _Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras- do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS), destinando-se os recursos
ao giro de sua dívida mobiliária com vencinient.O no 1° semestre
de 1994.
O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I •. É o Governo do Estado do Rio Grande do Sui autorizado, nos termos da Resolução n• 11, de 1994, do Senado
ral a emitir Letras Financeiras -do Tesouro do Estado élo Rio
<Jrande.do Sul(LFT-RS), para giro de sua divida mobiliária com
vencimento no 1o semestre de 1994.
Art. 2°. A_ emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de vencimento_ dos títulos a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art.
15 daResoluçãon• 11, de 1994, deduzide aparcela de 7%:
- c-= b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendinientos: "igual ãO dãS l.etra.o; Fina:riceiras do Tesouro
Nacional- LFT, criadas pelo Decreto Lei n• 2.376, de 25.11.87;
d) praw: de atê 7 (sete) anos;
e) valor nominal: Cr$1,00;
/) caraciexisticas dos títuloS a serem substituídos:
LFT-RS
TÍ11JLO"
QUANTIDADE
VENCIMENTO
532190
15.05.94
. "50.878. 740
. - -531825
. 45;(6,Z50
15.05.94
55.404.990
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
COLOCAÇÃO VENCIMENTO
TÍ11JLO DATA-BASE
16.05.94
15.05.98
16.05.94
531460
15.05.98
!6.05.94
531460
16.05.94
h) formlf de colocação: ofertas públicas, nos termos daResolução n• 565, tle 20.09.79, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Leis n°S 6.465, de 15.12.72; n°
8.822, de 15.02.89; e n•35.!02, de 31.0!.94.

Fede-
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Art. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo
de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de sua publicação.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor lia data de sua publicação.
O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O parecer

conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 46, de 1994,
que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do__S_u_l_ a e_QJ.itir,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LFf-RS, destinando-se os recursos ao
giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 1o semestre de
1994.
A Presidência esclarece ao Plenário que, durante -a discussão, poderão ser oferecidas emendas 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.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fmal.
O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
redação fmal oferecida pela Comissão Diretora, que será lida pelo
s~ l 0 SecreUUio.
.
É lida a seguinte
PARECER N"l09,DE 1994
COMISSÃO DIRETORA
Redação fma! do Projeto de Resolução n• 46, de 1994.
A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução D 0 46, de 1994, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul a emitir, através de ofertas. püblicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Graude do Sul (LFf RS), destinando-se os recursos ao giro- de sua dívida mobiliária
com vencimentos no 1o semestre de 1994.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 abril de 1994. - Chagas
Rodrigues, Presidente - Cados Patrocínio, Relator- N abor Jú..
olor- Lucidio Portella
ANEXO AO PARECER N" 109, DE 1994.
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 46, de 1994.

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

RESOLUÇÃO N", DE 1994
Autoriza o Governo do Estado do Rio Gran~ _Q.g Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul- LFT- RS, destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro
semestre de 1994.
O Senado Federal resolve:
_
Art. 1• É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos
termos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado a emitir Letras Fmanceiras·do Tesouro do Rio Grande do SulLFT- RS, para giro de sua dívida mobiliária, com vencimento no
primeiro semestre de 1994.
Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de vencimento dos títulos a serem substib.Jídos, atualizados nos termos do § 6° do art.
15 da Resolução~ri. 11, de 1994, deduzida a parcela de 7%;
b) modalidade: nominativa-transferivel;
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_c) rendimentos: igual ao das Letras Financ_eiras do _Tesouro
- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376, de 25 de novembro de
!987;
d) prazo: de até sete ano.;;
e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
'IÍTIJLO
VENCIMENTO
QUANTIDADE
532190
15-05-94
50_878.740
531825
15-05-94
4.526.250
TOTAL
5.404.990
g) pressão de colocação e venCimerito dos títulos a serem
emitidos:
COLOCAÇÃO
VENCIMENTO 'IÍTIJLO DATA-BASE
53!460
16-05-94 .
16-05-94
15-05-94
16-05-94
!5-05-94
531460
16-05-94
h) forma de colocação: ofertas Públicas, nos termoS daResolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
I) autorização legislativa: Leis n•s 6.465, de 15 de dezembro de 1972, e 8.822, de 15 de fevereiro de 1989; de Decreto n•
35.!02, de 31 de janeiro de 1994.
Art. 3° A autorização concedida. rxrr esta resoluç3.o deverá
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados a partir
de sua publicação.
.
Art. 4° Esta: resolução entra em vigõúia 4ata de sua publiT:;
cação.
O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Em ~ssão
a redação final. (Pausa.)
Njío havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
En<:errada a discussão, a redação fma! é considerada definitivamente aprovada, independentemente de_ votação, nos termos do
art..~da Resoluçãon° 110, de 1993.
, A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Esgotada a
matéria da pauta. Concedo a palavra ao nobre senacfor Amir Lando.
.
O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Proouncia o seguinte discurso. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presid~te. Srs. Senadores, o Diãrio Oficial da União de 25 dO mês em Curso publica um
decreto do Senhor Presidente da República, sem número, declarando de interesse social, para fms de reforma agrária. o iinóvel rural
denominado Lote São Sebastião- Parte Sul, sib.Jado nos Municípios de Porto Velho~ .Campo Novo, no Estado de Rondônia.
-Qu-ero, Sr:- Presidente, ao ensejo deste ato do Presidente da
República, saudar o Governo por estã iniciativa de implementar a
reforma agrária no Estado de Roodônia, que, com 24,3 milhões de
hectares de terras, na sua absolllta mai~ da U~, fçi,Palc:Õ de
um procesSO de ass~ntamento de colonização e - dígo -- ~té de re-:
forma agrária, porqrie houve unia mudança substancial na ~tru!ll
ra fundiária çlaquele Estado, _onde já_ foraiD assentadas mais de
duzentas mil famílias. No eiltanto, a demanda de terra prossegue e
hoje, em Rondônia, disseminam-se acampamentos_de_sem.-teiras, o
que constitui-uma centradição num Estado que tem um-estoque -de
terras devolutas que pode acolher aqueles que necessitanl de um
trato de terras para plantar.
Sr. President~, sucede que apesar de toda essa disponibilidade de terras existem conflitOs, reSultantes de-illvasões, focos de
tensão soCial, que precisain Ser eliminados urgentemente via desapropriação das áreas conflituadas.
Em conseqüêncía, este decreto Vem ne-ssa senha. E estamos
permanentemente em contato com o Sr. Ministro da Agricultura, o
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Dr. Sinval Guazelli, e como Presidente do INCRA, que se sensibilizou com os problemas do Estado de Rond&.ia e vem instruindo
processos para serem ultimadas outras desapropriações, como é o

caso dos SerUlgais Aquidabã e Rio Branco. Constituem eles um
bloco de terras já ocupadas e onde hoje existem conflitos com
aqueles que pretendem abocanhar as terras devolutas em grandes
extensões; grileiros por atacado querem lançar mão de terr~ devolutas ou mesmo de terras privadas em grandes extensões, de 10,
15, 20 mil hectares.
E a ação preventiva do INCRA é que vai eliminai a perpetração desses delitos, sobretudo porque a invasão de terras públicas foi com.inada ainda na Lei D0 601, de 1850. Mas, vasculhando
os decis6rios do País, apenas encontrei uma Conde_nação àquele"s
que invadiram milhares, centenas de milhares de tratos de terras
públicas, seja da União seja dos Estados. E ainda a Lein• 4.947,
de 1966, art. 6°, repete a capitulação do ilícito de i:D.vasãó c;le terras
públicas.
.
..
Mas este é um exemplo em que o costume derrogou a norma escrita. Em conseqüência, só a ação efetiva do órgão encarregado de realizar a reforma agrária D.o Pais, distribuindo a terra,
promovendo a justiça social, dará oportunidade aos brasileiros
sem-terras, mas cheios de esperanças para plantar e colher, de um
futuro melhor para si e seus ftlhos.
É nesse passo que eu não poderia deix~ de sauç4r _a iniciativa do Governo_ Federal, mesmo que tardia, mesmo após tantas
vezes ter assomado a esta tribuna reivindicando essa ação do Executivo? pois ela não deixa de ser uma réstia de esperança para centenas e milhares de famílias hoje acampadas, vivendo em
coodições subumanas, promiscuidade absoluta, falta de condições
de higiene, saúde, educação e, sobretudo, de emprego. Essa gente
começa agora a ter esperança de receber um pedaço de terra, sobretudo num Pais de dimensões continentais, nesta terra de Canaã,
de que José Américo falava. É realmente inconc_ebJvel que alguém
morra de fome no deserto, e sobretudo na terra de Canaã, que é o
Brasil; 6 inconcebível que pela falta de iniciativa do Governo Federal milhares de familias deixem de plantar e colher; é inconcebível que milhares de famílias deixem de comer o fruto colhido cada
dia, porque o Governo permanece inerte e não lança ações da mesma natureza dessa do decreto que declara a terra de interesse social
para desapropriação.
Realmente, 6 profundamente lamentável que isto aconteça
no Brasil, onde 38 milhões de brasileiros não têm o que comer, e
onde temos, em abundfulcia, terra férti~ em que, plantando, tudo
dá, como diria Caminha.
Dessa forma, Sr. Presidente, registro este fato e quero, nesta
hora, parabenizar os futuros proprietários, sobretudo da região de
Cainpo Novo e Buritis, e dizer à gente laboriosa de Rondônia que
neste decreto começa essa senda de esperança. V amos prosseguir a
ação de assentamento do homem sem-terra. Com esta desapropriação abre-se o caminho para a dos demais seringais, para Aquidabã
e outras áreas que terão, necessariamente, de ser desapropriadas,
porque o fim último da refonna agrária é propiciara !erra ao homem que pode trabalhá-la, ao homem que pode, com o seu esforço, transformar a paisagem, sobretudo na Amazônia, onde a mata
hostil, através dessa doma de que só o trabalho é. capaz., toma-se
um jardim perene da prodoção.
É neste sentido que eu parabenizo aquelas comunidades de
Cai:n.po Novo e Buritis, que agora têm a oportu:nidade de obter o
tão sonhado trato de terras.
Muito obrigado, Sr. Presidence.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) COncedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda.

Quinta-feira 28 2033

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM Proouncia
o segllinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, em
tempos recentes, temos ;assi$tido a diversas experiênç_ias em que
sistemas sociais redefmeói as-base·s de sua organização.
Princípalmente, lembro a reunifiCação alemã, assim como a
fragnieritação da antiga UniãO Soviética~
Esses são exemplos muito relevantes, sobretudo porque
contrapõe os que "perderam" (no sentido do sistema que ''ruiu'')
aos que "ganharam" (no sentido do sistema que ainda se mantém).
Por outro lado, há casos menos dramáticoS, porém igualmente notáveis, por seu exemplo quase didático~da construção das
bases de uma nova ordem social. A comunidade Européia ê uma
outra construção que acentua o significado de se dispor de uma
Constituição efetiva. ·
Vale ainda lembrar o Canadá que vem passando por uma
"crise consti.tuci9nal", com caracteristicas muito peculiares, mas
iguãlmente significâliva como exemplo de resolução de delicados
problemas de organização social, tais como a integração de minorias.
De todo modo, as evidências corroboram o crescente reconhecimento de que a opção por uma estrutura de direitos econômiCQS e políticos condiCiona, signifiCativam.ente, -as -chances de
progresso de uma sociedade.
Menciono todas esSas referências, SI. Presidente e Srs. Senadores, para que possamos melhor avaliar o momento constitucional brasileiro que,- deploravelmente. veni sendo tratado por uma
perspectiva tão restrita, clientelista, e potencialmente perigosa.
Agora mesmo, no último dia I 1 de abril, os jornais noticiavam que o Relator daRevisãó, Deputado Nelson Jobim propôs a
ieduçãO do ijuorum necessário para aproVaÇão de emendas constitucionais.
----Todavia. Sr. Presidente e SrS. Senadores, temo que esse seja
exatiunente _o cainiD.ho errado para que se possa empreender a modernizaçãO de nossas instity{ÇÕes-.
- . Chamo a atenção para o pf,.rigo que tal recurso envolve: pretende-se, em_ verPad~. ajustar o consenso .social- que a Constituição, por defmição representa- por meio da pura-e simples redução
numérica desse consenso!
Algo como: se não der para passar reformas com maioria
qualificada (315), que tal metade-mais-um?
Muito embora o constituinte de 1987-1988 tenha reservado
o uso eventual da maioria absOluta para as tarefas reviSionais (art.
3° do Ato das Disposições Transitórias), não se pode, agora, querer transformar em permanente tal critério de decisão. Para que se avalie em toda extensãO o absurdo dessa proposta, lembro que _a importância das regras constitucionais na vida
da sociedade democrática.
São essas regras que condiciOnam a obtenção dos resultados
das estolhas sociais.
Sã_o essas regraS que estabelecem os limites da ação e o
der dos governantes.

Po-

E, certamente, é pela preservação dessas regras que poderemos aspirar à construção de uma sociedade em que se promova a
liberdade e o progresso.
. -·· __ _ ____ _
__
Todavia, como ter essa aspiração, se a oportunidade de se
alterar essas regras é tão freqüente?
Como deixar de pensar que - face às necessidades de uma
conjuntura econômica adversa- o Governo não será tentado a alterar as regras constituci~s pté-estabelecidas?
Que contrato social é esse que se sujeita a ser alterado em
qualquer circunstância por critério tão permissivo?
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Imaginemos? Sr. Presidente e S_rs. 8®-a~s. a_ presteza
com que a burocracia fiscal do Governo irá propor alteraÇões no
regime tributário da Constituição. . .
. . ... ..
De fato, a situação estarã muito próxima da<pieliSOnhã.da
por esses b_urocratas: ter, en,fun, as mudanças no sistenia tnõutário
sendo promovidas pela legislação ordinária!
Devemos todos temer por nossas liberdades econômicas e
políticas.
Numa economia em que as Medidas Provisórias são recurso
habitual - e não, extraordinário- da implementação de planos governamentais, a possibilidade de transferir à Constituição a tarefa
de resolver os problemas da conjuntura econômica liquidará em
defmitiyo çóln a aspiração de uma ordem social estável no Brasil.
E muito importante, portanto, que nos perguntemos: afmal,
para que serve uma Constituição?
Em resposta a essa questão eu arrolaria três grandes razões.

PrimeirO, as Constituições estabelecem condições básicas

para o exercício da liberda~ e_ dos direitos_~ P!'5S~ humana - o
que certamente tem um valor, em termos de utilidade, por _si mesmo.

Segundo, por que essa liberdade e certos direitos, como o
direito de :Propriedade, são essenciais no atendimento de outras necessidades que se realizam através da atividade econômica.
Terceiro, as Constituições servem para limitar o clientelismo e a tirania- que são inerentes à atribuição de poder ao Estado.
Se, porum lado, é muito complexo mensurar esse efeito das
instituições s_obre o bem-est.ar social; por ou~ a experiência de
diversas sociedades contemporâneas oferece uma irrecusável evidência de que as instituições que preservam as liberdades individuais têm· um decisiv:o_ impacto na promoção--do progresso
econômico.
Contud.o, é necessário reconhecer, St. Presidente e Srs. Senadores, a diferença que há entre uma regra constitucional efetiva
e o simples "entrincheiramento"- d_ç._u;m principio cõnstitucional.
Apenas para comparar, tomemos o caso do Japão e da Etiópia.
A Constituição japonesa, diferentemen:ti da Constituição da
Etiópia, não lista direitos à educação, ao trabalho, à saúde, à previdência social, ao lazer, etc. _
Ao mesmo tempo, estima-se que a liberdade económica como medida pelo índice Scully - que leva em conta alnbutos
como: .o. nível de liberdade. qq regiJne cambial, de informação, e de
movimentação do cidadão, eritre outros- é oitq vezes maipr nO Japão do que na Etiópia!
Lamentavelmente, Sr. Presidente e Srs. _Senadores, em termos de promessas de garantir direitos constitucionais, estamos
mais para Etiópia do que para Japão.
A Constituição brasileira tem uma extensa lista de entrincheiramentos, como logo se pode nolar no rol dos chamados direitos sociais. Ou seja, há direitos escritos na Constituição que não
têm qualquer efeitO-positivo no bem estar econômii::o do cidadão
brasileiro.
Muito pelo contráriO~- O eíeito pode ser mesmo perverso, na
medida em que tal entrincheiramentO cria expectativas que acabam
não se realizando.
'
Toda essa garantia de: direitos tem tidp_ .pm custo político
elevado, não apenas em decOITência da coberturã. do desequilíbrio
que provoca_ nas contas pública, mas também_ pe~a tensão que provoca no relaci®amento entre as jurisdições ~ ÇJpvem<?.
A própria instituição do federalismo fica abalada pelo entrincheiramento_c_onstitucional.- -
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A Constituição também tem-se revelado pouco efetiva, em
relação a outros aspectos de nossa estrutura política.
Lembro as ocmrências observadas no processo eleitoral de
1989, o escândalo da Comissão Mista de Orçamento, e o i:ecente
confronto entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário._
É certo que precisamos rever o conjunto de nossas regras
constitucionais. Em grande parte como decorrência desse excesso
de entrincheiramento.
Todavia, há que, primeiro, encontrar um- denOminador comum para essa Revisão, sobretudo para que s_eu resultado de_corra
de um verdadeiro esforço consensual,
Porém, como bbter esse consenso, Se admitimos - como
propõe, agora, o Relator da Revisão - que a Constituição é um
contrato de pouca estabilidade, na medida em que suas regras possam tão facilmente ser alteradas?
Num ano que precede a inauguração de um novo Congresso
e uma nova Administração Federal, a proposta tem i.iriplicações
que, por certo, não deverão escapar à percepção das facçOOs políticas qu:e almejam integrar o Governo, em 1_995. __
. _
Fatalmente, esse será uiD. fãt.Oi a mais na_ polarizaÇão politica que vaí tomando conta do processo eleitoral.
Cada facção política antecipará a flexibilidade de ação com
que contará a outra facção, uma vez instalada no póder, em 1995.
Teremos, em verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
opost<?· do que se faZ ne~essário 11-o ·J;3,rasil:_ 1,1m Govem~ ~-e nem
mesmo precisará Prestar -atençãO- às aln:arras: Constitucionais,- póis
estas serão "afrouxadas", ante a eXigência ~um quorum legiSlativo mais permissivo.
Envolvida em toda essa questão está llOssa própria cOncepção do que seja ''Governo".
llabitualmentC, tomamos o Gove_r.Ó.q como uma instibiição
que mera.mente cuida da provisão de bens e serviços públiCos,- da
correção das deficiência detectadas no funcionamento dos ·mercados.
Em grande parte, essa é- a concepção subjãcente ao texto
constitucional de 1988: O Governo-é O provedor de tudo, a todos,
durante todo o tempo.
Contudo, há que pensar diferente.
O.Govemo é, em realidade, um mecanismo para a resolução
do dilema básico de noss"a s,ocieda.cJe: CQIDQ dispor de regras que
levem à interação social por um: Caminho de vantagens mútuas
para t.ódos os cidadãos.
·
É o velho .<fil~ma de que nos falava o fllósofo Thomas Hobbes, já em 1651!
No processo politico de nossos dias, isso Sigi:lifica-cer insti- ·
ttiiÇOOs' que incentivem os políticoS e partidos políticos a minimizarem seus interesses paroqu~S. restritos a sua sobrevivência
eleitoral.

e

Enquanto, por outro lado, ampliam seu empenho em atender ao interesse geral, com maior dedicação _às políticas que dispersem seus benefícios pOr uma ampla base de inCidência.
.0. _p_posto disso, bem sabemos - hoje, no Brasil - como
pode funcionar...
· ··
·
Frente a instituições políticas deficientes,- as-miiloriis organizadas não encontram dificuldades para exercer um controle do
processo político que lhes estenda seus ganhos exclusivos.
O Orçamento da União foi o instrumentO que coíJ.cretamente viabilizou essa ação predatória. Todavia, foram regr~ cOnstitucionais irieptas que - em -última instânCia - possibilitaram tanta
desenvoltura na ação desse grupos.
Assim sendo, Sr. Presidente e Srs .. Senadores, se queremos
que, de fato, todos os fatos deploráveis com que o Congresso Na-
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cional conviveu nos últimos temiX>s não venham a repetir~se, não
basta desenharmos o contrato S()Cial adequado.
É, igualmente, imperioso que ele seja posto a salvo de arroubos e rompantes daqueles que se disponham a alterá-lo, em interesse próprio.
Por isso não conheço pior iniciativa do que a proposta de
redução do quorum pelo qual se possa promover uma mudança na
Constituição.
Enfrm, é muito provável que a demora com que se processa
o trabalho revi_sional talvez não decorra tanto do desinteresse dos

políticos em empreender a tarefa, mas da enorme dispersão em torno da concepção do que seja a própria tarefa de rever a Constituição.
Sem esse entendimento comum, é difícil induzir atitudes e
comportamento cooperativos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Louremberg Nunes Rocha.
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A situação geogcifica do Mato Grosso torna o transporte
um componente decisivo na formaçãO dos preços de seus p:'odutos. A comercialização pela via rodoviária implica grande aumento
de custo do produto fmal e, por conseguinte, compromete a competitividade. Trata-se de questão que demanda urgentes provid8ncias. O desincentivo que tais dificuldades podem significar para o
produtor terão reflexos não apenas na continuidade do crescimento
da iegião, mas-, tal:nbém, na perda dos investimentos em capitàl
fixo já realizados.
.
.
Um problema dessa natureza afigura-se aiD.da mais sério, e
inexplicavelmente atê agora sem solução, ·considerando-se o potencial hidroviário da área, representado, principalmente, pelos
:doS Paraguai, Araguaia, Tocantins e Guaporé. Segundo empresários do Estado o custo atual da tonelada ~ soja, por ~xemplo, se
transportada pela via hidroviária,_ seria cerca de três vezes menor.
Está claro, portauto, que a expausão da produção de grãos do Mato
Grosso em particular, e do Centro Oeste com llm todo, em direçio
ao mercado externo, bem como a sua Jefmitiva integração com o
MERCOSUL, estão intinuunente ligadas ao aproveitamento hidroviário da região.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem providências urgenteS
paril assegurar a utilização dOs rios como via_ de escoamento da
produção, perde a população do Mato Grosso, pelo desestínmlo
para prosseguir no crescimento da geração de riqueza e nO seu de~
senvolvimento . Perde o Centro-Oeste a oportunidade de integrarse cóm~titivamente em mercados promissores que óra se
descortinam. Perde o Brasil seM a contribuição, cada vez mais efetiva, que a nova fronteira agticola vem significando para sua autosuficiência na produção de alimentos, e para a ccosolidação do seu
progresso.
·
Muito obrigado.

O SR- LOUREMBERG NUNES ROCHA (PPR-MT.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, há 20 anos a regiãO Centro-Oeste era apenas uma área de
potencial inexplorado, populacionalmente rarefeita, ainda desintegrada da economia nacional.
Hoje, falar em Centro-Oeste é falar ~ nova fronteira agricola em franca expansão; é falar de uma economia regional em desenvolvimento; é falar de uma contribuição efetiva para o País na
produção de grãos para os mercados interno e extemo.
Os números que hoje defmem a região são expressivos. Até
1970 o Pm agropecuário do Centro-Oeste correspondia a modestos 7,4% do produto do setor primárionacioual. A partir de 1975,
um crescimento de mais de 10% a.a. vem colocando a região em
O !lR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Coucedo a
destaque no País, e ccofliiilalldo sua vocação agiópectiária e palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
..
..
.
....
agroindustrial.
O SR- ODACm SOARES (PFL- RO. Prcnnncia o seNesse contexto, o Estado do Mato Grosso vem tendo papel
destAcado. Sua produção de soja na safra de '72/93 representou guinte discurso.) ~sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, em meio
37% da produção nacional, com crescimento de mais de 15% em ao deplorável processo de degradação que corrói boa parte das inarelação ao ano anterior. Esse desempenho coloca o Estado entre os tituições _brasileiras~ é reconfortante constatar qu.e, âentre essas? altrês maiores produtores do País, devendo-se ressaltar que a produ- gumas há que se mantêm incólumes; consetVando-se fiéis aOs
objetivos que inspiraram sua criação e dignificmdo a plêiade restiVidade alcançada supera a média brasileira.
A produção de milho do Mato Grosso já alcança a 4' posi- trita dos que levam a sério apátria biãSileira.
Entre tais instituições, inclua-Se; com toda a justiÇa, ã Escoção no cenário nacional com expressivo crescimento de mais de
50% no último ano. A cultura do feijão cresCeu~cetca.-de 87%, e o la Superior de Guerra, pela excelência dos cursos que ministrã e
pela riqueza do acervo bibliográfico que vem acumulando, ao foEstado já começa a destacar-se no cultivo do algodão em pluma.
B importante frisar, Sr. Presidente, que a ccotribuição da mentar o esbldo dos problemas brasileiros.
-Disso, ccostituem prova inccoteste as publicações da ESG
agropecuária do Centro-Oeste vem se fazendo com o_ significativo
esforço dos produtores locais, uma vez que o percentual de incen- em geral e, em particular, a Revista da Escola Superior de Guertivos da região em 1993,-n6 que tange à ren\ÍriCia flScal, por exem- ra.
plo, não chegou a 1% do conjunto nacional.
_
Perlustrando, por exemplo, o número 26 desse periódico.
Um tal impulso de desenvolvimento? no entanto, está seria:- editado em novembro de 1993 - e que. só agora me veio às mãos.:...
mente comprometido, em termos de competitividade e crescimen- o que se oferece à nossa reflexão é um leque de estudos e artigos
to, com o problema do transporte da produção. Os avanços da da :i:nelhor lavra, versando temas de palpitante atualidade ou que
agropecuária e também do setor de beneficiamento não têm tido dizem respeito aos objetivos permanentes da nacionalidade tais
igual correspondência no desenvolvimento da infra-estrutura de como, os da Educação, da Ciência e Tecnologia, do. Poder Naciotransporte, adequada às condições e necessidades da região.
nal, das Aspirações e Interesses Nacionais, do A!Mntico Sul, do
Até a década de 50 os rios -do Centro-Oeste eram basica- Mercosul. do Petróleo, da Inflação, da Marginalização Social mente utilizados como acesso ao Sudeste, no sentido de aí buscar Violência Uibana e, por últimO ou em especiai, dà Amazôriia.
a educação dos mato-grossenses e até para·comprar os-produtos inDigo eni eSpecial, porqUe- é Iiotadamente desse tema, abor~
dispensáveis à população.
dado com argúci~-- e alta percuciênCia profissional pelo ilustre
Hoje, essa antiga realidade se modificou. A mesma rede hi- membro do Instib.lfi? Histórico e GeOgtáfico Brasileiro e Vice-Didroviária tomou-se fundamental para levar aos mercados consumi- retor do Colégio lhteramericano de Defesa - General Carlos dé
dores do País e do exterior a produção- gerada no Centro-Oeste? Meira Mattos, que pretendo me ocupar com mais detença, no profruto de seu recente desenvolvimento.
nunciamento que ora faço.
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Efetivamente, sob o título A Amazôni~ e a Dissuasão Estratégica", o ilustrado militar, propõe ao exame ~--seU$ leitores
ponderáveis razões que estão a justificar e, até, a teêlamar a montagem de uma estratégia voltada- nada mais nada menos do que para a preservação da soberania brasileira sobre a rlca e cobiçada
Região Amazõnica.
Duas razões bem ponderáveis inclinara:i:il-me a Comentar
esse estudo: minha condição de amazônida e de representante de
um dos estados que integram o complexo ama:zônico; a inegável
confluência de posições por ele sustentadas no citado artigo e das
que adotei, recentemente, em meu pronunciamento em defesa do
monopólio estatal do petróleo, sendo de notar que a elaboração de
tal pronunciamento é anterior à leitura do notável ~alho do douto general.
Em síntese, Sr. Presidente, o arguto general prOconiza a Estratégia da DissUasão, como Mtemativa a ser cogitada, com urgência, pelos órgãos de defesa do Brasil, a!un de fazer face às
recrudescentes ameaças que, no passado e no presente, têm pairado sobre a c_obiçada Região Amazônica.
Primeiro; ele nos inicia na compreensãO do que seja "estratégia de dissuasão", adiantando-nos sua conceituação, ainda no pertodo do confronto nuclear, por um militar francês, o, primeiro a
enunciá-la, nos anos 60, o general Beaufre:
A dissuasão nuclear visa a paralisar o conflito bélico pela
imposição ao agressor da ameaça de uma represália que nãO lhe
permita sobreviver à agressão.
Eficaz naquele períqdo, _o_bsexva Meira Mattos, tal estratégia
subsiste, ainda hoje, no campo militar não convencional, na guerrilha e nos entrechoques da politica internacional, com uma-conceituação não muito distante da primitiva_.
Ei-la, tal como defmida pelo articulista:
Ttata-se de evitar o choque, a ruptura, imponâo uma ameaça cujo preço o adversário saiba, a priori, que terá de pagar.
As guerrilhas da Sérvia e da Somália, segundo o autor, estariam demonstrando aos grandes da ONU cjue- a oCUpação daqueles
países, poderá infligir-lhes pesadas baixas, em termos de vida humana, e sérios grã.vames, em termos logísticos.
E ê neste ponto, Sr. Presidente que o Conselheiro da ESG e
Membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro descerra o
cenário de_ ameaças recrudescentes sobre a Amazônia. Lembrando
que é um dever de todo Estado soberano cuidar de sua defesa, preconiza, como hipótese de defesa militar, a estratégia de dissuasão,
apoiada numa_ força armada que, sem ter a veleidade_ de admitir
que possa derrotar os possíveis intervencionistaS do 1o mundo, no
campo da força, seja capaz de contrapor uma_ameaça dissuasória a
qualquer aventura militar.
Descartando comQ mínimas as ameaças de confronto com
nossos vizinhos continentais, o preclaro general aponta, sem meias
palavras, quais são nossos inimigos potenciais' e quaiS os perigos
cwe eles representam:
Os perigos D1ais evidentes vêm das tentativas de implantação de uma "nova ordem mundial" dentro das_ idéias intemacionàIistas veiculadas nos concilies dos "grandes.
Essas idêias têm sido alimentadas, por organizações científicas e religiosas do hemisfério norte e aceitas por govem.a:ntes que
as deixam vazar ou as divulgam intencionalmente.
Não se diga, Sr. -Presidente, que são ·exageradas essas
"fP"'DSêies manifestadas pelo lúcido Conselheiro da ESG. Corroborando-as, ai esta o súbito interesse do Primeiro Mundo pela Região Al:Jlazônica. Aí, o- incoç.tido desvelo de.. >todos - C.befes de
Estado, organizações mundiais ligadas ao campo da Antropologia
e da Ecologia, _dirigentes _de entidades fmanceii:as internacionais,
lideranças de movimentos sociais reformistas~ todos comovida11
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mente irmanados no esforço pela preservação da floresta- pulmão
imaginário do mundo e santuário. que eles querem, daqui por
diante, intocável, para que as tribos indígenas nele remanescentes
sejam protegidas da extinção e prestem-se à pesquisa e à curiosidade dos estudiosos.
Trata-se de um quadro extremamente dúbio no qual é favorecido o convívio 4o sonho com a cobiça dos homens.
Ele é responsável pela pressão internacional sobre a Amazônia.
Mais do que isso, ele tem induzido à aceitação de duas teses
i_gualmente ameaçadoras no que concerne aos nossos interesses
nacionaiS: a do estabelecimento no planeta de áreas consideradas
"patrimônio da humanidade" e a da "sobellUlia relativa", aquela
que sujeitaria uma nação a abrir mão de seus interesses ante as exigências de supostos interesses comuns da humanidade.
É, sob outra roupagem. e com ímpeto novo. o retomo ao intento da internacionalização da Amazônia.
Escusado seria aprofundar a análise das conseqüências que
esse indesejável status acarretaria para a Nação Brasileira.
E o General Meira Mattos descreve-o muito bem , nas linhas que passo a citar:
Uma vez sancionada como "patrimônio da humanidade'\ a
região indigitada perderia sua condição de soberania plena por
parte do Estado a que pertence e ficaria sob o status de_ "soberania
limitada" ou 1lneia soberania", deven.do aceitar as exigências impostas em nome dos ''interesSes comuns da humanidade.
A renúncia ao princípio de soberania é fathl para o Estado;
~I!? se desqualifica entre os demais, se inferioriza, colOri.ializa·se.
Nós Brasil!?iros.não podemos aceitar."
Sr. Presidente. Srs. SeD.adores, efetivamente, 1;16s brasileiros
nãó podemos aceitar isso que seria Uma afrOnta inominável à soberania nacional.
· Mas, como adverte o articulista que vimos comentando. de·
vemos e_star preparados para vencer essa nova corrente de pressões, não ,tendo dúvidas de que elas só tendem a crescer.
E por isso, que em mais de um pronunciamento feito- desta
Tribúna, ao comentar o problema do soldo dos militares, tenho
conclamado o Poder Público a que ponha termo a esse estado de
penúria em que se vê relegada a Força Armada da Nação, seja no
que respeita à remuneração de seus quadros. seja sobretudo, no
que concerne ao equipamento que utiliza, hoje, obsoleto e sucateado.
. É que a estratégia da dissuasão- garantidora de nossa soberania- supõe w:D.a tropa materialmente bem e{J_uipãda e moralmente bem alentada.

É o que penso.
Outro assunto me traz à tribuna. hoje, Sr. PreSidente.
--Guardo do meu tempo de. estudante a lembrança de duas
muito repisadas nos grêmios e tertúlias. onde eram debatidos os problemas nacionaiS.
·Tais sentenças tentavam definir o Brasil visto por um ângulo não sei se impiedosamente realista, não sei se exageradamente
depressivo.
~ntenças

Proferida respectivamente por Osvaldo Aranha e pelo ilustre professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Miguel
Pereira, uma defmia o Brasil como 1 'u.m deserto de honwns e de
idéias", outra, mais dramática ainda, retratava o Pais como num
vasto hospital".
.....
Impiedosas ou não, essas sentenças, mais uma vez, parecem
confrrmadas pelos resultados da pesquisa que acabam de ser divulgados em "Medicina Social", órgão informativo da Associação
Brasileira de Medicina (ABRAMGE).
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Trata-se da sondagem de opinião encomendada por essa
Associação e pela Federação Nacional das Etnpresas de Segmos
Privados e de Capitalização, para aferir as preferências e o grau de
satisfação do povo brasileiro em relação aos sistemas_ público e
_
_
_
privado de saúde.
Realizada de 8 a 12 de janeiro de 1994, e tendo entrevistado
1.400 pessoas, nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador e
Distrito Federal, a referida pesquisa aponta, dentre os problemas
que mais preocupam a população brasileira, o da Saúde, mencionado por 81%; o da Educação, mencionado por 68%; o da Segurança, mencionado por 54% e o da Corrupção, mencionado por
50% dos entrevistados.
_
.
. -""- _~ ~ _ _ __
Não menos expressivos são os demais resultados obtidos na
citada pesquisa, como por exemplo os referentes às preferências
dos entrevistados em matéria de sistemas de saúde.

Considerando-se a relação custdbenehcio, 76% acham que
o sistema priVado é o melhor, coo.tra 16% dos que preferem: o sistema público.
.
.. . _ .
A mesma aferição feita por classes soCiais registra os seguintes resultados:
ClasseAB:
Planos de Saúde- 87%
Setviço-Puôlico -7%
Classe C:
Planos de Saúde- 79%
Setviço Público- 14%
CiasseD:
Planos de Saúde- 68%
Serviço Público- 23%.
·
·
-- - -- ·
À pergunta sobre qual a meJhor solução para meJhorar o panorama atual, colheram-se as seguintes manifestações:
-52% preferem melhorar o sistema atual;
- 16% entendem que a empresa e o trabalhador é que devem escolher livremente qual o meJhor sistema. Além disso, 14%
manifestaram-se pela extinção do sistema póblico e 12% pela extinção do sistema privado.
Com respeito ao grau de satisfação dos entrevistados, eis os
principais resultados:
-

SISTEMA PÚBLICO
- 78% jã utilizaram;
-53% ficaram satisfeitos com o atendimento recebido;
- 46% ficaianl inSatisfeitos com esse atendhpento;
-52% criticaram a demora do atendimerlto;
-50% criticaram a falta de equipamentos e medicamentos;
- 16% acham ótimo e bom o serviço, de maneira geral;
- 33% acham-no regular;
- 46% acham-no péssimo.
SISTEMA PRIVADO
- 35% possuem plano de saúde;
-20% jã o póSsiiíiam;- .
.
- 89% ficaram satisfeitos com à atendimento recebido;
--7% ficaram insatisfeitos com esse atendimento;
-32% criticaram a burocracia;
- 20% criticaram a dificuldade em esclarecer dúvidas e fazer reclamações;
- 62% acham ótimolbom o serviço, de maneira geral;
- 2Q% julgam-no regular;
-5% julgam-no ruim/péssimo.
Af estão, pois, a}XIDtados pela opinião pública, ouvida nas
seis maiores cidades brasileiras, a trilogia execrável das preocupações que mais mortificam o povol>i:isileiro:
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-a falta de Saúde;
-a falta de Educação
-a falta de Segurança.
- Se bem atentarmos, são esses, também, os frutos de tr&
grandes pecados historicamente perpetrados pelos poderes públicos da Nação:
-a incapacidade de aplicar-se com zelo e eficiência ao trato
da saúde pública;
- o descaso crônico pela formulação de uma política de instrução pública consistente e eficaz
- a displicência iinperdoável posta à mostra no enfrentamento dos problemas, cada dia mais graves, da segurança pública.
_ É__ a __c.oujugação desses descasos' e irresp:msabilidades que
tem concorrido para que, efetivamente, nosso País se assemelhe.
em dados momentos, a um 'Vasto Hospital" e a um "deserto de homens e de idéias".
Isso é preciso ser dito para sacudir o torpor dos indiferentes.
É-o que penso, Sr. Presidente.
_
.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senadoc Nelson Wedekin.

se-

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Pronuncia o
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, o MJ;\RCOSUL não foi ainda implantado e já se fazem sentir os efeitos
benéficos que proporcionará à economia de Argentina, Paraguai,
Uruguai e Brasil, palses que o integram. Empresas desses jil\fses já"
se unem e se estruturam, com os olhos voltados para o grande
mercado consumidor que se criará nã América Latina.
·I' ·
Devido à sua posição geográfica, reserva-se a Santa Catarina um 'papel importante nesse intercâmbio. Seu papel é o de servir'
de elo de ligação entre o Brasil, a Argentina e mesmo o Paraguai,
através do porto seco de Dionísio Cerqueira, localiza4o no epicentio'êlo Mercosul e, como tal, caminho natural para encurtar as distâncias entre esses países.
A integração a esse Mercado, com aproveitamento total e
efetivo das oportunidades que surgirão, dependerá, entretanto, da
capacidade de escoamento da produção provenierite do próprio Estado de Santa Catarina, bem como de outros Estados brasileiros e
de outros países. Nesse panorama, assume fundamental importân-cia o sistema viário, bem como o sistema portuário e aduaneiro.
Nos anos imediatamente anteriores a 92, -O Extremo Oeste
catarineri&e _experimentou sensível decréscimo em sua atividade
econômica, devido principalmente ao afastamento dos argentinos,
inCentivadores e grandes propulsores do comércio regional. Todavia, nos dois "Óltimos anos, essa expectaúva se teVertelf: <fCOmêrcio se reanimou,- argentinos e paraguaios vieram em maior
quantidade. DioniSio Cerqueira passou, assim, a ser uma importante porta de entrada principalmente de turistas. Apenas no verão
92/93, por lá ingressaram no Brasil 35.000 argentinos e paraguaios.
~· -~ No que tange às estradas, a-região é relativaniente _bem- se:r:..
vida, havendo necessidade de algumas interligações cúrtas. Os serviços aduaneiros dos -dois pa:íses têm-se constituído, entretanto,·
num entrave ao incremento do transporte de cargas e, por conseguinte, ao comérc'lo b~teral, de vez qUe a vistoria de cargas e dócumentação é feita nas duas aduanas. A grande reivindicação (pie
se faz hoje é a da implantação de aduanas justapostas, à semelhança do que jã ocorre com ótimos resultados em Uruguaiana, no Rio
Grande do Sul, e em Foz do lguaçn, no Paranâ. Por esse processo,
a vistoria é feita uma única vez, com -aUtoridades alfandegárias-dos
dois países atuando -conjuntamente. Esse procedimento diminUi as
exigências burocráticas, tc;nna mais ágil a hõeração dos veículos e
A
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das cargas, reduz o tempo das viagens e, conseqüentemente, repre- raima. Em função desse problema o governo da Venezuela há
senta mais e maiores lucros para as empresas.
muito que acena para os fazendeiros brasileiros com proposta de
Em razão principalmente do atraso que esse duplo procedi- doação de terras com títuJo defmitivO, isenção fiScal e juros bancámento provoca, as empresas de transporte têm dado preferência ao rios subsidiados, além de cidadania venezuelaria em três anos para
trânsito pelos outros dois portos secos, ficando o porto de Dionísio todos- os fazendeiros para que estes atravessem a frooteira c~
seus rebanhos. São 497 fazendeiros. donos de 240.000 (duzentos e
Cerqueira relegado a um plano secundário.
Por aí se vê que a implantação desse porto é primordial para quarenta mil) reses, correspondente a 80% do rebanho boVino de
o Estado de Santa Catarina. Na cidade de Dionísío Cerqueira já Roraima.
existe até o terreno para a SUã instalação, devendo--o Projeto ser
Em matéria publicada em sua edição de 17-9-91, o J ornai
elaborado pela AMEOSC- Associação de Municípios do Extremo do Brasil destacou o assunto, naquela oportunidade solicitei a
Oeste de Santa Catarina.- em convênio cotil a Secretaria de Estado tra,nsc_ri_Çãq da_ mãtéria _nos Anais desta Qlsa. Na ocasião o Presi~
dente _da Associação dos Fazendeiros de Roraima, Josê AuguSto
do Planejamento e da_Fazenda.
Urge, porém, que esse projeto seja logo implãntado, para Soares decla!ava que iião havia outra saída sellão "abrir as porteique se criem as condições que ainda faltam para o verdadeiro soer- ras da Raposa/Serra do Sol e tocar a boiada para a Venezuela".
Com mais 1,5 milhão de hectares de terras que passam ao
guim"ento econômico dessa região do Estado. ,_
__ _
Faço, pois, desta tribuna, o meu veemente -aPelá-às -autorf- cõiitiole do Governo Federal, Roraima fica sem ãutônomia de
dades do meu Estado, para que dêem andamento rápido a esse pro- mais de 68% de seu~ território.
jeto, e às autoridades fiscais e diplomáticas brasileiras, para que
Essa demarcação ê o desfecho de longos anos de convivên~
estudem e implementem essa medida junt.a.ri:leD.te com autOpdades cia pacifica entre índios e fazendeiros, que durante mais de um sécorrespondentes_ da Argentina. S~rã bom para o extremo Oeste de culo conviveram, __ p.a Iigião em harmOnia. o __ fiin da _boa
Santa Catarina, será bom para o Estado, será bom para os nossos_ convivência deu-se com a interf&ênCÍa de segmentos interessados
vizinhos argentinos e paraguaioS e, acima de tudo, será ótimo para em radicalizar a questão e que levaram a ocorrência de vários con.:·
--- · ·
' ·
o Brasil.
flitos, nos últimos anos envolvendo índios e fazendeiros.
Foi marcante a interferência da Igreja_ Çatólica, no incitaMuito o~rigado!
_
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Concedo a mento aos indigenas, levando-os a invadir a propriedade privada e
---- - a praticar roubo de gado naquela região, fatos que desencadearam
palavra ao nobre Senador João França. O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Pronuncia o seguinte vários conflitos entre brancos e índios.
Mais uma vez volto a rela_tar trechos de anotações históricas
discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores. ocupo mais uma
vez a Tnõuna do Senado F~deral, para extemar minha preocupa- sobre Roraima, que revelam a instalação das primeiras fazendas de
ção com relação a demarcação de áreas indígenas no Estado de gado na região da Raposa/Serra do Sol. Esses registres datam do
século XVIII, quando o Coronel Lobo O' Almada ali chegou, e reRoraima.
Semana passada estava em Boa Vista, quando recebi infor- velam que não hã vestígio de índios, a não ser na terras onde hoje
ma-ções extra-oficiais dando coflla-ae_que nos próximos dias o Go- fica a República da Guiana.
~
Os mesmos relatos históricos revelam que após a -instalação
verno Federal
homologaria ato de demarcação de
aproximadamente 1,5 milhões de hectares de terras contínuas na _elas primeiras fazendas pelos portugueses, em 1787, apareceram os
região denominada Raposa/Serra do Sol.
índios, que desceram das montanhas para habitarem as savanas.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, na tarde de ontem mantive
-Hoje, Sr S. Senadores. a situação na Raposa/Serra do Sol é l:J.
contato telefônico com S. Ex•, o Sr. Ministro da Justiça que conírr- -~guinte: os índios que ali chegaram após -a inStalação das primeimou a intenção do Governo em ·demarcar q mais rápido possível ras fazendas, convivem com- aproximadamente SOO fazendeiros e
um rebanho de quase 250.000 reses. O Governo do Estado manesta reserva.
Várias vezes abordei aqui desta tribuna essa questão da Ra- têm toda uma estrutura na região, oferecendo aos índios transporposa/Serra do Sol. Fiz pronunciamentOs e pedi transcrição nos te, saúde e educação.
Anais do Senado Federal de vârias matérias versando sobre essa
Em depoimento prestado na CPI da Amazônia durante auquestão e que mereceram destaque na grande imprensa nacional e diência pública da Comissão na Assembléia Legislativa de Roraina imprensa de Roraima.
ma, o Governador Ottomar Pinto afirmou que a demarcação da
Ainda preocupado com essa questão e com a política de de- reserva dos índiOs Ma.cuxis é 11a antropologia da fome e da misémarcação de áreas indígenas em todo o país, trouxe à discussão ria" que não terão mais os fazendeiros para lhes dar o sustento do
nesta Casa proposta de emenda constitucionãl que transfere para o dia-a-dia e nem os médicos e professores do Govemo do Estado.
Congresso Nacional a responsabilidade de homologar essas dePois, com a demarcação aquela ãrea passa ao controle da
marcações. Tal proposta, que não chegou a ser v'ótada nesta Casa FUNAI, que não disPõe como todoS nOs sábem.os de recursos e
foi sobrestada e seria objeto de discussão na reforma constitucio- condições materiais e humanas para manter os beneficias que os
nal, no entanto, com o esperado fun da Revisão, trarei novamente indígenas ali recebem do governo de Roraima.
Sr. Presidente, outro fato que nos causa preocupação é a deà análise de meus Pares a referida proposta.
Entendo que essa responsabilidade deve ser do Congresso marcação da faixa e fronteiras com a Venezuela e Guiana como
Nacional para permitir que aqui o tema seja amplamente discutido área indígena. Praticamente toda a fronteira norte de Roraima agopor todos os segmentos envolvidos na questão e que ao fmal o ra passa a ser reserva de índios.
Congresso se manifeste de forma justa e coerente, como-seiiipre o
Onde deveria estar vigilante o nosso exército somente exisfaz rias questões de relevante interesse nacional
te o_ vazio da ausência da autoridade brasileira.
Srs. Senadores a demarcação de mais u:ma imensa_ área indí-.
Por certo, Srs. Senadores, continuarão as invasões ao terrigena em Roraima, representa mais um duro golpe para nosso Esta- tório brasileiro e o desrespeito aos limites das nossas fronteiras,
sobretudo, por parte de militares venezuelanos que costumeirado.
~
~
Na Raposa/Serra do Sol, região de frOiitefrãi-connr -Guiana mente invadenl o I!-OSSO país, matando e prendendo cidadãos brasie a Venezuela encontra-se a maior parte do rebanho bovino de Ro- leiros que atuam na garimpagem ·nas áreas de fronteira.
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Demarcações de extensas áreas COO.tínUas como essa da Raposa/Serra do Sol, não observa esse direito, até porque as indenidades produtivas como a mineração· e a pecuária, o Governo ~ propostas pel~ '!<"'erllo Federal não correspondem a
realidade e na sua puuona não são pagas, como existem várias
Fed~ral abandona projetos. estratégicos e de fundamental irnporexemplos dessa situação em Romima. _
tâncJ.a para a segurança nacional como é o Projeto Calha Norte.
·
Coocluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores destacando trecho
Durante visita que fiz na semana que passou ao COmandaride editorial da Gazeta de Roraima de 7-12-91: que destaca:
te Militar de Roraima General Aparicio, eSte me dizia das dificulA população interiorana de Roraima, em especial a parcela
dades .e dos riscos ali existentes pela falta de recursos para que o
que
há
décadas convivem com os indios, é parte integránte dessas
Exército possa patrulhar aquela imensa área frooteiriçao.-comunidades. Hoje, tal como Hitler faz com os judeus, é obrigado
Dizia-me a General Aparicio da urgente necessidade de im. a separar-se de tudo, .a abandooar um habitat, que é próprio dela,
plementação do Projeto Calha Norte.
tal qual é dos povos mdfgenas que com ela convive a mais de um
Para fmalizar Sr. Presidente, apelo ao Ministro da Justiça, século. Arrancá-la do convfvio Com essaS comunidades é um.
Alexandre Duyperat. e ao Excelentíssimo Senhor Presidente Ita- apartheid tão desprezível quanto o que a África do Sul praticou
mar Franco, para que façam uma reflexão e revejam a posição dó contra os nativos daquele país.
governo em relação ao problema que aqui levantei.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado!
Gostaria ainda, de destacar que não sõu de forma nenhuma
O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- A Presidência
contra a demarcação das terras dos índios. Embora ache que o isolamento não ê o único meio de preservar as tradições e a cultura lembra que está convocada sessão do Congresso Nacional a realizar-se amanhã. às lOb.. ~conseqüência, fica cancelada a sessão
desses povos.
Ordinária do Senado Federal de amanhã, As 9h.
Devemos demarcar as terras indígenas, utilizando-se de cri-Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessãO.
térios justos e coerentes, sobretuâo, respeitando o direito das co~
munidades não-índias que há. séculos também habitam essas terras.
(Levanta-se a sessão às 20h30min.)
. . . Enquanto avançam as reservas indígenas em Roraima, inviabilizando de forma cruel e injusta o desenvolvimento de ativi-

