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1- ATA DA 181• SESSÃO, EM 16 DE OUTUBRO 
DE 1991 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

- N• 268/91 (n' 556/91, na origem), restituindo autó· 
grafo de projeto de lei sanCiOnado. 

1.2.2- Orício do Sr. 1• Secretário da Câmara dos De· 
pulados 

- No;o 271/91, comunicando o arquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n• 87/83, que dispõe sobre o tempo 
de duração da conservação de produtOs alimentícios indus-
trializados e dá outras providências. -

1.2.3- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias.: _ 
-Emenda da Câmara dos Deputados oferecida ao 

Projeto de Lei d_o_Senado n~' 274/.80, que modifica o -dispo
sitivo-da vigente Consolidação das Leis do Trabalho. 

-Projeto de Lei da Câmara n• !OS/90 (n• 1.713/89, 
na origem), que co'hsidera penosa e perigosa a ativici3de 
prpfissional dos vigias notl:frnOs, assegurando-lhes o direito 
à aposentadoria especial. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 19/91 (n' 3.903-D, 
de· 1989, na origem), que dispõe sobre a_ profissão de Assis
tente Social e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 38/91 (n' 5.394-C, 
de 1985, na Câmara âos Deputados), que introduz altera-

çõeana Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula 
as atividades dos represenTantes comerciais autónomos. 

1.2.4- Requerimento 

- - N9 731/9i, de au?oria do Senador Raimundo Lira, 
s.olicitando licença para ausentar-se do País, no período 
de 16 a 18 de outubro do corrente mês. Aprovado. 

1.2.5 - Comunicações da Presidência 

--Prazo para apresentação de emeridas aos Projetas 
de Lei da Câmara n" 38 e 19/91. 

-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 

108/90 (n' 1.713/89, na Casa de origem), por tét recebido 
parecer cOntrário, quanto ·ao mérito, da comissão a que 
foi distribuído, e abertura de prazo de 48 bQI'as, para a 
interposição de recurso por um décimo da Composição da 
Casa no sentido da continuação da tramitação da matéria. 

-Recebimento da Mensagem n• 267191 (n' 553/91, 
na origem), pela qual o Seithor PreSidente da RePública 
solicita, nos termos do art. 99 dá Resolução n9 %, de 1989, 
do Senado Federal, a elevação tenfporária, em caráter ex
cepcional, dos limites de envididamento a que se refere 
o ãrt. 7" daquela resolução, para cento e setenta e, quatro 
bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros, para os fins que 

_ específiCã. 

l.2.6- Diseursos do Expediente 
.. SENADOR JUTAHY MAGALÍIÃES- Conferên

cia Rio-92. Antítese entre interesSeS sOCi;ris e proteção am
biental. Apoio a uma noVa economia· poupadora de recur
sos naturais .. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁPICO DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Sendo Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Eecutivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
I•pre110 IOb retpouabilidade da Mesa do Seudo Federal 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Admiaillr&livo 

ASSINATURAS 

LUIZ <'..ARI.OS DE BASTOS 
Diretor Iadutrial 

SeDICIIrlll ··-···-·····-·················-·-·-···-···-··-·•·••·---········-·-·-·- Cr$ 3.5!9,65 

PWRIAN AUGUS10 COUI'INHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

1.2.7- Comunicação da Presidência 

Presença na Casa de delegação -de parlamentares -:da 
Nicarágua, tendo usado-da palavra para saudar à delegação 
o Sr. Cid Sabóia de Carvalho, e fala associativa da Presi
dêncía. 

1.2.8- Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR ME IRA FILHO- Campanha em defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pronunciamento 
do Presidente Collor, no Dia da Criança, demonstrando 
firme disposição para buscar soluções para o menor aban
donado. Abertura de 5.000 vagas para menores no Banco 
do Brasil, CEF e Telebrás. Transcurso do_ 1" aniversário 
do assassinato do Senador Olavo Pires. 

SENADOR MAURíCIO CORRÊA, como Líder
Cancelamento do comício do PDT, previsto -pãrá ó próximo 
dia 18, no Rio de Janeiro, em protesto à privatizaçâo:das 
estatais, principalmente da Usiminas. Carta recebida do 
Vice~Presidente da República, Senhor Itamar Franco, a 
respeito de convite feito a sua Excelência· para participar 
do citado comício. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Defesa da 
criação do imposto de renda negatiVo. DemiSsões na Bras
temp. 

SENADOR AM!R LANDO- Homenagem à memó· 
ria do ex-Senador Olavo Pires. · 

1.2.9- Ofício 

N"' 87/91, da Liderança do PFL, referente a substi· 
tuições de membros na composição da_ Conlissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a Medida Provisória 
n' 299, de 1991. 

1.2.10- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n' 346191, de autoria 
do Senador Almir Gabriel, que cria o Fundo Nacional 
para a Amortização da Dívida Pública Federal, do Distrito 
Federal, dos Estados e dos Municípios, e dá outras provi-
dências. - ----------- -- -

-Projeto de Lei do Senado n' 347191, de autoria 
do Senado_r Almir Gabriel, que altera o imp-osto sobre 
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos 
ou valores mobiliários, e dá outras providências. 

Tiragem 2200 ecemplarea. 

1.2.11 - Requerimentos 

_ ---::- N'·' 732/91. de autoria do Senador Humb_erto Luc_e
na, solicitando ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejamento, informações que menciona. 

- N"' 733/91. de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
solicitando a__re_tir_ada, em caráter definitivo, do Requeri
mento n" 696, de 1991, de sua autoria, em que pede a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n"' 129, de 1991. Deferido. 

- N~ 734/91, de autoria do Senador Esperidião Amín, 
solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa, 
nos dias 16,17 e 18 do corrente mês. Aprovado. 

1.2.12- Aviso 

- N"' 2.534/91, do Ministro do Trabalho e da Previ· 
dência Social, solicitando a transferência do dia 23 para 
o dia 24 do corrente més, do seu comparecimento ao Plená
rio do Senado. 

1.2.13- Requerimentos 

-N"' 735/91, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n"' 88191 (n• 1.583/91. na Casa de origem), que 
dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional - NTN, e dá 
_outra~ providências. 

- N~ 736/91, de autoria- do Senador Nelson Carneiro, 
-Solicitando homenagem de pesar pelo falecimento do ex-
Deputado Federal Mário Guimarães, dO Estado do- Rio 
de Janeiro. Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Nelson 
Carneiro. 

1.2.14- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão conjunta a realizai--se hoje, -às 
19 horas, em Ordem do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n' 74191 (n' 4. 771190, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a transformação do Centro 
de Educação Tecnológica da Bahia em Centro Federal 
de Educação Tecnológica da Bahia e dá outras providên
cias. Aprovado. À sanção. 

Proposta de Emenda à Constituição n"' 12/91, de auto
ria do Senador Maurício Co'rrêa e outros Senadores; que 
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cria o Conselho Nacional de Justiça e dá outras providên- projetes de lei apreciados conclusivamente pela Comissão 
cias. Discussão encerrada. de Assuntos Económicos: 

Proposta de Emenda à Constituição n'l5/9f, de auto- Projeto de Lei do Senado n' 15/91, que estabelece 
ria do Senador João Rocha e outros Senadores, que dá normas para a elaboração da Matriz Energética Nacional, 
nova redação ao incisO y do art. 37 da Constituição Fede- dispõe sobre a formulação do Plano Plurianual de Investi-
ral. Em fase de discussão (2~ sessão). ·· mentes, na parte referente a energia, e dá outras providên-

Proposta de Emenda à Constftulção n" 14/91, de auto=-- cias. A Câmara dos Deputados. 
ria do Senador José Richa e outros Senadores, que altera Projeto de Lei do Senado n" 129/91' que indui a Funda-
a redação do caput do art. zoe 0 art. 3~ do Ato das Dispo- ção Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional -
sições Constttucionãis Transitórias. Usa da palavra o Sr. FUNDENOR -, nos dispositivos da Lei n" 8.167/91. À 
Ronan Tito ( 1 a sessãQ). Câmara dos Deputados. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia Projeto de Lei do Senado no 168/91, que_dispõe sobre 
os prazos dos contratos de depósitos em papel-moeda em 

Projeto de Lei da Câmara n"' 88!91, em regrme de instituiçõeS financeiras e dá outras providências. A CâriJara 
urgência noS termos do Requerimento n9 735/9f, lido no dos Deputados. 
Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer 
da comissão competente. A sanção~-- -- -- -- _1.3.4- D~~ignação ~~_Ordem do ~ia __ da próxima s~s-

são 
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR MAGNO BACELAR- Homilia do Pa-
pa João Paulo II em São Luís - MA. . 

SENADOR NABOR JÚNIOR -Ameaças que esta
ria sofrendo o Líder do_ PMDB na Assembléia Legislativa 
do Rio Branco-- AC~- -_----

SENADOR NEY MARANHÃO- PrivatizaÇão. Ar
tigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, ültitulado "Vo
zes do Atraso", a respeito da decisão do PT e da CUT 
de manter a convocação do comício de protesto contra 
a privatização da Usimiria.S. -

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA --Segunda vi
sita do Papa João Paulo II ao Brasil. Discurso do Presidente 
da República de saudação ao Pontífice. 

SENADOR RONALDO ARAGÃO -Soberania da 
Amazônia. 

1.3.3- Comunicações da Presidência 

-Término do prazo para apresentação dc __ emendas 
ao Projeto de Lei da Câmara n' !25/90 (Ó' f.606/89, na 
Casa de origem) e dos Projetas de Resolução _n~s_ 75 e 
77, de 1991, sendo que aos mesmos não foram oferecidas 
emendas. 

- Tétrnino do_ prazo para interposição de recurso, 
no sentido de inclusão cm Ordem do Dia, dos seguintes 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

-Parecer n' 6, de 1991 
-Atas da 167~ e 168~ Reuniões do Conselho de Super-

visáo,d.o_CEGRAF. . _ . _ .... __ 
3- INS-TÍTUTO DE PREVIDÊNCIA DOS ·C-ON

GRESSISTAS . 

-Notas explicativas anexas ao balancete patrimonial 
de maio de 1991 

-Notas explicativas_anexas ao_balancete- patrimonial 
de junho de 1991 

--Balancete patrimonial encerrado em maio/91 _ 
-Balancete patrimonial analítico _encerrado em 

maio/91 , 
-Demonstrativo analítico da conta, receita e despesa 

acumulada até maio/91 
-Parecer referente ao Balancete Patrimonial e De-

monstrativO das Receitas e J?espesas do IPC. 
4- MESA DIRETORA -
5 --LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS. 

6 :..._ COMPOSIÇÃO DAS COMlS:s-ôKS PERMA-
NENTES . 

Ata da 181~ Sessão, em 16 de outubro de 1991 

P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Dirceu Carneiro 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORES: . . . 

Albano Frnaco - Alexandre Costa - Alfredo Campos 
- Almír Gabriel- Alufzio Bezerra- Aroir Lando - Antô
nio Mariz - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio -César _ 
Dias- Cid Sabóia de Carvalho- Dirceu Carneiro_.:._ Edll3r
do Suplicy - Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg · 

- Garibaldi Alves- Guilherme Palmeira- Humberto Luce
na- Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior -=-_Jofu) Calmon 
-João França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat 
Marinho - José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa 
- Jutahy Magalhães_-:- Lavoisier Maia- Lourival Baptista 
- Magno Bacelar - Má.nsueto de Lavor - Marco Maciel 
- Mâurício Coi"rêa - Mauro Benevides - Meira Filho -
Moisés Abrão - Nabor Júnior --=- Nelson Carneiro ~ Ney 
Maranhão - Odacir Soares- Pedro Simon- Rachid Salda-
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· nha Derzi - Ronaldo Aragão- Ronan Tito - Ruy Bacelar 
-Telmo Vieira- Valmir C~mpelo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. Ha
vendo número 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 -

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N' 268, de 1991 (u' 556/91, na origem), de 14 decorrente, 
restituindo autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n~' 78, 
de 1991 (n' 1.811/91, na Casa de origem), que dispõe sobre. 
os_ vencimentos dos professores incluídos no Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos de que trata a Lei n~' 
7.596, de 10 de abril de 1987, e dá outras providências. 

(Projeto que se tr3D.Sformõu na -Lei il"' 8:-243, de 14 de 
outubro de 1991.) 

OFÍCIO 
DO 1• SECRETÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N9 271, de 1991, comunicando o arquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n' 87, de 1983 (n' 8.282/86, naquela Casa), 
de autoria do Senador Affonso Camargo, que dispõe sobre 
o tempo de duração da conservação de produtos alimentícios 
industrializados e dá outras providências. 

PARECERES 

PARECER N• 392,-l>E 1991 

Da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal' 
sobre a emenda da Câmara ~o~ __ J?eputad_~s oferecida; 
ao PLS n~ 274, de 1980, que modifica o dispositivo da1 
vigente Consolidação das Leis do Trabalho. · · 

Relator: Senador José Paulo Biso! 

O Projeto em apre-=-ciação, apresenradO_em 1980 pelo emi
nente Senador Humberto Lucena, visa moàificar o artigo 16 
da Consolidação das Leis do Trabalho, de maneira a simpli
ficar o processo de obtenção da Carteira de Trabalho e Previ
dência Social. 

Aprovada nesta Casa com emenda da Comissão de Cons
tituição e Justiça a proposta foi remetida à Câmara dos Depu
tados, onde foi revista e- aprovada com emenda da Comissão 
de trabalho, de Administração e Serviço Público. Justificando 
a emenda aquela Casa salienta ser de suma importância as 
·anotações de interesse da Previdência Social na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. 

Ein seu conjunto a matérfa merecera outiora a aproVaç-ão 
da antiga Coritissáo--de Legislação Social, cabendo agora apre
ciar especificamente a última emenda oferecida ao projeto. 

É o relatório. _ _ _ 

Voto 

Tendo em vista haver sido a matéria suficientemente de
batida nas duas Casas de nosso Legislativo, e, convicto de 
que as alterações propostas simplificam o texto legal e elimi
nam exigência que dificultam o acesso do trabalha~or ao mer
cado de trabalho, poupando de possíveis constrãngimentos 

ao cidadão, achamos oportunas e viáveis as modificações que 
são,sem dúvida, de_sb~rocratizantes e signifiçativamente bené
ficas para a classe trabalhadora. 

Considerando que a emenda oferecida pela Câmara dos 
Deputados se adequa perfeitamente 3o espírito do Projeto, 
objetivando apenas proporcionar, em boa hora, à Previdência 
Social maior instrumentalidade de controle_ de seus atos, so
mos favoráveis â aprovação do projeto conforme -a redação 
final dada pelo Senado Federal acrescida da einenda aprovada 
na Câmara dos Deputados. 

É o parecer. 
Sala das Cómissões, 9 de outubro de 1991. - Almir Ga· 

briel, Presidente - Lucídio Portela- José Paulo Bisol, Rela
tor - Cid Sabóia de Carvalho - Garibaldl Alves Filho -
Jutahy Magalhães-- Nelson Wedekin- Beni V eras- Odacir 
Soares - Marluce Pinto - Élcio Alvares - Carlos Patrocínio 
- Wilson Martins- José Richa- Divaido Suruagy- Jonas 
Pinheiro - Guilhenne Palmeira - João Rocha. 

PARECER N' 393, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Sociais, ao Projeto de 
Lei da Câmara o• 108, de 1990, (na origem 1.713-B 
de 1989) que "considera penosa e perigosa a atividade 
prorlSsional dos vigias noturnos, assegurando-lhes o di
reito à_ aposentadoria especial". 

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 

Vem a esta Comissão o projeto de Lei em referência 
da nobre Deputada Rita Camata, que "co"nsidera penosa e 
perigosa a atividade profissional dos_ vigias notumos, asseg~
rando-lhes o direito â aposentadoria especial". 

Conquanto se louve a respeitável proposição· da ilustre 
parlamentar no que tange à pretensão do seu Proje-to de asse
gurar aposentadoria especial aos. vigias notuinos, por consi
derar penoso e perigoso o exercício de sua profissão, há que 
se considerar, no entanto, que a legislação trabalhista relativa 
à matéria dispõe sobre ela de forma diferente daquela com 
que agora se propõe. 

A Consolidação das Leis do Trabalho diz no seu art. 
19.3: "São consideradas atividades ou operações perigosas na 
forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Traba
lliõ, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem o cantata permanente com inflamáveis ou explo
sivos em condições de risco acentuado". Nesse sentido, assim 
se expressa o art. 189 da mesma Consolidação: "Serão conside
radas atividades ou operações insalubres aquelas que, por 
sua natureza_, condições ou métodos de trabalho, exponham 
os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites 
de tolerância fixãdos em razção da natureza e da intensidade 
do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos"._.Por 
outro lado, a Consolidação das Leis da Previdência Social, 
no seu art. 35 só considera devida a aposentadoria especial 
''ao segurado que, contando, no mínimo com 60 c-ontribuições 
mensais, trabalhou 15, 20 ou 25 anos, pelo menos, conforme 
a atividade profissional, em serviço para esse efeito conside
rado perigoso, insalubre ou penóso, em decreto_ do Poder 
Executivo". 

Nota-se, portanto, que já existe legislação que trata ade
quadamente da 'matéria e atribui ao _Poder Executivo compe
tência para o enquadramento ou não de hipótese como a 
que é objeto do Projeto sob exame. 

De outro lado, cabe observar que se se considera perigosa 
e penosa a atividade profissional do vigia noturno, haveria 
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que se incluir entre elas, também, a dos vigilantes. dos gara
gistas, dos porteiros e con_ce_der~lhes, então, o adicional de 
periculosidade previsto no art. 1~3, § I• da Consolidação das 
Leis do Trabalho, como amparo previdênciário, péla natureza 
do risco a que também se expõem, mormente se levando 
em conta a onda crescente de criminalidade que tem invadido 
os centros urbanos. 

Em face, portanto, do que já dispõem as mencionadas 
legislações, sobre o assunto, concluímos pela in~iabilid~de 
do presente Projeto e, conseqüentemente, pela sua rejeição. 

Sala das Comissões~ 9 de outubro de 1991_,_ ':""::'"":_A_Im,j_.- Ga~ 
briel - Presidente - Cid Sabóia d~ Carvalho, Relator -
Marluce Pinto - Odacir Soares - Jonas Pinheiro - Wilson 
Martins - Divaldo Suruagy - Élcio Alvares - Guilherme 
Palmeira - João Rocha - José Paulo Biso!- Lucídio Portella 
---Jutahy Magalhães - Beni Veras - Carlos Patrodnio --_ 
José Richa- Garibaldi Alves Filho- Nelson Wedekin. 

PARECER N• 394, DE 1991 

03. Comissão de Assuntos Sociais, sobre o PrOjeto 
de Lei da Câmara n• 19, de 1991 (n• 3.903-D, de 1989, 
na origem), que "dispõe sobre a profissão de Assistente 
Social e dá outras providências". 

Relator: Senador Nelson Wedekin 

O Projeto em tela,- de" auferia da Deputada 13enedita 
da Silva e da Deputada Maria de Lourdes Abadia, que tem 
por firi3lidade regulamentar a profissão de Assistente Social, 
deve receber, segundo nos~o entendimento, os seguinteS repa~ 
ros: ---

1) em seu artigo 5'", inciso III, o projeto estabelece que 
constitlitattibuição privatiVa dÔ. Assistente Social ocupar car
gos efetivos ou em comíssã_o, funções de asse_ssória t.écnica, 
consultiva, direção, chefia, _supervisão e exeCuçãO em entida~ 
des públicas ou privadas cujas atrfbuiçóes sejam pertinenteS 
ao Serviço Social; 

2) o projeto confere ainda aos Conselhos Regionais de 
Serviço-SoCial (ar. I O, inciso VIII) o poder de disciplinar, 
fiscalizar e normatizar as :atividades de pessoas jurídics, pUbli
cas ou privadas, que tenham porobjeto preponderante ativida
des ligadas ao ServiçO Sociãl; 

3) o disposto no artigo 15 confere aos assistenteS sociais 
prerrogativas sem paralelo em outras profiSsões universitárias, 
interferindo na organização, administração e até -na Cónsti~ 
tuição societária da atividade privada; 

4) o artigo 15 da proposição <>briga a contratação de 
um assistente social por todas as instituiÇões socíms ou filantr6~ 
picas, públicas ou privadas; 

5) igualmente, o artigo 16 determina que as sociedades 
organizadas e as que se organizarem para a prestação de servi~ 
ços profissionaiS em quaiSquer das atribuições definidas no 
art. 49 serão obrigatoriamente inscritas nos Conselhos Regio
nais, para que possam praticar quaisquer' atdS ae natureza 
profissional, sujeitando-se também ao pagamento das contri~ 
buições compulsórias (anuidades), taxas e emolumentos que 
forem estabelecidos em resoluções baixadas pelo Conselho 
Federal. 

Sem dúvida alguma, estes cinco ·aspectos representam 
uma tentativa para estabelecer uma reserva de mercado_ de 
trabalho, interferindo e tolhendo a autonomia da gestão ·das 
empresas, impondo~lhes, ainda, pesados ónus financeiros. 

As pretensões que visem tomar obrigatória a prestação 
de determinado serviço profissional, sem o pleno reconhe-

cimento de que seja necessário ou sem que a comunidade 
esteja preparada para compreender sua importância, tomam~ 
se inócuas, conduzindo, quase sempre, a frustrações profis
sionaiS e retraimento do setor privado. 

As atribuições inerentes ao assistente social não devem 
ser consideradas e interpretadas como um imperativo, pois, 
se a fossem, não condiriam com os princípios básicos nortea
dores da iniciativa privada, cujo poder de comando deve ser 
preservado, eis.,. que a livre iniciativa , para bem cumprir 
o seu papei, precisa da liberdade gerencial e organizacional, 
sem o que estará fadada ao insucesso. 

Cumpre~ nos salientar que dirigir uma entidade prestadora 
de serviços assistenciais ou escola de serviço soCial, ou chefiar 
os diversos compartimentos dela, não é serviço social. Uma 
coisa é a finalidade da pessoa jurídica, outra, o seu sistema 
organizaciOnal. 

Nesse sentido, julgamos oportuna e necessária a supres~ 
são do inciso III do artigo s~ e d_Q inCiso VIII do artigo 10, 
bem como dos artigos 14, 15 e 16. 

Por outro lado, parece~ nos exagerada a pretensão contida 
no inciso II do artigo 59 • Esse dispositivo deve ser deslocado 
para o artigo 4~ 

Enfim, cabe ainda uma observação no que tange à ressal
va existente no artigo 2°, alínea "c .. , da Lei n~ 3.252 de 1957, 
que permite o exercício da profissão de assistente social aos 
agentes sociais, qUalquer, que seja sua denominação, com 
funções nos vários órgãos públicos, segundo o disposto no 
ar( 14 e seu parágrafo da Lei n9 1.889, de 13 de junho de 
1953. --Esses agentes sociais não podem ficar à margem do 
projeto e nele devem ser incluídos. 

Ant~ o exposto, somos pela aprovação da Proposição 
na for_ma do segutnte: 

SUBSTITUTIVO . 

Ao Projeto de Lei da Câmara n•l9, de 1991 

(N' 3.903- de 1989, na origem) 

Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá 
outras providências. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 1<? é livre o exerdcióda profissão de Assistente 

Social em todo o. território nacional, observa_das as condições 
est;:tbelecidas nesta iei. . _. ~ . __ . 

Art. 2~ Somente poderão exercer a profissão de Assis
tente Social: 

I- os possuidores de diploma em curso de graduação 
em Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por 
estabelecimento do ensino superior eXistente no País, devida~ 
mente registrado no órgão competente; 

II- os possuidores de diploma de curso superior em 
Serviço Social, em nível de graduação ou equivalente, expe
dido por estabelecimeritó de_ ensino sediado em país estran~ 
geiro, conveníado ou não com o governo brasile~!O, d~~de 
que devidamente revalidado e registrado em órgão compe
tente no Brasil. 

III- os agentes sociais, qualquer que seja sua denomi~ 
nação, com funções nos vários órgãos_ públicos, segundo o 
disposto no art. 14 e seu parágrafo da Lei n• 1.889, de 13 
de junho de 1953. . . c . . , 

Parágrafo únicO.- O exercício da profissão de Assistente 
Social requer Prévio registro rios Cónselh_os Regionais que 
tenham jUrisdição sobre a área de atuação do interessado 
nos termos desta lei. 
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Art. 3o A desJgnaçáo profissional OE: -Assistente Soei ai X- coordenar seminários, encontros, congressos e even-
é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. tos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; 

Art. 4" Constituem competência do Assistente Social: XI -fiscalizar o exerc1cio profissional através dos Conse-
1 -elaborar, i!_!!e.!_c_::mentar, executar e -avaliar políticos lhos Federal e Regionais; 

sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou XII -dirigirserviços""técD.icos-de-SefViço-socialementida-
indireta, empresas, entidades c organizações populares; des públicas ou privadas; 

II -elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, pro- XIII -ocupar cargos e funções de direção e fiscalização 
gramas c projetes qUC sejam do âmbito de atuação do Serviço da gestão financeira em órgãos e entidades representativas 
Social com participação da sociedade civil; da categoria profissional. 

III -encaminhar provid~ncias c prestar orientação social ·- _ Art. 6o Eiç_am alteradas as denominações do atual Coo-
a indivíduos, grupos e ã população; selfio Federal de Assistentes Sociais -CFAS e_ dos Conselhos 

IV -ocupar cargos efetivos ou em comissão, funções R~gíoiliiiS Qe-::AssiStentes SoCiais- eRAS para, respectiva
de assessoria técnica, conSulfiVa, direção, chefia-, superVisão ~~1_1tc.~ Conselho Federal de Serviço Social ~CFESS e Çc:;ms~-
e execução, em entidades públicas ou privadas prestadoras lhos Regionais "de Serviço_ Social - CRESS. · 
de Serviço Social; Art. 7' O Conselho Federal de Serviço Social- CFESS 

V- orientar indivíduos e grupos tlC diferefites segm~ntos e os Conselho_s Regionais de Serviço Sociàl - CRESS consti
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos tuem em seu conjunto, uma- entidade com personalidade jurf
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; dica e forma federativa, ç:.om o objetivo básico de disciplinar 

VI - planejar, organizar e administtãr béncffcigs-e Seivi- __ e- defender o exercício da profissão de Assistente Social ~m 
ços Sociais; . . - todo o-territ6rio nadonal. 

VII -planejar, executar e avaliar pesquisas que possam § 1" Os ConselhOs Regionais de Serviço Social-
contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar CRESS são dotados de autonomia administrativa e financeira, 
ações profissionais; - " sem prejuízo de sua vinculação ao Conselhõ -Federal, nos 

VIII -prestar assessoria e _consulto ria a 9rgãos- da admi- termos da legislação em vigor. 
nistração pública direta e indireta, empreSãS privadas e outras § 2~ Cabe ao Conselho Federal de .Serviço Social -
entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II CFESS e aos Conselhos Regionais de Serviço Social -
deste artigo~ ·- · CRESS, r~presentar, emjuízo _e fora dele, os interess.es gerais 

IX- prestar assessoria_ e- apoio aos movimentos sociais e irldividuais dos AssiStentes Sociais, no cumprimento desta 
em matéria relacionada ãs políticas sociais, no exercício e lei. 
na defesa dos direitos civis, politicas e s9ciais da coleti'{idade; Art. go Compete ao Conselho Federal de Serviço Social 

X- plancjamcnto, organização e administrãgão de Ser- - CF~SS, na qualic~ade de órgão normativo de grau superior, 
viços Sociais c de Unida-de de Serviço SoCial. o ex~rç(cio das segui:r;t~es atribuíções:_ ·---

XI- realizar estudos sócio-económicos com o usuários I -'""""'-orientar, disciplinar, nornlatil-ar, fiscalizar e defender 
para fins de benefícios e setviços sociais }unto a Órgãos da o exercício da profissão de Assisteqte Social

1 
em conjunto 

administração pública dircta e indircta, empresas privadas com o CRESS;- · - -
e outras entidades; II- assessorar os CRESS sempre que se fizer necessário; 

Art. 5" Constituem atribuições privadas do Asssistente UI- aprov:a,r os Ecgim~ntos Int_ernos dqs CRESS_ no 
Social: fón.irTI. -máximO de deliberação do conjunto CFESS/CRESS; 

r- coordenar, elaborar, executar, supervisionar e ava- IV- aprovar o Código de Étiça Profissjonal dos_Assis:-
liar estudos, pesquisas, planos; programas e projetas na área tentes Sociais juntalnente-Com os- CRESS_, no fórum máximo 
de Serviço Social; · · de deliberação do conjunto CFESSICRESS; . . 

II- planejar, organizar e administrai program~S e proje- V- funcionai' como Tribunal Superior de Ética Profis-
tos em Unidade de Serviço Social; sional; 

III- assessoria e consultaria a órgãos d~ administração VI- julgar, em última instância, os recursos contra as 
pública di reta e indireta, empresas privadas e outras entidades, sanções impostas pelos CRESS; 
em matéria de Serviço Social; _ VII- estabelecer os sistemas de registro dos profissio-

IV- realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periCiais, nais habilitados; 
informações· e pareceres sobie matéria de Serviço SOcial; -VIII- prestar assessoria técnico-consultiva aos organis-

V -assumir, no mágfstériO de Serviço Social tanto a mos públicos ou privados, em matéria de Serviço Social; 
nível de graduação como pós-graduação) disciplinas e- funções IX- disciplinar, fiscalizar e normalizar as atividades de 
que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso pessoas jurídicas de direito públicQ ou privado que tenham 
de formação regular; _ _ _ __ ______ por objeto preponderante atividades ligadas ao Serviço Social. 

VI- treinamento, avaliação e supe_rvisão di reta de esta- · Art. 9" _9 fórum _máximo de deiíberação da Profissão 
giários-àe Serviço Soda!; __ _ para os fins desta lei, dar-se-á nas reuniões conjuntas dos 

VIl- dirigir e coordenar Unidades de Epsino ~ Cursos_ Con~elhos Fed~rais e Regionais, que inclusive fixaráo os limi-
de Serviço S_ocial, de graduação e pós-graduação; tes de sua competência e sua forma de convocação. 

VIII- dirigir e çoordenar associações, núcleos, cen.tros. Art. 10. Competem aos CRESS, em suas respectivas 
de estudo e _de pesquisa em Serviço Sociãl; - áreas- de jurisdição, na qualidade de órgão executivo e de 

IX -elaborar provas, presidir e compor bancas de exa- primeira: instância, q exercício da seguintes atribuições: 
mes e comi~ões_jU.lgadoras de concursos ou outras formas I- organizar e m_a-nter o registro profissional dos Assis
de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam .aferidos tentes Sociais e o cadastro das instituições e obras sociais 
conhecimentos inerentes ao Serviço Social; públicas e privadas, ou de fins filantrópicos; 
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II -fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão_ de 
Assistente Social na respectiva região; 

III -expandir carteiras profissionais de Assistentes So-
ciais; fiXando a respectiva taxa; -

IV- zelar pela observância do Código de Ética Profis
sional, funcionando como Tribunais Regionais de Ética Profis
sional; 

V- aplicar as sanções previstas no Código de Ética Pro
fissional; 

VI -fixar, em assembléias da categoria, as anuidades 
que devem ser pagas pelos Assistentes Sociais; 

VII- elaborar o respectivo Regimento Interno e subme
tê-lo a exame a aprovação do fórum máximo de deliberação 
do conjunto CFESS/CRESS; ~ 

Art. 11. O Conselho Federal de Serviço Social -
CFESS terá sede e foro no Distrltó Federal. 

Art. 12. Ein cada capital de Estado, de Território e 
no Distrito Federal, haverá um Conselho Regional de Serviço 
Social - CRESS _denominado segundo a sua jurisdição, a 
qual alcançará, respectivamente, a do Estado, a do Território 
e a do Distrito FederaL 

§ 1 !' Nos Estados ou Territórios- em qUe os profissionais-
que neles atuam não tenham possíbilidade de instalar um 
Consleho Regional, deverá ser consitutída uma delegacia su
bordinada ao Conselho Regional que oferecer melhores condi
ções de comunicação, fiscalização e orientaÇão, ouvido o órgão 
regional e com homologação do Cqnselho Federal. 

§ 2~ Os ConselhoS Regionais -poderão conSdtulr, dtmiro 
de sua própria ârea de jurisdição, delegacias seccionais para 
desempenho de suas atribuíções executivas e de primeira ins
tância nas regiões em que forem instalados, desde que a arreca~ 
dação proveniente do_s profissionais nelas atuantes seja sufi~ 
ciente para sua próp"ria manutenção. 

Art. 13. A inscrição nos Conselhos Regionais sujeifa 
os Assistentes Sociais ao pagãnientd das contribuições compul
sórias (anuidades), taxas e demais emolumentos que forem 
estabelecidos em regulamentação baixada pelo Conselho Fe
deral, em deliberação conjunta com os Conselhos Regionais. 

Art. 14. - Cabe às Unidades de Erisino credenciar e co
municar aos· Conselhos RegionaiS de sua jurisdição os campos 
de estágio de seus alunos e designar os Assistentes Sociais 
responsáveis por sua supervisão. - · 

Parágrafo único. sOmente áS_ eStudãntes- df:- ServiÇo~ So
cial, sob supervisão direta de Assistente Social em pleno gozo 
de seus direitos profissionais, poderão realizar estágio de Ser
viço Social. 

Art. 15. É vedado o uso da expressão Serviço Social 
por quaisquer pessoas de direito: público ou privado_ que não 
desenvolvam ativ"idades previstas nos arts.-4" e 5~' desta lei. 

Parágrafo único. AS·p-eSsOas-de direito públieo ou privado 
que se ·encontrem na situação inencionada neste artigo terão 
o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da vigência 
desta lei, para processarem as modificações que se fiZerem 
necessárias a seu integral cumprimento, sob pena das medidas 
judiciais- cabíveis. 

Art. 16. Os CRESS aplícarão as seguintes penalidades 
aos infratores dos dispositivos desta lei: 

I- multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade 
vigente;-

II- suspensão de um a dois _anos do exercíciO da profis
são ao Assistente Social que, no âmbito de sua atuação, deixar 

de cumprir disposições-do Código de Ética, tendo em vista 
a ·gravidade da falta; .. 

III- cancelamento d_efin_iti_y_o do registro, nos casos de 
exrtemã. ·gravidade ou de reincidência contumaz. 

- - § 1 ~' Provada a participação ativa ou conivência de em
presas, entidades, institUiçóeS -ou firmã.s individuais nas infra
ções ã dispositivos -desta lei pelos profissidhais delas depen
dentes, serão estas também passíveis das multas aqui estabele
cidas, na proporção de sua responsabilidade, sob pena das 
me9idas judiciais cabíveis. __ _ __ , 

§ 2~' No caso de reincidência na mesma infraçãO ·no pra
zo de 2 (dois) anos, a multa cabível&erá elevada aQdobro. 

Art. 17. A Carteira de Identificação Profissional expe
dida pelos Conselhos Regionais de Serviço Social - CRESS, 
servirá qe prova _p?-ra fins de exercí~io profiSSional e _de Çar
teira de Identidade Pessoal, e terá fé pública em todo o territó
rio nacionaL 

Art. 18. As organizações que se r,egiStra"rém il_o_s
CRESS receberão um certificado que as habilitará a ãtUar 
na área de Serviço SociaL 

Art. 19. O Conselho Federal de Serviço Social CFESS 
será mantido: 

I- por contribuições, taxas e emolumentos arrecadados 
pelos CRESS, em percentual a ser definido pelo fórum máxi: 
mo ínstitllido pelo art. 9~' desta lei; 

II -por doações e legados; 
III -por outras rendas. 
Art. 20. O Cons~iho Federal de Serviço Social -

_ CFESS e os Conselhos Regionais de Serviço Social - CRESS 
contarão cada um com 9 (nove) membros efetivos-: Presidente, 
Vice-Presidente, dois Secretários, doisTesoureiiOs, três mem
bros do Conselho Fiscal; e 9 (nove) suplentes, eleitos dentre 
os Assistentes Sodais, pOr via direta, para um mandato de 
três anos, de acordo com as normas estabelecidas em Código 
Eleitoral, aprovado pelo fórum instituído pelo art. 9-:> desta 
lei. 

Parágrafo ún:iCo.--As âelegacias seccionais Contarão com 
três membros efetivos: uni Delegado, um SecretáriO e um 
Tesoureiro; e três suplentes, eleitos dentre os Assistentes So
·ciais da área de sua jurisdição, nas· condições previstas neste 
a:rtigo. 

Art. 21. Os membros da diretoria e(etiva do Conselho 
Federal e dos Conselhos Regionais e das delegacias secCionais, 
q-uando houver interesse da respectiva entidade, serão _libera
dos integralmente do cargo e da função no serviço· público, 
ou do emprego público e privado, sem prejuízo dos direitos 
e vantagens a eles c_orrespondentes, enquanto durar o seu 
mandato. 

Art. 22. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais~ 
terão legimidade para agir contra qua:lquer pessoa que infringir 
as disposições que digam respeito às prerrogativas, à dignid~de 
e ao prestígio da profissão do Assistente Social. 

- Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário e, em 
especial, a Lei n• 3.252, de 27 de agosto de 1957. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 199L - Almir Ga
briel Presidente Relator - Nelson WedekiO:~ Cid Sabóia de 
Carvalho- Jutaby Magalhães- Beni V eras- Carlos Patro
cínio - José Richa - Francisco RoUemberg - José Paulo 
Bisei - Wilson Martins - Élcio Alvares - Jonas Pinheiro 
- Guilherme Palmeira - João Rocha - Lucídio Portella. 
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PARECER N• 395, DE 1991 

Da Comissão- d:e Assuntos Sociais, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n~ 38, de 1991 (Projeto de Lei n~ 
5.394-C, de 1985, na CãDiara doS Deputados) que "ln~ 
troduz alterações na Lei n~ 4.886, de 9 de dezembro 
de 1965, que regula as atividades dos representantes 
comerciais autónomos". 

Relator: Senador Beni V eras 
Da autoria do ilustre Deputado Floriceno Paixão; o pro

jeto em tela tem por fínalidade alterar vários dispositivos da 
Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as ativida-
des dos representantes comerciais autónomos. _ _ 

Ao justificar sua iniciativa, o autor afirma que-o "presente 
projeto objetiva introduzir algumas modificaÇões na_ Lei no 
4.880, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividades 
dos representantes comerciais autónomos, para melhor adap
tá-la à realidade presente, decorridos quase vinte-ano-s de 
sua vigência, ·mediante a adoção de várias medidas tendentes 
a garantir, àquela laboriosa classe, melhores condições de 
trabalho". 

Em sua tramitação na Câmara dos Deputados, a propo
sição foi amplamente discutÍda e· aperfeíçoada nas Comissões 
que a examinaram. 

Assim sendo, o projeto chegou-a esta Casa trãzendq:~árias 
alterações na Lei n' 4.886, de 9 de dezembro de 1965, das 
quais passamos a elencar as pririCipaíS:- - -- --

a) as D"iteto):'ias·-dos COnSell;lQs Regiqnais prestarão con
tas .çtté o _dia 15 de_fevere:iio, os Conselhos Regionais até 
o último dia ·útil do mês de de fev_e/elrO;·en_q~aiJt9 que o 
Q:mselho _Fe_de_ral até o últiiiiO cliã. útif do _m_,ês de março de 
cada ano (arts. 24 e 25); 

b) indenização mínima nunca inferior a 1/12 avos da .re
muneração auferida pelo representante com~rcial duran~e o 
prazo em que exerceu a representação (art. 27 alínea j); 

c) o contrato, com prazo determinado, uma vez prorro
gado, tácita ou expres_san:tente_, torna-se, por prazo indeter
minado (ar!. 27, § 2'); 

d) as comissões dev~rão ser pagas até o dia 15 do mês 
subseqüente ao da liquidação da fatura; as comissões paga-s 
fora do prazo serão atualizadas monetãriamente (art. 32); 

e) indicação da Justiça Comum e do Foro do domicílio 
do representante, com aplicação do procedimento sumarís
simo, para o julgamento das cootrQvérsias que surgirem entre 
representantes e representado (art 32); 

f) permissão ao representante comercial, salvo vedação 
contratual, para exercer sua atividade para mais de uma em-
presa (art. 41); · 

g) liberdade do representante para contratar com outros 
representantes comerciais a execução dos ser.viços relaciona-
dos com a representação (art. 42); : 

h) equiparação dos créditos do representalúe: perãnte 
o representado, a créditos trabalhistas, em caso de falência 
deste último (art. 44); 

i) descaracterização da doença do representante como 
justo motivo para o representado rescindir q contrato de repre-
sentação (art. 45); · · · 

Sem dúvida alguma, trata-se -de um iiiciativa opórtunà, 
pois -é urtl'a proViâência legislativa renovadora, vez que norma
tiza:e garante o exercício da atividade do representante comer
cial consoante âs necessidades de nosso tempo. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente 
projeto na forma que se encontra. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1991. - AhÓii- Ga
briel, Presidente - Relator Beni Veras, Jonas Pinheiro -
Cid Sabóia de Carvalho ---João Rocha - Lucídio PorteUa 
- Jutahy Magalhães - Carlos patrocínio - José Richa -
José Paulo Bisol- Garibaldi Alves Filho- Nelson Wedekin 
- Élcio Alvares - Odacir Soares - Wilson Martins. 

_ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O Exlfediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, -requeriinento que será lido pelo Sr. 1"' 
S~cretário. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 731, DE 1991 

Requeiro, nos termos do art. 43, -inciso TI_, d9 Regimento 
Interno do Senado Federal, li~nça para ausentar-me do País, 
no._ período de 16 a 18 de outubro em curso, te-ndO erii vista 
viagem aos Estados Unidos da América do Norte, em cómitíva 
integrada por personalidades públicaS, erri que se inclui o_ 
Exm~ Sr. Ministro de Estado dÇt Agricultura e Refornia Agrá
ria, Dr. António Cabrera Mano Filho. 

Atenciósamente,- Senador Raimundo Lira, Presidente 
da Comissão de AsSuntos· Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --:- Aprovado 
or_equerimento, fica concedida a licença solicitada, nos term~s 
do art". 43, inciso li, do Regimento Interno, 

.. O SR: PRESIDENTE: (Dirceu Cara'eiro) ~ Foi encami
nhado à publicação Parecer da Comissão de Assuntos Sociais 
que conclui favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 38, de 1991. 

A matéria ficará sobre a Mesa, durante cinco sessões 
Qr_dinárias,_ a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, II, d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Foi encami
nhado à publicação Parecer da Comiss_ão de Assuntos Sociais 
que conclui favoravelmente ao Projeto de_ Lei da Çà,mar.a 
no 19, de 1991, nos termos de Substitutivo que oferece. 

A matéria ficará sobre a Mesa, durante cinco sess_õe_s 
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, ll, d, do Regimento Interno. 

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-'- APresídência 
comunica que, nos termos do art. 254 do Regimento Interno, 
por ter recebido parecer contrário, quanto ao mêrito, da Co
missão a que fOi distribuído, determinou o arquivamento do 
Projeto de Lei da Câmara n' 108, de 1990 (n' 1.713/89, na 
Casa de origem), que considera penosa e perigosa a ati-vidade 
'pfofisslõfial dos vigias noturnos, assegurando-lhes o direito 
ã aposentadoria especial. · 

De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 
254, fica aberto 6 prazo de quarenta e oito _hQras, a partir 
deste momento, para a interposição de recurs9 de um décimo 
dos membros do Senado no ~nt~do da tramitação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-'- A Presidência 
recebeu a Mensagem n' 267, de 1991 (n' 553/91, na origem), 
de 11 do corrente, pela qual o Presidente da República solicita, 
nos termos do art. 9' da Resolução n' 96, de 1989, do Senado 
Federal, a elevação temporária, em càráter excepcional, dos 
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limites de endividamento a que se refere o art. 7"~ daquela 
resolução~ para -cento e setenta e quatro bilhões e seiscentos 
milhões de cruzeiros, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos E_c_o
nômicos. 

O SR. 'PRESIDENTE (Dirceu CarneiroT"-" Há oradores 
inscritos. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magal~~es. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, o avan
ço do debate nacional e internacional sobre a realização da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, no próximo ano no Brasil, traz liina mensa
gem inequívoca, porém, freqüentenlente perdida entre as po-
sições apaixonadas. · 

A mensagem a que me refiro possui vários componentes. 
Gostaria de analisar, em primeiro lugar, aquele que mostra 
o esgotamento de uma certa leitura da questão ecológica mar

. cada pela separação ou mesmo a antítese dos interesses sociais 
mais aspirações legítimas de progresso material versus a prote-
ção ambiental. · -

Como_ não poderia deixar de ser, encontramos esse.equí
voco nas duas extremidades do espectro ideo-ecológico. Do 
lado da militância é clara, em determinados segmentos com 
grande impacto na mídia, graças a sua capacidade de espetacu
larizar os seus ·protestoS, uma espécie de opção pela natureza 
cOntra o homem _agressor. Aí, as sociedades humaf!_~S s·ão 
vistas __ como inimigas, por excelência, da ordem natural e da 
harmonia do planeta, o que leva a um acirrado conserva
cionismo, chegando a .inconveniências e exageros de todos 
conhecidos. 

De qualquer maneira, vejo nesse grupo um grande poten
cial derivado do próprio aguerrimento na luta por valores 
que: sem dúvida, são simbólicos dos sentimentos mais puros 
de comunhão de todos os seres vivos. Talv~z_?_ S:obrevivência 
dessa utopia quase bíblica, edênica, seja ímpórtaõte como 
referencial permanente na trajetória humana em direção à 
altíssima tecnologia de substituição- mecânica dos processo~ 
naturais e biológicos~ __ 

Na outra ponta, estão os que ·deblateram contra a defesa 
ambiental acusando-a de obscurantista e desca.ftávcl, inimiga 
até mesmo do interesse das populações mais pobres, para 
as quais seria necessário criar empregos, oportunidades econó
micas, renda; produzir alimentos_e bens em geral e, portanto, 
usar os recursos naturais ao custo de uma degradação neces-
sária e irrefutável. __ 

Esta é _uma casa de reflexã_o. O que fazer diante dos 
interesses que se deflagram hoje em torno da ecolqgia? _A 
resposta é: simplesmente fazer o nosso papel. Refletir e levar 
esSas reflexões à sociedade. O Brasil vive um momento privile
giado- a despeito da gravidade da situação e dos_sofrimen_tos 
pelos quais passa o nosso povo- porque não tem alternativa 
senão sair dessa prolongada transição para uma verdadeira 
democracia, que contemple não apenas os direitos _e liberdades 
individuais, que inegavelmente temos agora em ll'!aior am_pli
tude, mas as bases de um_novo processo de desenvolvimento. 
E, neste ponto, entra a discussão ambiental. 

Ignorar a firme demanda social pela proteção do_ meio 
ambiente é impossível. Se hoje, no Brasil, é impensável propor 
um modelo_de crescimento económico que não traga regras 
muito claras para a superação da concentração de .renda e 
miséria, o mesmo vale par~ assegurar o equilíbrio ecológico. 

A mera retórica sobre a temática ambiental, contudo, 
mostra sinais de esgotamento em escala__ planetária e surge, 
insistente e saudável, a exigência de mudanças objetivas na 
infra-estrutura económico.:-social, de modo a incorporar uma 
nova visão de vida. A atual ordem económica mundial, em 
face dos recursos naturais, tem urna lógica que pode ser resu
mida em dois pontos básicos: fazer do futuro a lata de lixo 
das consecjüênciaS da degradação ambiental do presente e 
apenar os países pobres, obrigando-os à extração abusiva, 
ou a receberem os resíduos indesejáveis da prosperidade dos 
países ricos .. 

Nós conhecemos o ímpeto destrutivo desse processo, visto 
que somoS""O futuro" de decis_ó_es tomadas no passado e que 
nos legaram um mundo à beira do colapso ambiental. O fato 
da preocupação ambiental estar, atualmente, no centro da 
política infeiiiaciorial, mostra que não apenas as populações 
pressionam por proteção ecológica, pelos mais variados moti
vos ideológicos e filosóficos, como também as estruturas de 
poder detectaram tecnicamente a irreversibilidade da altera
ção dos atuais-modelos de produção e trabalham com esse 
novo parâmetro_ · 

EStudOs da ONU feitos há cinco anos jálnoStravarrt-que, 
até o final do século, pelo menos metade da população mundial 
vivei:'âilas cidades, principalmente pela pressão do crescimen
to das áreas metropolitanas das regiões em d~senvolvimento. 
No Brasil, as projeções apontam para o pefce-ntU-al de 75% 
(setenta e cinco por cento) da população nas cida.des em 1995. 
Segundo a avaliação da ONU, no ano ·2000 apenas---três das 
víiite maioreS cidades do mundo estarão nos países desenvol
vidos: Tóquio, Nova lorque e Los Angeles. As demais ·serão 
impressionantes realidades _urbanas nos países pobres, fruto 
principalmente da imigraçãO rural, empurrada pela escassez 
e empob_recimento de terras; e poucas oportunidades no mun
do rural em decorfê-ncia da ausêncla de investimehtóS. 

Com população ~cima do razoável,.as gra~des urbes sub
desenvolvidas já vivem o_ drama do_ eSgotamento de. um dos 
recurso~ mais nobres: a água, duplament~ comprometida pelo 
hiperuso e pela poluição: Na América Latina, inclUindo o 
Brasil,. apenas 10% (dez por cento) dos resíduos das cidades 
recebem tr~tamento; 90% (noventa pc;>r cento) vão diret\) para 
os ríõS-, envenenando as águas e tornando o abastecimento 
um caos. 

O Estado de _São Paulo é, em nosso País, talvez o maior 
exemPlo dessa situação. No interior do Estado, desde o ano 
passado foi detectada uma verdadeira "guerra da água", com 
conflitos sérios entre agricultores na disputa pela água para 
irrigação. Na capital e região metropolitana, a retirada d'água 
do.s mananciais chegou ao limite. Nas bacias do Alto_ Tietê 
- que abastece a capital - e do Rio Piracicaba, que serve 
a mais de 20 milhões de_ pessoas, a situação é crítica. Os 
técnicos prevêem que, se não forem feitos os investimentos 
e obtida a proteção ecológica adequada esses rios estarão 
mortos pela poluição em cerca de dez anos. 

--~-A questão ecológico-económica _volta_ com toda a força 
se.citarmqs outro problema, o do uso da terra. Estudos prévios 
feitos para a fase preparatória da Eco-92 pela Comissão de 
Desenvolvimento e Meio Ambiente da América Latina e do 
Caribe fazem advertências graves a esse respeito, a ponto 
de considerá-la a questão ambiental mais séria, no momento, 
no continente. 

Trata-se de um conjunto de efeitOs nocivos que projetam 
um futuro desalentador, se consider;:umos que agem sobre 
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a principal fonte de produção de alimentos em países onde 
a subnutrição é crónica-. 

Erosão, perda de fertilidade do solo, desertificação, desM 
matamento, deterioração de terras para pasto, salinização e 
alcalinização -das terras irrigadas e utilização deficiente das 
terras de boa qualidade formam o panorama sobre o qual 
teremos que atuar, preliminarmente, em qualquer projeto 
de desenvolvimentO económico. 

Fica cada vez mais claro, assim que a ecologia é, hoje, 
o impasse econôinicO mais- relevante e devemos deixar de 
tratar os assuntos ambientais como tema conservacfonista para 
tratá-los como tema urgente e emergente da Economia. 

O documento "Nosso Futuro Comum'', feito pela Çol!liS
são Bruntland, um dos desdobramentos mais importantes da 
Conferência Mundial sobre Meio Ambiente realizada em Es
tocolmo, em 1972, conceituou o desenvolvimento sustentável 
como aquele que planeja a satisfação das necessidades da 
geração presente de uma determinada sociedade tendo como 
referencial a manutenção de idêntiCa qualidade de vida para 
as gerações futuras. Esse é o grande avanço em relação ao 
uso que atualmente a organização social e .económica dos 
povos faz dos recursos do planeta. E mais importante aiiuia 
é o raciocínio conSeqüente, segundo o-- qU.ã.l, "a tecnologia 
e a organização social podem ser moldadas e aperfeiçoadas 
de forma a abrirem caminho para uma nova era de crescimento 
eco-nômico". 

A viabilidade dessa nova era superpõe-se, neste mo~efi
to, à perplexidade mundial em torno da questão do desenvol
vimento. É preciso- considerar que ruiu não só o modelo ~e 
socialismo real, praticado no Leste Europeu, corriO o própfiO 
capitalismo não está nos seus- melhores -dias. O mundo rico 
também está-às VOltas com baixas taxas de crescimento ecorió
mico e perda de controle dos Estados sobre suas_ respectivas 
economias. Há processos globeis de mudança em curso que 
convergem para a pregação de alternativas. Dentre essas alter
nativas, a aceitação de amplos condicionantes ecOlógicos ao 
crescimento econômiCo desponta como ·caso de, no mínimo, 
bom senso, como prova a migração ininterrupta de einpre
sáríos, no mundo -todo, para os fóruns de debate sobre a 
economia e meio ambiente. 

O direito do progresso à devastação é, acredito, discussão 
superada. É falso o dilema que se _coloca entre crescimento 
económico e conservação, entre sociedades humanas e nature
za. Vivemos, nas duas Ultimas décadas, uma fase de intensiva 
exploração de recursos naturais nos países pobres. A renda 
per capita na maioria desses países é mais baixa hoje dei_ que 
na década passada, assim como os outros principais indicã.
dores sociais são revoltantes. Pergunta-se: é possível defender 
esse tipo de progresso, no qual a destinação da riqueza acaba 
se constituindo numa enorme armadilha para a sociedade em 
geral? . . 

É preciso amadurecer essas questões no Brasil com urgên
cia, pois, reconheçamos, elas estão na base das dificuldades 
que enfrentamós par-a- encarar o· futuro. Essa é a discussão 
relevante sobre Meio Ambiente e que está por ser feita de 
maneira aprofundada nos fóruns apropriados da nossa socie
dade, a começar pelo Congresso Nacional. 

Tomemos como exemplo de tal urgência a atual política 
ambiental do governo brasileiro. De um ponto de vista -
o da adesão retórica à proteção ambiental - ela coleciona 
avanços indiscutíveis, o que~ revela um- no,táVel senSo de opor
tu}lidade, especialmente na área de política eXterna. A proxi .. 

midade da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e De
senvolvimento, dentro de um ano, no Rio de Janeiro, radica
liza essa postura e nos coloca ante a ameaça P:e a~rigar um 
evento mistificador, descolado da realidade sócio-económica. 
Cabe, portanto, exigir seriedade, o que significa, em primeiro 
lugar_, exigir coerên'cia. __ __ 

Na área interna, a política ambiental revela um vício 
de origem que a imobiliza: as prioridades reais de governo, 
expressas em orçamento, investimento eri:t modernização ad
miriiStrativa, etc., não cOriteiiipTam-o de-seiivoiViffiento com 
ecologia simplesmente porque não expressam um consenso 
decisório olf sequer um consenso político. Se, de um lado, 
a área ambiental é superdimensíonada no discurso presiden
cial, de outro, re:-Cebe o tratamento oposto nos demais setores 
do governo, o que impede uma abordagem realmente inova
dora, integrada e produtiva. 

Enquanto isso, as questões fundamentais permanecem 
intocadas. A primeira delas é, sem dúvida, a do modelo de 
apropriação ·dos recursos naturais utilizado até agora no País, 
um dos sustentáculos do perfil de concentração de renda que 
miserabiliza o povo e atrasa brutalmente o processo de cons
trução de uma nação democrática. 

Os recurs-os naturais, entie nós, nunca foram encarãdos 
como patriinônió" e catffe maior para tal construção. ao _contrá
rio, sempre foram sugados cOmo direito natural das elites, 
sem custo, sem preço. sem retorno social, sem avaliação dos 

-prejuízos nacionais implícitos no seu esgotamento. 
Ainda está para ser feita - se é que um dia o será -

a contabilidade dos recursos naturais na História do Brasil. 
Nossa responsabilidade atual, contudo, é a de trocar essa 
viSão equiVOCada, e muitas vezes criminosa; por outra que 
dê prioridade à construção da Nação, a .que me referi, o que 
supõe a utilização consciente e sociãl das riquezas naturais 
e um horizonte económico que ultrapasse a ganância de uma 
única geração. 

Devemos trazer para_ d_ef!tro do Congresso ·esse debate. 
d qu-e mudar para criar novos parâmetros de avaliação econó
mica? Comei inserir o CUsto ambie-ntal na atividade produtiva, 
sem permitir um desvio perverso que leve a um novo surto 
predatório, com base no argumento de que o pagamento auto
riza poluir ou destruir? Em que as experiências internacionais 
podem servir de subsídio para um nova economia poupadora 
de recursos naturais? É viável agir no plano interno sem uma 
profunda modificaçãO no relacionamento entre os pãíseS? Que 
medidas tomar, enfim, para começar a equacionar uma saída 
para certas ielações mútuas de causa e efeito, por exemplo, 
entre pobreza e desgradação ambiental? 

Qualquer projeto nacional que passe ao largo desses ques
tionamentos- ou pior, que os pasteurize na retórica- repre
sentará um atraso que talvez nos coloque num caminho equi~ 
vocado e sem volta para a periferia do mundo enquanto nos 
deslumbramos com as afinidades_ superficiais com os países 
superdesenvolvidos. 

Não creio que iniciativas parlamentares individuais ou 
riiesino partidáriaS possam dar conta da tarefa de propor parâ
metros para a sociedade que qu-eremos. Mas é preciso um 
iníCio, um chamamento, um ato à altura da representatividade 
que detemos. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito beml) 
Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o 

Sr. Dirceu Carneiro, Jr Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

I 
ii 
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O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente. na forma regi
mental, peço a palavra para duas breves comunicações.-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Meira Filho, concederei a palavra a V. Ex• Antes, permi
ta-me comunicar a presença da Delegação da Asse!rlbléia_Na
cional da Nicarágua nesta Casa, o que tnuito ·nos honra. Ainda 
mais, porque V. E;xa hoje, cm nome da Mesa, ptestou· toda 
a assistência aos ilustres Parlamentares daquela ~ação amiga. 

O SR. MEIRA FILHO- Perfeitamente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Logo em 
seguida, após a presença dos Parlamentares e uma breve sau
dação do Senador üd Sabóia de Carvalho, a Mesa .concederá 
a palavra a V. Exa, p3nl-ai(Colriuriicações q-ue deseja fazer. 

O SR. MEIRA FILHO- Obrigado, Sr.J'residente, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Srs. Senado
res, já se acham no Gabinefe da Presidência o Exm" Sr. Alfre
do Cesãr, Presidente da Assembléia Nacional da Nicarágua, 
e sua esposa, Sr' Silvia Lacayo de Ccsar, c toda a sua comitiva, 
integrada, também, pela 3' ViceRPresidente, Sr"' Azucena FerR 
rey, pelo Sr. 1~ Secretário, Dr. Fernando Zelaya Rejas. 

A .Presidência designa a Comissão integfada pelos SenaR 
dores Rachid Saldanha Derzi,- Meira Filho, Irapuan Costa 
Júnior, Presidente da Comissão~ de Relações Exteriores, para 
que introduzam o Presidente da Assembléia Nacional da NicaR 
rágua e demais integrantes da sua comitiva neste plenário. 
(Pausa.) ~-

(Acompanhados da comissão designada pelo Sr. PrcsiR 
dente, dão entrada no recinto o Sr. Presidente da Assembléia 
Nacional da Nicarágua e sua comitiva.) 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Srs. Senado
res, acompanhados do Exmn Sr. Embaixador da Nicarágua 
no Brasil, já se acham neste plenário s: Ex~ o- Sr. Alfredo 
Cesar-, 1'residente da Assembléia Nacional da Nicarágua; a 
3~ Vice-Presidente, Si'' Aiucena Ferry, Sr. 1 n Secretário Depu
tado Doctor Fernando Zelaya Rojas·; e Sr~ Violeta Guerna 
e bem assim o Sr. Deputado Ray Hooker. 

Em nome da CaSa;--expresso a imensa alegria com que 
o CongresSo Nacioqal, de forma particular o Senado da Repú
blica, neste instante reCebe a delegl.'!ção daquela grande nação 
amiga. ---- -- ----

Ontem, ao tornai conhecimento da chegada ã -Brasília 
do Exm~ Si'. Presidente da Assembléia Nacional da Nicarágua 
e sua comitiva, fiz quCstão de me deslocar até o aeroporto 
de Brasflia:, -a fiiii de levar aos ilustres Parlamentares a manifes
tação de boas-vindas dos_Srs. Senadores e Deputados brasi-
leiros. -- ---

Neste momento, para interpretar a imensa alegria que 
domina os Srs. Senadores, concedo a palavra ao nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, que fará a saudação ao Presidente: 
da Assembléia Nacional da Nícãrágua; Sr. Alfredo Cesar. 

O SR. CID SABÓIA OE CARVALHO (PMDB-"CE. 
Pronuncia o seguinte discurso._ Sem revisão do orador.) ~ 
Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Mauro Benevides, 
minha saudação inicial à Delegação da Assembléia Nacional 
da Nicarágua, ora presente. 

Minhas palavras iniciais para o EXmo:> Sr. Alfredo Cesar, 
Presidente da Assembléia Nacional de Nicarágua, sua Exm~ 
3o:> Vice-Presidente, Sr' Azucena Fertey, seu 1~ Secretàrio, 
Deputado Fernando Zelaya Rojãs e Sr~ Violeta Guerna, Sr. 

Deputado da Assembléia Nacional da Nicarágua Ray Hooker, 
Srs. Funcionários da Assembléia Nacional que aqui se encon
tram, Srs. Senadores, demais presentes. 

-Saúdo, neste momento, não apenas a Delegação da Nica
rágua, mas também a própria Nicarágua, nas pessoas que_ 
aqui vieram trazendo, por certo, essa mensagem renovadora, 
essa mensagem de reconstrução, pois os tempos da Nicarágua 
são exatamente tempos de r_econstrução nacional. · 

Sabemos, senhores que nos visitam, da impOrtância das 
eleições. Aqui no Brasil a luta foi muito grande para que 
recobrássemos, juritamente com o povo, o direito de voto; 
a apti~ão d_e _votar- e o- deVer de votar. NãO sabemos, _aqui 
no Brasil, tão extenso é-o instituto, se o voto é uma aptidão-
ou;-mais do que isso, se é-um· direito ou, mais do que um 
direito, já é um dever perante o Estado. Não sabemos. Sabe
mos, sim, que ele é importante parã a demoCracia e que nãd 
existe democracia sem eleições, sem a escolha pelo voto popu
lar e quão importante é a presença -do povo nas urnas. 

No país de V. Ex~~ foi exatamente um instante_eleitoral 
-que abriu o-s-caminhos para o restabelecimento democrático 

e para que a Nicarágua conhecesse com seus departamentos 
novas possibilidades e uma formidável esperança. 

A realidade de hnje, do país que nOs manda esta delega
ção nos diz muito de perto, porque-v. Exa~ chegam a uma 
das Casas do povo, presidida pelo Senador Mauro Benevides, 
que ao longo de_ seu primeiro mandato, aqui, nesta Casa, 
a partir de 1974, dedicou-se a lutar pelo restabelecimento 

-das eleições municipais nas capitais brasileiras, porque, pelas 
reformas que aqui aconteceram durante os anos tie governo 
militar, as capitais tinham populações que não dispunham, 
no entanto, do direito dever de_ eleger o gestor de cada Muni
cípio que era sede da capital de cada um dos nossos Estados. 

foi_ uma luta tr~me_nda. 
Nesta Casa e em todo o Congresso Nacional foi também 

muito grande a luta pelo restabelecimento da democracia bra
sileira em sua integralidade, pela eleição di reta para Presidente 
da República e pela convocação, anterior à própria eleição, 
da Assembléia Nacional Constituinte, cujos resultados foram 
excepcionais para o nosso povo. -

No momento em que falo a V. Ex~\ o Brasil é presidido 
por um cidadão livremente escolhido pelos brasileiros, no 
exercício pleno da democracia, através das vias eleitorais. 
Nesta Casa, V. Ex~ já não encontram a --figura do Senador 
indiretamente indicado: todos foram eleitos diretamente pelo 
povo. V. Ex~~ chegam a um país onde o exercício eleitoral 
vai desde as Câmaras Municipais, Prefeituras Municipais, As
sembléias Legislativas, Poderes Executivos nos Municípios, 
nos Estados e na União, Parlamentos Estaduais e Federais, 
todos livremente escolhidos pelo povo. 

Nâo significa isso, através desse_ exercício. que o País 
já esteja devidamente saneado. Há as questões culturais que 
perduram, senhores visitantes, após os grandeS acónteCimenR 
tos políticos. _É pre_ciso mesmo saber, nesta hora, que a consoli
dação democrática é_ milito roais penosa, é muito mais difícil 
do_ que o restabelecimento da própria democracia nos seus 
passos primeiros. 

O difícil é, exatamente, trazer pelo fenômeno eleitoral 
as conseqüências que não sejam meramente institucionais, 
mas conseqüências que digam de perto aos procedimentos 
morais das próprias populações, eleições que devem influ_en
ciãr costume-s, democracia que deve orientar hábitos, porque 
a democnl.cia verdadeira nasce, também, nos la~_e~. O Estado_ 
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não pode ser absolutamente democrático se sua,_ população lutamoS eXatamente para demonstrar a importância do Poder 
não tiver o exercício perfeitO da democracia nos lares, nas Legislativo, muito embora facções fascistas que se manifestam 
empresas, onde quer que haja o relacionamento humano. de quando em quanQo não tenham pejo de questionar a exis-

No Brasil, a Constituição mudou tanto na sua estrutura tência, notadamente do Senado, ou até a existência das Casas 
que nela se fundará um novo Direito Civil, exatamente procu- Legislativas do País. 
rando levar aos lares a. mesma mensagem que levamos ao __ Mas é preciso levar a todos os recantos a necessidade 
Estado. , do Poder Legislativo, porque ele tem acitria de tudo, em qual-

Por certo,- para um procedimento sociológico perfeito, quer dos· sistemas, em qUaiSquer das opções de_ sistema e 
para um comportamento científico e social, era preciso que forma de governo, uma preponderância instituCional simples
a democracia fosse restabelecida pr~meiro nas entidades sindi- mente indispensáveL 
cais, nas associações de_class~, nas autarquias,- que no Brasil Ao Senado Federal, como à Assembléia_ Nacional da Ni
congregam profissionais, corilo a Ordem dos Advo,&ados do - -carágua chegam todas as representações populares. A imagem 
BrasiL Era preciso que toda a formação democrática viesse da sociedade está no Parlamento. E o Parlamento é a sacie
da base para arrebentar no Estado. dade decidindo e aplicando os seus costumes, a sua moral, 

Acontece, no entanto, senhores, que a luta pela demo-- a sua lei, e apresentando ao Estado opções que permitam 
cracia no Brasil nunca cessou e que órgãos como a Ordem sempre uma consonância, uma alta consonância do povo com 
dos Advogados do Brasil foram, acima de tudo, entes que o Poder, do povo com as instituições, do povo com o próprio 
se dedicaram inteiramente à preservação democrática. Estado. 

Os sindicatos, de modo tênue, de modo fraco, a princípio, No Brasil, senhores da Nicarágua, falamoS muito, agora, 
sempre procuraram marcar a presença democrática no corpo na concepção de Estado. De quando em quando vêm as ioda
da Nação. A família brasileira procurou sair-se_ dessa crise gações: "Para que serve o Estado"? 
com, ela própria, aplicando os ideais de liberdade_. Mas não · E gostaria de, exatamente olhando para a Nicarágua, 
pôde haver o fenômeno mais direto, a democracia mais direta, dar respostas iniciais de que o Estado serve para o equilíbrio 
do povo influindo diretamente no Estado. Tivemos que inter- social, de que o Estado é o povo juridicamente formado do 
mediar tudo com a convocação da Assembléia N~cional Cons· ente que protege a este próprio povo. O Estado_ é, acima 
tituinte, que cumpriu exemplarmente o seu papel. de tudo, um modelo para todas as atividades, porque ele 

Sabemos da história do povo da Nicarágua, sabemos os é o povo, e o povo se manifesta exatamente através da institui
momentos difíceis que--roiam vividos por este País. Sabem<?s ção que formou. 
também dos casos da inflação, do desmando monetário e dos O Estado não é apenas aquela coisa terrível que os estu
acontecimentos que na NicarágUa ofenderam a dignidade do_ diosos do Direito Constitucional ou da Teoria _Geral do Esta
País sem piedade, de mod_o_forte, decisivo, contundente, malé- .do, os estudiosos do Direito cónio um todo, divisaram, de 
volo até. que o Estado pode tudo; no Estado _depositamos todos os 

Mas o povo da Nicarágua é- hoje o e_xemplo de recons- nossos direitos e todas as nossas liberdades, para que ele 
trução. E quando V. E~s aqui chegam, também a um País nos devolva isto eqUitativamente, isonomicamente. Não. O 
em reconstrução, é claro que nossaS almas se _unem inteira- Estado é muito mais. O Estado é, a:dma de tudo, a garantia 
mente pela semelhança de propósitos, porqtie queremos lá de que é. possível sonhar com o futuro, de que é possível 
o que queremos aqui, e fazemos aqui o que se faz lá. É acreditar no povo organizado, porque ele, sim, é o povo erga-
o reecontro do povo com todas as suas liberdades institucio- nizado. 
nalmente garantidas. _ O J;:stado é, acima de tudo, a diretriz; ele é o exemplo, 

SenhÕres que nos visitam neste instante, Com- grande pra- ele é a marca. Não podemos tomar como exemPlo de Estado 
zer me dirijo ao Sr. Alfredo César, Presidente da Assembléia a distorç~o esta!al, quando os países se entregam a desmandos: 
Nacional da Nicarágua. Sabemos o papel do Poder Legislativo aoS -desmandos da NicarágUa, aos demandaS ·ao Brasil, aos 
em sua terra, e sabemos que sem o Poder Legislativo consubs- desman~os 4a Argentina ou aos desmandos de qualquer povo, 
tanciado em sua expressão maior, na Assembléia preSidida de qualquer chão, de qualq-u-er país, de Qualquer pátrlã.-. 
por V. Ex~ não é possível essa reconstrução. É exatamente Não. Esse não é_o exemplo: o EstadO deSmedido e cruel. 
o' que pretendemos demonstrar no Brasil, que os Poderes Aqui já sepultamos o Estado que tortura, o Estado que des
são hanilônicoS: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. coritrola, o Estado que rouba a liberdade, o Estado que furta 
Mas, muito mais do que harmónicos, se interdependem, cOmo a felicidade humana. Isso, graças a Deus, senhores da Nicará
que um se apóia ao ·outro, um se âpóia- aos dois, todos se gua, já varremos da Nicarágua, varremos daqui e haveremos 
apóiam entre si, pOTQrie essa é a imposição da própria forma- de varrer de todos os recantos do m1,1nõo. _ 
ção do Estado. Para o Estado ser exatamente a expressão popular. "que 

Hoje, no Brasil, guardamos uma semelhança muito gran- Estado_ é este"? Este Estado é o povo que ele representa, 
de com a Nicarágua, até mesmo no jogo da esperança, até não pode ser mais, não pode ser menos. Não podemos ter 
mesmo no fazimento dos sonhos e devaneios, até mesmo em um Estado tecnocrático de_ um povo que não é tecnocrático. 
algumas utopias que são flagradas de quando em quando, Não podemos ter um Estado de economistas, se o Estado 
graças ao entusiasmo desmedido dos que se integram e entre· é fortúado· por humanistas. Não podemos ter um Estado que 
gam às reconquistas democráticas. raciona somente números, se o povo raciocina liberdades, 

Hoje, na Nicarágua, o Parlamento tem 0 seu ponto mar- aptidões, construção, felicidade, reprodução humana, amor, 
cante'. E preciso dizer isso às suas froitteiras ·geográficas, é existência farta e possibilidade da criação em todos sentidos, 
preciso dizer a Honduras e às suas circunVizinhanças como do sentido político até o_ sentido artístico. 
é possível dizer às américii.S da importância do Poder Legis- Por minha voz, o Senado do Brasil saúda a Nicarágua, 
.Iª-tivo na Nicarágua. Porque aqui, dentro de nossas fronteiras, · satída a Assembléia Nacional da Nicarágua, saúda os senhores. 
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que nos visitam, integrantes desta Delegação tão fulgurante, 
de tantos brilhos e de tanta representação. Dizemos ao final 
que, por muitas razôes-;-cremos na Nicarágua como cremos 
em todas _as Américas, como cremos no nosso pedaço de 
chão, neste Brasil imenso, onde os senhores se encontram, 
cremos no Mundo, na humanização do Mundo, no fim de 
todas as guerras, na implantação de uma paz absolutamente 
duradoura, onde a mão do homem tenha o direito de derramar 
sementes no solo, no íntimo do solo, com o direito de ve_r 
tudo isso nascer, frutificar e as mesmas mãos, amanhã, serão 
mãos de coleta, mãos de colheita, serão mãos de arrecadaçã~, 
serão mãos que vão construir um futuro bem distante c:l~~sas 
poluições, que no momento tomam todos os países, tomam 
a mente humana e infelicitam tantas e tantas nações. 

Somos de nações que já foram mais infelizes do que agora. 
Somos de nações que se irmanaram pela mesma problemática 
e pelo mesmo caminho de soluções. Porisso os senhores leverp 
do Brasil a nossa saudação, na consagração do voto, na crença 
da eleição, na crença da democracia, na crença da fixação 
democrática e na reconStrução do espírito do homem. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Através da 
palavra do Senador Cid Sabóia de Carvalho, o Senado_J:eder~l 
apresentou suas homenagens à Delegação_ da Assembléi~ Na
cional da Nicarágua, que ê -presidida pelo ilustre Deputado 
Alfredo,.Cesar, ã qual renovo meus cumprimentos, sobretudo 
pela imensa alegria de receber entre nós S. Ex•, su_a Ex;ce~ep
tíssima esposa e os demais integrantes da Assembléia Nacíonal 
da Nicarágua. · 

Neste instante, como Presidente do Senado Federal, agra
decendo também o comparecimento do Exm~ Sr. Embaixador 
da Nicarágua, suspendo a sessão por cinco minutos, a fim 
de que os Srs. Parlamentares possam cumprimentar o Presi
dente da grande nação amiga, que deseja, e é ess.e. tam_b_ém 
o nosso desejo, que se tornem ainda mais fraternos ·os laços 
que vinculam o Brasil à Nicarágua. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está suspen
sa a sessão.._ 

(Suspensa _às 15 horas e 22 minutoS, a sessão é 
reaberta às 15 horas e 25 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está rea
berta a sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Sena,dor Meira Filho, para 
uma breve comunicação. Para tanto, S. Ex• dispõe de cinco 
minutos. 

O SR. ME IRA FILHO (PFL - DF. Para uma breve 
comunicação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é gratificante 
constatar que milhares e milhares de pessoas, de todas -as 
categorias sociais aqui"erii Brasília e em todo nosso País, estão 
integradas numa grande campanha nacional em defe.sa dos 
direitos da criança e do adolescente. A consciência nacional, 
felizmente, começa a despertar para as soluções dos_ problemas 
do menor e do adolescente_ abandonados e entregues à sua 
própria sórle. . . -- . 

Graças ao milagre da comunicação;.qtravés -dos jorn.ajs, 
rádio e televisão vamos tomando conhecimento todos os dias 
da gravidade dos problemas que ainda envolvem a criança 
abandonada em noss-o País. se por um lado nos preocupamos 
diante deste quadro que nos envergonha e nos causa indigna
ção, de outra parte, exatamente no momento em que o País 

comemorou o dia da criança, assistimos esperançosos-à sanção 
pelo Presidente da ~epública da lei que criou o Conselho 
Nacjonal da Criança e do adolescente e da assinatura de atas 
que objetivam criar oportunidades educacionais e profissioriais 
para as crianças de rua. Faço referências, nesta opOitunldade, 
ao pronunciamento que o Presidente Collor fez à Nação no 
Qi.a da criança, quando enfatizou _que resolver O"S problemas 
dos menores no Brasil é uma tarefa de toda a_ sQciedade. 
S~a Excelência fez um apelo aos prefeitos e vereadores de 
todo o País para que instalem os conselhos e os fundos dos 
direitos da criança e do adolescente que fi"scalizarão o cumpri
f!1e1_1t_o_ çio estatuto. Além de enumerar a$_ ações concretas 
do Governo, o presidente determinou às empfesas estatais 
a integração de adolescentes no mercado de trabalho e a cria
ção de estágios remunerados no Banco-do Brasil, Caixa Eco
"nómica Federal e Telebrás que, de imediato, empregarão cin
co mil jovens, prioritariamente meninos de rua entre onze 
e dezoito anos. Lembrou que há muito o que fazer. Nas ruas 
e praças de nossas capitais, e ·nas giarides cidades há meninos 
e meninas em situação de grave risco pessoal e Social, pela 
fal~a de assistência ou proteção adequada. E por que isso 
perdura? Porque não conseguimos dar proteção a essas crian
ças? A proteção integral das crianças· é tarefa gigante-sca, po
rém alcançável. _Não é apenas do__ Go'{_erno Federal. É um 
imperativo nacional que envolve toda a sociedade. Refiro-me 
aqui a cada um de nós, no governo e fora dele. É preciso 
mobilizar vontades, sensibilizar os cidadãos para a gravidade 
da questão e para o nosso dever de resolvê-la, com urgência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no meu entendimento, 
não poderia fiêâi fora dos Anais desta Casa esse importante 
pronunciamento e essa firme disposição do Presidente da Re
pública de buscar soluções para o grave problema do abandono 
em que vivem milhOes de crianças brasileiras. 

· Faço- votos sinceros para que· essa: firme disposição do 
presidente e os atos objetivos que tem adotado encontrem 
.eco e o estímulo tão necessários para que todos nós abracemos 
~~s~ ~~refa gigaritesc=a-de resolver o problema da criança aban
donada, para- o bem dà famllia"e Pará o' berri.âo Bni.Sil. 

Sr. Presidente, trago uma manchete, infeliz mui peSaroSã
inente, estampada hoje no Jornal de Brasília. Jamais pensei 
na minha vida que um dia iria_ falar aqui do aniversário de 
um. assassinato: 

IMPUNE ASSASSINO DE PIRES 
Porto Velho -O assassinato do Senador Olavo 

Pires (PMDB-RO) completa hoje um ano sem que 
se .saiba quem foi o autor_do crime. As investigações 
da polícia foram desaceleradas depois de três meses 
e. não chegaram a nenhuma conclusão. Pires era candi

-dato ao governo do Estado e foi morto por uma rajada 
de metralhadora pouco antes do segundo turno das 
eleições do ano passado. Mas a polícia descartou a 
hipótese de qUe o crime tivesse alguma conotação polí
tica. Também não foram apuradas as possíveis relações 
entre Pires e o narcotráfico, assunto que rendeu inimi
gos e acusações nunca comprovadas ao senador. 

As investigações da polícia se concentraram em 
torno da hipótese de uma vjngança, motivada talvez 
por dívidas da campanha eleitoral, mas não chegaram 
a lugar nenhum e todos os suspeitos foram Soltos em 
janeiro, ao mesmo tempo em que o delegado que cuida
va do caso áa afastado e rebaixa<;io pela polícia. Nenhu
ma das_ suspeitas que foram levantadas durante as inves-
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tigações - como a pos·síbilidade de envolvimento do 
Deputado Maurício Calixto (PTB-RO) e do ãtU.al Go
vernador de Rondônia. Oswaldo Pia na (PTR) ___.:;pude
ram ser comprovadas. 

No primeiro turno das eleições do ano passado, 
Piana, ficou em terceiro lugar .. Só d~pois da morte 
de Pires conseguiu passarão segundo turno e se_ eleger. 
O governadOr acha que a Polícia Federal, que ajudou 
a polícia local nas investigaçõ-es, "não sé empenhou 
muito" na tarefa. "Pires tinha dezenas, centenas de 
inimigoS no -Estado e, se eu fosse o governador na 
época, teria descoberto pelo menos os mandantes do 
crime", garantiu Piana. 

Eleitores de Pires programaram para hoje, em Por
to Velho (RO), um ãto p-Ublico de protesto para marcar 
o- aniversáriO do crime. Haverá um cortejo de carros 
pelo centro da cidade e urna concentração em frente 
a Vepesa-Motorauto, uma revendedora de tratares que 
serviu como ponto de partida para a fortuna acumulada 
pelo senador durante sua vida e local do assassinato. 
O ex-deputado Haroldo Santos, que levou o cOrpo de 
Pires ao hospital após o ~tentado, m~ndou c.e~ebrar 
missas no interior. - - -

Sempre entendi ê apfendi, como ginasiano-, ·c;_omo -es_tu
dante, que não existe o crime perfeito; mas, pefo silêncio 
em que andam as coisas a -respeito deste crime, pelo silêncio 
que se faz em torno da morte desse Senador, chego a urna 
triste conclusão: não bastasse a impunidade que tem realmente 
prejudicado o nosso País, agora, pelo visto, vamos ter um 
crime perfeito a: nõ( ptefudicar ainda mais. 

Durante õ discurso do Sr. Meira Filho o Sf. Mauro 
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi~ência, 
que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, }? Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavr~ ao nobre Sena~~r Maurício Corrêa, que falará pela 
Liderança do PDT. . · . 

O SR. MAURÍCIO CORRftA (PDT __:DF. ComoÜder, 
pronuncia o seguintç di.scurso.)- Sr. Pre~identé, Srs. Senado
res., o nosso Partido, o PDT, havia anunciado a r.e;:dização 
de um comício no Rio de Janeiro, no dia 18, como protesto 
da sociedade, que está inconformada c_om o processo_de priva
tização. A mobilização se encontrava-de tal modo em anda
ntento célere, que prevíamos o comparecimento de 250 mil 
pessaash - -

FiZemos uma avaliação da sitUação, Sr. PieSidente e Srs. 
Senadores, e resolvemos cancelar o comíció do dia 18. O 
País atravessa um momento serissiino de- descrença do povo 
no Governo. Além da descrença, há fatores impónderáveis 
que cada vez mais aceleram o processo j:le desgaste do Presi~ 
dente da República. Dentre eles, encOntra-se a perspectiva 
do aumento· inflacionário, este mês, que deve ultrapassar a 
casa dos 20%. Há ainda, as declaraçõe_s do próprio Ministro 
Marcflio Marques Moreira, dizendo que o P~ís, na verçlªde, 
pertence ao Quarto Mundo c com a assertiva de que pretende 
privatizar duas empresas estatais por mês. Finalmente, há 
um desconforto da soCiedade brasileira como um todo. 

. Em razão desses fatos, entendemos que a prudência indi
c;ay;;t. que o comício deveria ser cancelado. Por mais que de_se
jássemos que o comício Se limitasse a um protestO veemente 
contra o processo de privatização dessas empresas, sobretudo 
I 

da Usiminas, seria impossível controlar aquela massa de pes
soas_ movidas por essa ãnsia, essa busca de melhorias com 
relação ao nosso futuro. Ess_es- fatos estão realmente em cima 
do brasileiro .como algo insuportável, porque não há perspec
tivas para o futuro. 

Havia já confirmada, uma presença maciça, tendo em 
v1Stª as mobilizações realizadas no setor ferroviáriO, nas bar
cas, pelos funcionários públicos e pelos prefeitos do interior 
de São Paulo. Mas resolvemos converter esse comício num 
apelo ao Presidente da República, para que encaminhasse 
ao- Congresso Nacional os processos de privatização das em
pre~as qe grande porte .. 

Assim, a_sociedade brasileira terá condições de examinar 
essa questão com mais percucíência e não ficará ao a1vedrio 
exclusivo do Presidente da República. Tanto mais que a Lei 
n" 8.031, que autoriza as privatizações, não permitiu ao Presi
dente da República, neril ao Presidente do BNDES, a aceita
ção desses títulos podres, que, na verdade, constituem um 
acinte ao Erário brasileiro. Preferível seria dar-se à Usiminas 
do que privatizá-la da forma como o Governo pretende fa
zê-lo. 

Há uma incomeDsurável lacuna entre a lei e o decreto; 
mas não seria este o momento oportuno para te_cermos consi
derações a respeito da violência praticada pelo decreto regula
mentar·contra a lei que autoriza as privatizações, sobretudo 
porque o decreto "introduziu o mecanismo de aceitação de 
moedas que a lei não autorizou. Portanto, nada mais justo 
do que o Presidente da República submeter ao Congresso 
Nacional não só a privatização da Usíminas, como também 
toda as privatizações das empresas de grande porte. 

· ·Sr. Presidente, hoje estive com o Vice'-Presidente Itamar 
FrancO. Mais uma ve2j, S. Ex~ deu o seu aval, a s.ua solidarie
dade à causa daqueles que defendem a não-privatização da 
Usiminas; sobretudo da· maneira com que se está pretendendo 
realizá-la. , 

-·-··Convidei o Vice-Presidente a comparecer ao comício. 
S. Ex~. por razões de foro íntimo, julgou que não deveria 
fazê-lo e me encaminhou uma carta, a qual eu leria no comício 
do Rio de Janeiro, por ser um documento histórico, da mais 
alta importância, em que o Vice':"Presidente da República guar
da a sua identidade~ o. s~u amo_r _ao_ Brasil, o seu pendor 
declãradamente nacionalista, enfim, o compromisso do seu 
passado na luta his~órica da defesa do que é brasileiro .. 

'Portanto, Sr. Presidente, parece-me de extrema necessi
dade que_ eu leia a carta que S. Ex~ redigiu, que é uma decla
fã:ção dos seus princípios, enfim, do seu propósito. Embora 
Vice-Presidente da República, eleito na mesma chapa do Se
nhor FernandO Collor de Mello, mantém indisfarçável dife
reil.Çá- e_nt_re o comportamento de um nacionalista e de um 
homem que, assumindo a posição neoliberalista, procura, real
mente, fazer essas privatizações sem _eXaminar o conteúdo 
das necessidades, sobretudo dos setores essenciais da ~.cono
inia brasileira. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ úm aparte, 
nobre Senador Maurício Corrêa? 

O SR: MAURÍCIO CORRÊA - Perfeitamente, nobre 
Senador Epitáclo Cafeteira. " ·- · 

O Sr. Epitácio C_afetfira- Nobre Senador Maurício Cor
rêa, conheço a luta de V. Ex~ e do Governador Leonel Brizola 
na defesa.das nossas riquezas: De cert3 forma, paSsou a haver 
grande expectativa em_ função desse comício, cujo cancela
mento V_ Ex" está explicando. Ficarei muito tr3.nqüilo e feliz, 
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se o apelo do nobre Govefnador Leonel Bri:z;ola e dos nünei
ros, começando pelo Vice-Presídente Itamar Franco, tiver 
guarida, principalmente se sensibilizar o Presidente, a ponto 
de ouvir o segmento cujo mandato, assim como o ·cte Sua 
Excelência, também foi o-utorgado pelo povo, que é o Con
gresso Nacional. Posso garantir à V. Ex~ que, se for- ouvido 
o Congresso Nacional, estarei na linha de frente do ___ gue for 
por ele decidido. É importante que fique registrado que pes· 
soas que não tiveram nenhuma autorização popular estão, 
hoje,-decidindo o que vai ser vendido neste Brasil, por quanto 
vai ser vendido e por qual moeda se vai receber; e o Congresso 
Nacional não é ouvido. Assim, estou com V. Ex• Sei que 
V. Ex~ não eStaria dentro desse alinhamento com outto senti
mento que não o· de brasilidade, que imprime a todos os 
atas de sua vida pública. Parabéns a V. Ex• 

O SR. MARCÍCIO CORRÊ!\. -Senador Epitácio Cafe· 
teira, iO.clusive telefonei para o Ministró Jarbas Passarínho 
e tive com S. Ex• uma longa conversa. Em nome __ do _nosso 
Partido e dequelas Lideranças que se reuniram para avaliar 
essa situaçã-o, ponderei: por que o Presidente da República 
não submetia ao CongresSo Nacional? · 

Disse-me S. Ex• que, com relação à Usi111inas, na verdade, 
transformou-se esse fato ·num confronto, e que, portanto, seria 
difícil. Mas que o Governo, em virtude desses desencontros 
havidos examinará, acha que a sugestão é plausível, no sentido 
de que as outras privatizações, das empresas de grande porte, 
sejam submetidas ao Congresso Nacional. 

De sorte que, ainda que não obtenhamos_ resultado, que 
eu ainda espero que venha a chegar, que é a não realização 
do leilão da Usiminas, na verdade, exercitamos um grande 
gesto, porque alertamos a Nação, alertamos ao próprio Presi~ 
dente da República, e isto esta servindo como u~a medida 
terapêutica, como algo pedagógico, no sentido de ilust~~r essas 
novas privatizações que vão se desenvolver. 

Quero dizer a V. Ex• e ao- Senado, que o nosso Partido 
não é estatista, absolutamente. Queremos, apenas discutir 
cada uma das estatizações. Mas o gesto de suspendermos o 
comício, foi um gesto al:nadurec_i_d_o, um gesto de compreensão 
com o Brasil. 

Entendemos que nesse instante seria altamente perigoso 
mantermos aquele comício, pelas conseqüências que poderiam 
resultar. · 

Em face disso, a·-prudência nos alertou. Talvez, há 20 
anos, não faríamos isso. Suspendemos o comício na expec
tativa de que uma outra solução possa ser encontrada e que 
o Presidente da República possa rever daqui para frente c) -
processo de privatizações, como também venha a admitir a 
total impossibilidade de quebrarmos uma das conquistas mais 
gloriosas, mais espetaculares do sangue, do suor, de luta do 
povo brasileiro, que foi colocar na ConstitUição Federal a 
manutenção desses monopólios. 

A quebra do monopólio da PETROBRÁS significa; sem 
dúvida, um lance de absolu_t_a violência na conciência do povo 
brasileiro, sobretudo nós que lutamos pela Lei n<:> 2.004~ que 
fizemOs com que ela ultrapassasse quatro décadas e fosse mo
nopólio do Estado. E não podemos concordar que não haja 
o monopólio das telecomunicações. Acabar com o monopólio 
das telecomunicações para entregar a meia dúzia de apani
guados do GoVerno, a meia dúzia de priVilegiados, os serviços 
indispensáveis das telecomunicações, inclusive aqueles servi
ços que não são os fundamentais, que não causaram o grande 
risCo do dinheiro público brasileiro- colocar satélite, montar 

ã- é§frti.turã básica Qo sistema de ielecoffiunicações, tu_dp isso 
pago pela União. Não é justo que se entregue o serviço de 
dados a meia dúzia de empresas privilegiadas, que só vão 
faturar. As duas únicas empresas que dão lucro a este País 
são a TELERJ e a TELESP, porque venderll esse serviço 
de dados às grandes empresas brasileiras, por isso São rentá~ 
veis. E são esses serviços exatamente que o famigei-ado Decre
tõ n1' 177, está permiti rido que se entregue a unia meia dúzia 
de brasileiros privilegiados. Nós não podemos concordar com 
isso. -

Sr. Presidente, leio a carra do eminente Vire-Presidente 
da República, dirigida a mim, para que fique registrada nos 
Anais d_o Senado: 

"Brasília-DF, 12 de outubro de 1991 
Caro Amigo 
Senador Maurício Corrêa 
Com muito desvaneCimento recebi por seu ilustre 

intermédio o honroso convite para comparecer ao ato 
público que o eminente ·aovernador Leonel Brizola 
fará realizar no próximo dia 18 do corrente, na capital 
do Rio de Janeiro, mostrando a inconformidade de 
ponderável parcela da opinião pública brasileira, contra 
a privatização da Usiminas, nos termos em que é pro
posta. 

Meditei com serenidade sobre a conveniência do 
meu comparecimento pessoal, ouvido a voz da cons
ciência de velhos companheiros e amigos de Minas Ge~ 
rais. 

Durante toda essa longa caminhada, procurei, in
variavelmente, pautar conduta fiel aos rígidos princí
pios que compatibilizamo políticO de Minas Gerais ·eom 
sua gente e com suas tradições ma_is caras e mais alis-
táas. · · 

Ajudou-me Deus não descurar dos deveres e nem 
buscar atalhos e caminhos fáceiS. 

Hoje Vice-Presidente da República, exerço esse 
corltplexo, difícil e incompreendido munus, dentro das 
linhas _ _tra_çadas pela Constituição de 5 de outubro de 
1988. 

Devo dizer, aliás, que no desempenho das tarefas 
peculiares, meus atas são rigorôsairiente pautados por 
tríplice lealdade: à minha consciência, às instituições 
democráticas e ao Governo a que me virii::ulo. Substituí 
o Exm~ Sr. Presidente da República, até a presente 
data, quinze vezes, durante as viagens que S. Ex!' já 
énlj:ireendeu ao eXterior, ocasiôes em que denlonstrei, 
na prátícá", esSe coi:nportamento índesviável em minhas 
funções -imperativo·. de resto inerente ao cargo que 
ocupo, por decisão soberana do povo. 

Não vejo, contudo, nessa rigorosa precisão de ati
._tudes leais, qualquer dever ou simples obrigação de 

fazer-me submisso a nada e nem a ninguém. 
Considero salutar e democrática a manifestação 

de eventuais discordâncias de natureza doutrinária, 
que, entretanto, não adentraram o exercício do Poder, 
mesmo sob duras pressões, como no caso da Usiminas. 

_ N_este particl!lar, -problema que analiso em sua en
vergadura nacional e não como político de Minas Ge
rais, recusei meu aval, desde o princípio, à solução, 
aos métodos e aos meios adotados para a -consumação 
desse grave evento, sobretudo lesivo, como entendo, 
à política de privatiZação do GoVerno Federal. 
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Por sólida maioria de razões, proclamei esse ponto 
de vista, c_omo era do meu dever mais elementar, con
tido embora pelos laços constitucionais a que· já me 
referi. - - -

Considero, assim, limitado pelas responsabilida
des qu_e me são cometidas, cumprido o meu dever, 
no momento_ 

Peço-lhe., pois, transmitir ao eminente Governa
dor Leonel Brizola, ao lado das minhas expressões de 
respeito, onnais sinceros agradecimentos pela genero
sidade da lembrança expressa no convite. 

Ao ilustre e caro amigo, re:novo, nesta oportu
nidade, a segurança do mais elevado apreço _e fi~me 
consideração. 

Atenciosamente, Itamar Franco. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-lJle V. Ex~ um aparte? 

O SR. PRESIDENTE-(Alexandre Costa)- A Presidência 
pede ao_nohre Senador Ney Maranhão que não solicite ap<irte. 
O orador fala como Líder. Como tal, S. Ex• tem direito a 
cinco minutos. E o orador já excedeu cm três vezes o seu 
tempo. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, cumprirei o dis-
posto por V. Ex• · 

O SR. MAURÍCIO CORRJiA - Sr. Presidente, enccr· 
rando, gostaria de deixar bem _cJ~!_O_a_posição do_yice-Pre
sidente Itamar Frãnco; com rClação a essas privatiZações. A 
posição de S. Ex" é a meSma que assumimos. -

Sr. Presidente e Srs. Senadores, fiquei satisfeito porque 
Sua Sarltidade, o Papa. em sua trajctória pelo Brasil, reafirma 
a incovcniêrida -de ragarmos a nossa dívida e":t~rna com a 
miséfia c a fome áO povo. Fiquei iitais contente tiinda quando 
Sua Santidade rcprisa a tese da reforma agrária que sempre 
pregamos. _ _ __ _ _ ____ "~- _ __ 

Fica a-qUi. põrtãrifú~-t!ste esdarecimentõ de quç lião houve 
rccuo_da nossa parte, não houve desistência mas, -sim, uma 
meditação, uma reflexão sobre necessidade de nãD agudizar
mos, mais ainda. uma crise que vivemOs, e que COrri a realiza
ção desse comício .. s.cm dúvida, poderia embaraçar mais a 
vida dos brasileiros .. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandro Costa) - Concedo a 
palavra, como Líder, ao nobre St!nddor Eduardo _Suplicy. 

V. Ex~ dispõe-de 20 minutos. -

O SR. EDUARDO SUPL!CY, PRONUNCIA 
DISCURSO QUE; E.VTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMEN· 
TE. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Alexadre Costa, r Vice-Presidenre, deixa a cadeira da 
presidência. que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 
/'.> Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre S.enador Amir Lando. 

O SR. AMIR' LANDO (PSB- RO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Se fi revisão do oradoi.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, aproxirriadamente há um ano, assumi a vaga deixada 
pelo então Senador Olavo Pires. 

Naquela ocasião, consternado pelo evento fatídico da 
morte do Senador Olavo Pires, desta tribuna eu dizia: 

.. Esw riiórte atinge todo homem público deste 
País, atinge a própria sociedade, porque quando a ousa
dia e o atrevimento ousam tr_an~por a barreira da disgni
dade do mandato popular, a segurança torna--se uma 
figura de_ ~ctórica, o t~mor e o perigo rondam todo 
lar de todo cidadão brasileiro." 

Como eu dizia destruir a honra de um homem, 
-destruir a sua imagem pública, é dim-inuí-lo ao_especirO 
de si mesmo. Em certas circunstjí.ncias, a reputação 
vale mais do que a honra. A boa fama é a barreira 
indevassávcl que dá segurança ao homem público con-
tra a mão assassin_a. __ 

Rol}lpida a auréola da excelência da dignidade do 
mandato popular, devastada a fortaleza da honra, este 
é lançado- ao alcance da ousada e d_o_ atrevimento da 
mão assassina. Perigosa à incolumidade física dos mem
bros dO Legislativo é a campanha que se rescunha em 
parte na imprensa· nacional. 

--EfetiV.amente. isSó dtú"xOu 0- Parlaffientar ao alcance da 
metralhadora. 

Dizia mais, -que Olavo Pires havia solicitado várias vezeS 
segurança de vida diante das constantes ameaças, mas nada 
sequer·foi feito para salvar o então -Senador, que se vislum
brava como virtual Governador de Rondónia. Ele, de forma 
brutal, caiu sob a sanha e a volúpia dos que_ queriam evitar, 
a qualquer preço, que ele assumisse o Governo do Estado. 

Este homem sofreu uma campanha brutal de desmora
lização, acusações, insinuações sem prova, sem um processo 
que o levasse at~ a cadeia, mas que não o levasse até o caixão. 

Nada foi feiro. E eu dizia, no me_udiscurso, que houve 
uma cumplicidade difusa por parte _das autoridades que não 
moveram palha para salvar, se não Olavo Pires ao menos 
o titular de um mandato popular. 

Dizia mais que foi um homem cremado, exe_crado e cru_d
ficado em vida. Foi um homem que_ teve a coragem de lutar 
pelo povo humilde_de Rondônia, que_ hoje dá um testemunho 
eloqüente do seu reconhecimento do quanto era amado_ pelo 
povo humilde, embora insinuaçôeS, a toda hora, fossem lança
das na imprensa nacional. 

-o Sr. Divatdo Sul-uagy- v. Ex·1 me permite uffi aparte? 

O SR. AMIR LANDO - Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Divaldo Suruagy- Neste -dia em que V. Ex~ profere 
um diScurso homenageando a memória_ do_ Senador O lavo 
Pires, que faz exatamente um ano que foi assassinado barbara
_mente, cujo mr;tior crime era a convicção das suas vitórias 
por parte dos seus inimigos, V. Ex~ não homenageia apenas 
-o ·companheiro de lutas políticas, não homenageia apenas 
aquele líQer que, identificando-se com as causas populares 
de Rondônia, conseguiu urila liderança muito_sólida e muito 
firme que o trouxe à Câmara Federal ao Senado da República 
e o levaria, com certeza, ao Governo do Estado. V. Ex~ tam
bém cobra, e cobra das autoridades do_ Governo Federal, 
a solução de um crime até então impune. Um Senador da 
República foi assassinado barbaramente nas ruas de Porto 
Velho, e até hoje a Justiça não conseguiu apontar o seu crim_i
noso ou os seus criminosos. Isso é uffi absurdo. Esta Casa 
não pode permanec_er ausente, ela !em que estar -~~brando 
do Ministro da Justiça, que é um companheiro nosso, que 
é .um colega noSso, que é um Senador da República, tem 
que_estar cobrando do Presidente da República. Os Líderes 
do Governo, dos Líderes dos diversos partidos que integram 
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o conjunto partidário desta Casa têm de cobrar do Presidente 
da República a solução deste crime, porque, amanhã, qual
quer outro Senador pode ser vítima de tragédia semelhante. 
Isso é um absurdo V. Ex• tem toda a razão e toda a nossa 
solidariedade. V. Ex• traduz, neste momento, a angústia do 
Senado da República, ao verificar que um dos seus integrantes, 
um de seus Pares foi barbaramente assassinado e, até hoje, 
um ano depois, 365 dias ·depois, o _Governo _Federal não é 
capaz de apontar o criminoso. Onde está a Polícia Federal? 
Onde está a responsabilidade do Governo que não consegue 
solucionar um crime contra um Senador da República? Con
gratulo-me com V._ Ex~ por homenagear o Senador O lavo 
Pires. 

O SR. AMIR LANIIO - Agradeço o brilhante aparte 
de V. Ex~, Senador Divaldo_ Suruagy, e compartilho desta 
mesma expectativa: que algo seja feito em Prol da elucidação 
deste bárbaro crime que pemanece em- absoluta obscuriç:lad.e, 
dando aO criminoso o mandato da impunidade, talvez, para 
que prossiga a assassinar pessoas. · 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. AMIR LANDO - Ouço o nobre Senador Odacir 
Soares, com muita satisfação. · · 

O Sr. Odacir Soares - Nobre Senador Amir Lando, 
V. Ex• registra, com gl-ande oportunidade, o transcurso do 
primeiro- ano de falecimento do Senador O lavor Pires, bárbara 
e convardemente assassinado em Porto Velho, no curso de 
urna campanha eleitoral. Evidentemente que, do ponto de 
vista legal, a competência para instaurar o devido inquéríto 
policial é da polícia estadual. Isso é indiscutível. En~retanto, 
tenho a impressão de qUe se -a -Polícia Federal tivesse sido 
acionada oportunamente, ou estivesse sendo ac_ionada pelo 
Senado Federal, não haveria nenhuma dúvida de que ela efeti
vamente es"taria a essa altura com o inquérito já b.istante 
adiantado e, talvez, quem sabe, com o processo-crin'lin_al em 
curso. Esse aparte do_ Senador Divaldo Suruagy, do qual divir
jo em alguns aspectos, mas concordo em_ outros, de certo 
modo chama a atenção, em relação a esse crime de que foi 
vítima o Senador Olavo PireS, para a orrtissãu- do Senado 
Federal. Lamentavelmente, o Senado Federal tem sidQ omisso 
em relação à apuração do assassinato do Senador Ola_~o Pires. 
O-Senado Federal não está, iiiclusive neste momento, a par 
sequer do andamento do processo. Se qualquer Senador solici
tar à Mesa Diretora do Senado Federal qualquer informação 
acerca do andamento, do procedimento policial ou penal rela
tivo ao assassinato do Senador Olavo Pires, tenho dúvidas 
de que o Senado Federal possa ter alguma informação atuali
zada acerca desse bárbaro crime. Então, os primeiros respon
sáveis, a meu ver, pela não-apuração o_u pelo fato de estar 
praticamente paralisado o inquérito policial somos nós, Sena
dores, é _o Senado Fe_dcral~ Queria inclusive sugerir, neste 
momento, à Mesa Diretora do Senado Federal, a exemplo 
do que ocorre com instituiçõeS Vinculadas ao Pode1;: Executivo, 
que contratasse um crimiriã.lista para acompanhar, a cada mo
mento, o inquérito policial c, no momento subseqüente, o 
processo criminal relativo ao assassi_nato do Senador__ Ülê!VO 
Pires_L Tenho a impressão de que se a Mesa do Senado proceder 
dessa maneira, contratando um criminalista,_ chegaremos =a 
resultados concretos em relaçã_o à apuração desse bárbaro 
assassinato. Neste momento, desejava consignar que a socie
dade rondoniense continua perplexa, continua aturdida e con· 
tinua violentada pelo assassinato do Senador Olavo ~ires, 

principalmente pÓrque o inquérito não caminhou um passo 
sequer e até este momento não temos os _verdadeiros autores 
daquele bárbaro assassinato. De modo que_ y. Ex• tem a minha 
inteira solidariedade e este aparte pretende simplesmente, 
além de me solidarizar cqrn V. Ex~. sugerir à Mesa_Diret9ra 
do Senado que torne efetivas providências, que insista junto 
à Polícia Federal ou faça com que a Polícia Federal, em decor
rência de expediente da Mesa Diretora; efeti-.:amente, não 
tome a frente, porque é impossível do ponto de vista legal 
que o _inquérito seja feito p-elã Polícia Federal, mas ofereça 
toda a assistência técnica de caráter material para facilitar 
a elucidação do crime. _Era o aparte que queria oferecer ao 

-discurso de V. Ex~, cumprimentando-o pelo registro que faz 
de tão lamentável, violenta e covarde morte, que foi a do 
Senador Olavo Pires. 

O SR. ALMIR LANDO --Agradeço, nobre Senador 
Odacir Soares, o aparte de V. Ex"_ V. Ex\ como eu, participa 
do cen~rio desse evento e infelizmente esse crime permanece 
1ncõlume. Com<) bem disse V. Ex\ a sociedade rondoniense 
está-Perplexa e temerOsa pelo ocorrido e o silêncio do medo. 
é a regra que impera no nosso Estado. 

-A me.Oida proposta por V. Ex\ acredito que seja urna 
trieâida de ordem prática. É preciso que algo seja feito e 
não que a inércia contiilr.ie á presidir as ações do Senado 
da República. 

O Sr. Humberto Lucena-- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. AMIR LANDO - Ouço o nobre Senador Hum· 
berto Lucena, meu querido Líder. 

O Sr. Humberto LuCena ---Y. Ex• aQorda um tema que 
_foí também objeto, hoje, de um pronunciamento do Senador 
Meira Filho- registra o primeiro aniversário do trucidameilto 

·do Senador O lavo Pires, companheiro de nossa Bancada, que, 
a julgar pelos resultados das pesquisas eleitorais do IBOPE, 
seria eleito Governador de Rondónia, o que agrava, ainda 
mais, o crime que o atingiu. Há poucos dias, como Líder 
da Bancada do PMDB, solicitei informações, através-da Mesa 
Diretora, ao Sr. Ministro da Justiça, Senador Jarbas Passa
rinh?, a respeito do andamento do inquérito que foi instau
rad~. em. Rondônia, para a apuração de crime tão. hediondo. 
Passado algum tempo, recebi urTI ofício do Sr. Ministro da 
Justiça, acompanhado de três alentados volumes contendo 
o it:~quérito POlicial da Polícia Civil do Estado de Rondônia, 
órgão competente para fazer a investigação. Entregueí esse 
material ao meu assessor jurídico, que está concluíndo o seu 
trabalho, mas já me adiantou que, pelo que leu c releu, das 
dezenas e· dezenas de págínas desses _ _y_olumes do inquérito 
policial de Rondônia. até hoje nada consta ali que pudesse 
sugerir sequer a suspeição sobre quem seria o autor intelectual 
ou o autor material do grave delito. 

Isso indica que, na verdade, a polícia de Ron-dôn-ia foi 
incapaz de chegar a um resUltado na apuração desse mons
truoso crime que ceivou a vida do Senador Olavo Pires. Qs 
nobres Senadores Odacir Soares e Divaldo Suruagy lembra
ram que a Polícia Federal poderia atuar mais eficazme_nte 
para chegar a u111:a conclusão em torno de quais os responsáveis 
pelo assassinato do Sen3.dor Olavo Pires._ Queria ãpenas lem
brar a __ S. Ex' que, em fã.ce da autonomia dos Estados -:- _ 
e V.- Ex~ sabe disso,_ corno- juriSta enúri_enÚ~- qu:e _é ---:-; não 
pode o Sr. Ministro da Justiça entregar a inVestigação desse 
crime~ PolíCia-Federal, a não ser que o Governador do EstadO 
solicite ao Gov-errt<:YFederal essa interferênda. É o que v-em 
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ocorrendo, em vá-rios casos, inclusive no meu Estado, -a Paraí· 
ba, por exemplo, em crimes relacionados com a violência 
no campo-. Nesses casos,- os Governadores de Estado têm 
recorrido ao Ministro da Justiça para que a Polícia Federal 
inteivenha. Então, a c!sta altura, o que ·cabe é um apelo ao 
Sr. Governador do Estado de Rondônia, já que a Polícia 
do Estado não chegou a qualquer conclusão a respeito, paia 
que S. Ex~ se dirigiss-e ao Ministro da Justiça, através de um 
ofício~-para qi.le-a ·polícia Federal pudesse col_aborar já que 
realmente, a ·meu -ver, ela teria muíto maiS C<?"ndições pela 
sua isenção e pclã sua competência profissiOná.l de agir em 
um caso assim. 

Esse é um apelo qUe faço neste momento como Líder 
do PMDB ao Sr. Governador do Estado de Rondônia, e 
gostaria que V. Ex• ao lado dos Senadores Ronaldo Aragão 
e Odacir Soares, que compõem a Bancada daquele Estado 
no Senado, procurasse pe"Ss.oalmentc o ,Governador para enfa· 
tizar esse apelo que poderia ser ainda mais expressivo se tivesse 
o aval do próprio Presidente do Senado, o Senador Mauro 
Benevides, porque, na verdade, não podemos esquecer que, 
além de se tratar de um assao;sinato bárbaro - de um crime 
covarde e brutal,- a vítima era ~m_ Senador _da_ República. 

No mais, desejo transmitir, cm r:tome_d~ Bancada do 
PMDB, a nossa integral solidariedade, no momento em_ que 
V. Ex~ presta, mais umã. vez; homenãgCffi à mell"!P_r_i_a_do Sena· 
dor Olavo Pires, um dos nossos gra-ndes companheiros no 
Senado. 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço o aparte de V.· Ex•, 
nobre Senador Humberto Lucena, c concordo plenamente 
com a afirmativa de que essa competência é estaduã1, e a 
Polícia Federal só poderia intervir, evidentemente, diante da 
solicitação do Governo do Estado. Mas, como bem disse V. 
Ex", o importante é que se apure a culpa e-que·se levem 
os culpados à cadeia. porque a impunidade não pode conti· 
nu ar. 

O Sr. Meira Filho- Permite-me um ap-arte, nobre Sena· 
dor? 

O SR. AMIRLANDO - Concedo o aparte a V. Ex·' 

O Sr. Meira Filho- V. Ex", m-aiS do que-rililguéin~-eScií. 
muito certo __ em falar desse assunto tão desagradável hoje no 
plenário do Senado. Acompanhei com m_uita atenç~o o _racio
cínio do Senador Odacir Soares, no que diz respeito à apuração 
desse crime; ouvi· tâinbém com redobrada atenção às ponde· 
rações do ilustre Senador Humberto Lucena e acredito até 
que devemos continuar batendo nessa tecla porque há um 
ditado do povo -c o povo é sábio no seu· dizer - que 
diz: "Água mole em pedra dur:a tanto bate até que fura". 
Penso que temos que falar desse assunto, embora seja muito 
desagradável para todos nós, Senadores. N;io me entra na 
cabeça a idéia de que as investigações não cheguetp __ a coJ1clu
são -nenhuma. A alguma conclusão hav~rão de chegar! Fico 
muito preocupado com ·a iinpunldade existente em nosso País. 
Agora vou ficili" nia-is-j:)rC6cU-paâõ3"inda se esse crime seguir 
o caminho da perfeição, pois sempre entendi e aprendi pela 
vida afora que o crime nunca é perfeito. Serif Possível que, 
além da impunidade, ainda vamos lidar com a perfeição em 
matéria de crime? Parabenizo V. Ex' ao falar desse assunto, 
sobre o·-qual o Jornal de Brasfiia abre hoje manchetes, lem~ 
brando tristemente o aniversário do assassinato de um Senador 
da República. · 

O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Meira Filho, 
V. Ex~ abordou anteriormente essa questão com muita pro· 
priedade e sempre foi aqui o arauto nas dc;núncias contra 
esse brutal assassinato de Olavo Pires. E tem toda razão: 
o Senado da Repúhlica permanece de luto enquanto a impuni
dade tiver curso. 

E gostaria ainda, Sr. Presidente, embora o tempo já vá 
findo, de dizer algumas palavras como um testemunho do 
Estado de Rondônia do que foi feito até agora com relação 
à morte do Senador Olavo Pires. Desta tribuna, solicitei a 
criação de uma Comissão do Senado da República,-iiltegrada 
por três senadores, que compareceram ao Estado de Rondô
nia .. ~ 

O Sr. RonaldoAragão- Permite·me V. EX! um aparte? 

O SR. AMIR L ANDO- Em seguida; Senador Ronaldo 
Aragão, se a Mesa o pennit~r._Entendo que V L Ex~ não pOde 
deixar de dar também_ um teste_m_unho, porque é de Rondônia, 
e todos nós participamos do palco de operações onde ocorreu 
este brutal assassinato. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - E logo após o Senador 
Ronaldo Aragão, gostaria que V. Ex~ me concedesse também 
um aparte, nem que seja o final. 

O SR. AMIR LANDO - Dizia eu que a Comissão de 
-Inquérito era presidida então pelo Senador Mareio Lacerda, 
que esteve cm Rondôl).ia hipotecando a solidariedade do Sena
do à referida comissão para que tivesse forças para apurar 
este_crime que envolveu um Senador da República. Mas tudo 
vai desaguando neste emaranhado de dispersão, e o caminho 
da culpa e dos culpados, cada vez mais, se distancia. 

Ouço o Senador Ronaldo Aragão_ e peço à Mesa que 
hoj_c_ considere a circunstância, para que pudéssemos encerrar 
este assunto, porque, realmente.. é .uma questão aberta que 
.está aí a exigir do Senado uma posição firm~ e definitiva. 

Mas respeito o Regimento, nobre Presidente Dirceu Car· 
nciro. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Com a aquiescência da Mesa, 
pcrmita·me associar a esse pedido de providências que V. 
Ex'' faz neste instante para à. elucidação do assassinato do 
Senador O lavo Pires. Senador Arnir Lando, há um ano, fomos 
designados, os Senadores Márcio Lacerda, Odacir Soúes e 
eu, para irmos até Rondônia como representantes do Senado. 
quando tivemos notícia do bárbaro -assassinato do Senador 
Olavci Pires. Naquele instante, no aeroporto, pedimos provi
dências urgentes para que fosse punido, dentro da lei, o assas· 
sino do Senador Olavo Pires. De lá para cá, Senador Amir 
Lando, não houve nenhuma providência. Infelizmente, a in
vestigãÇãO não p-à.ssou do inquéritO polici3l, e, como disse 
o Senador Humberto Lucena,_ é um inquérito com muitas 
páginas, sem nenhuma conclusão;_ Cheguei a diz-er aqufiie~te 
Plenário que, segundo informações, a arma do crime estava 
apreendida. Para surpresa minha·, o jornal da semana já -dizia 
que a arma não era aquela, que o crime voltava à estaca 
zero. Fizemos outros pronunciamentos pedindo providências 
às autoridades estaduais ou federais. E até chamamos a aten· 
ção do Senado para que se pedissem providências na eluci· 
dação desse bárbaro crime contra o Senador Olavo Pires. 

Para tristeza nossa, Senador Amir Lando, nós que conhe· 
ceinos Rondônia e que lá vivemos, nós que esperamos que· 
esse dia chegue, o mais rápido possível, para que se puna 
o criminoso com o rigor da lei. Mas, infelizmente, até hoje 
.,...._e aqui -me-lembro o que disse V. Ex~ no discurso em que 
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até cognominou como a "história de uma morte anul).ciada" 
-, que não passou disso, permanece a mesma coiSã, sem 
ninguém saber de nada, como se nada tivesse acontecido. 
Portanto, Senador Amif L;;mdo, assc;>cio-me a_ Y. Ex~ pedindo 
mais uma vez providências do Senado Federal para que esse 
bárbaro crime contra o Senador O lavo Pires· ~eja desvendado 
e que seus criminosoS sejam ColOCa-dos na cadeia. 

O SR. AMIR LANDO --Nobre Senador Ronaldo Ara
gão, sua contribuição inestimável ao meu çliscurso· porque 
V. Ex~ acompanhou o desenrolar dos _fatos e infelizmente 
a perplexidade domina a todos vós, porque, até _agora, não 
ficou esclarecido absolutamente nada. E quandÇ> se esperava 
que os mandantes já fáSsc-rit anunciados, porque já se conhew 
ciam os executores d_o_ crime, a investigação Voltou à estaca 
zero e nada temos a d~zcr ~o Senadq da ~cpública, se não 
que a impunidade continua. 

Agora, Sr. Presidente, evidente que não existe um recurso 
regimental para que eu prolongue o meu pronunCíãment6 
mas eu fico aqui entre a cruz e a es-pãda, e entre a cruz 
e a espada o que resta é a morte de Olavo Pires. 

E gostaria que esse fatídico evento fosse l~vado ç:m con~iw 
deração para que o Senado, neste momento, t_omasse uma 
decisão, porque muito se falou de Olavo Pires, inclusive do 
seu envolvimento com o ·narcottáfico, mas nunca vimos um 
processo. uma denúncia QUe efCtivamente o formalizasse. Essa 
atividade criminosa de Olàvo Pires nunca teve um t~temunho 
que dissesse que realmente houve esse comportamento da 
sua vida. E, no entanto, isso se joga cómo areia nos olhos 
para se tapar, talvez, acobertar o verdadeiro criminoSO. 

Não sou o investigador, não cabe a rr1im acu::;;ar ninguém, 
mas gostaria que se apurasse, cfetivamCnte, quem foi que 
matou Olavo Pires. Não é possível continuar essa cortina de 
fumaça. 

Ouço o nobre Senador Cid Sabóia de C~rvalho, com 
muito prazer, que havia me solicitado um aparte. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador Amir Lando, 
~uvindo o d!scurs_o de V. Ex•, sabemos perfeitamente quanto 
e graye a Situaçao no seu Estado a respeito da morte de 
Olavo Pires. Não é preciso saber, no entanto, só·qu-em m3t0u 
Olavo Pires, é preciso saber quem mandou matáwlo, que força 
política ou económica, foi essa que determinou o final da 
vida do nosso colega de Senado F~d~raL Ao rnGsmo tempo, 
Senador Amir Lando, louvo a lealdade de V. Ex~ em vir 
à tribuna do Senado Federal abordar um assunto de tanta 
importância. Trata-se -de um homicídio, mas não um horTiiCfdio 
comum; ele transcende o Direito Penal, porque terri caracte
rísticas de ordem política. Ele afeta a estabilidade da própria 
Umão, uma vez que atingiu a um dos integrantes--do Senado 
da República. Bastaria iSso para justificàr a presença da Polícia 
Federal nas investigaçõeS; não que a investigação do delito 
de morte, não gue a invcstig~ção relativa-ao art. 221 do Código 
Penal deva satr da responsabilidade da Polícia Estadual de 
Rondônia, não; essa é que há de instruir o processo p3ra 
um futuro júri, isso é competência da Polícia Estadual. Mas 
há o aspecto polítíco. Falouwse na vinculação desse delito com 
o crime do tráfico de drogas; falou-se tanto e tanto, Sr. Senaw 
dor A?Iir Lando, que é preciso espraiar a apuraçà:o, para 
que SeJa possível à Nação ter uma visão perfeita desse delito. 
Acho que a memória de O lavo Pires está muito -vi vã. e reclaw 
mando muito essa apuração, mesmo pelo caráter de proteção 
que dará aos demais brasileiros. Não há crime perfeito, há 

investigação imperfeita, deficiente, e enquanto uma polícia 
espe-ra pela outra, o criminoso ou -os criminosos Oü ::r rede 
de crinlinoso.s, todos se _beneficiam. Pa_r:abéns a V. Ex• _pela 
corag~m que o traz à -!ribuna e por 'pedir ao _Senado uma 
cooperação instituCional na apuração desse delito que, de resw 
to, atinge a toda Nação brasileira. Muito obriga~o .. _ 

O SR. AMIR LANDO- Agradeço, nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, o brilhante aparte. Participo da mesma 
ãrisiedade e da m.esma angústia de V. Ex~ _Como todos nós, 
acredito nessa hora... · -

O Sr. Márcio Lacerda- Permite~.me V. Ex~ um. aparte? 

O SR. AMIR LANDO- Sr. Presidente, seria importante, 
para o Senado nesta hora, este depoimento _do nobre Senador 
Márcio Lacerda, que presidiu a comissão enviada a Rondônia 
para acompanhar as investigações realizadas lá. 

. _ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro_y-- A. Presidência 
apela a-v. Ex~ que encerre o seU prOilunciamento por-se 
tratar de um discurso requerido para ter a duração de 20 
minutos que já foram usados serido ult(apassado em mais 
1_4 minutos_. 

O SR. AMIR L ANDO- Vou conceder o aparte ao nobre 
Senador Márcio Lacerda_e depois encerrarei, Sr. Presidente, 
sendo esse o último aparte. Tertho apenas algumas breves 
considerações ao firlal. Mas é importante para o Seriado ouvir 
o Senador Márcio Lacerda. 

O Sr. Márcio Lacerda - Nobre Senador Amir Lando, 
estive cm Rondônia, juntamente com Õ --·Senador Ronaldo 
Aragão, no dia do fatídico assassin~to do Senador Olavo Pires 
e sentimos o clima de comoção que envolvia aquela população. 
No próprio ato da notícia desse assassinafo já se descaracw 
terizãva o de sua conot-ação de crime político~ atirà:rido-o na 
vala comum do acerto de contas, do e_nvolvimemo _com o 
·narcotráfico, cOm qüalquer outro na ordem de acerto-, como 
se naquele momento não estivesse sendo assassinado um Senaw 
dor da República e virtual governador eleito do Estado de 
Rondônia. Quer dizer, tinha todas as características de crime 
político, aliás, sua eliminação foi praticada Com requintes de 
profiSSIOnaliSmo ãté aquele momentO desCoTillecidoS da sOCie
dade brasileira. Conheceu-se aqui vários assassinatos políticoS 
em todos os Estados. em vários -riióineOtQs,- mas- nenhum com 
os requintes daquele praticado no Estado de ROildónia contra 
o Sen-ador Oiavo Pires. E desde o própriO anúncio do crime, 
já se- fifou a conotação de crime político, jã se condenou 
o Senador O lavo Pires a priori e. a partir desse momento, 
até mesmo nós, ·do Senado, seus colegas, talvez, tiVemás um 
certo prurido de entrar mais firrrie fia cobrança da apuraçã'o 
desse crime, nitidamente político. Se o- Senador O lavo Pires 
tivesse.algurn outro tipo-de envolvimento, no próprio decorrer 
do processo se comprovaria e a s'üa meinória- setiã responsaw 
bilizada pof' esse ou aquele envolvimento se_u, pessoal, de 
outra natureza. Mas_ o assassinato_c;le Olavo Pires, evidentew 
mente, teve todas as conotações de crime político, e como 
do. Por delegação do Presidente Mauro Benevides, tive opor
tunidade de voltar a Rondônia, mals de ,_uma vez, visitando 
o Tribunal de Justiça de Rondônia, o próprio Governador, 
o Presidente da As_s__embJéia, o Secretário de Segurança, e 
realmente as informações que dispúnhamos é de que havia 
dificuldades muito grandes para a apuração. Mas eu tenho 
a impressão que neste primeiro ano da morte de Olavo Pires, 
nós, do Senado Federal, seus colegas, homens públicos, podew . 
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ria ser qualquer um de nós vítima de um atentado daquela 
natureza, porque ele teve a conotação de crime político. Pode
ria ser o Presidente do Senado, poderia ser o Presidente da 
República, poderia ser o Governador de São Paulo. E mais, 
penalizou-se o. Senador Olavo Pires. penalizou-se o Estado 
de ROndônia e tenta-se agora também penalizar o Estado 
de Mato Grosso, como a capital do narcotráfico, como a gran
de rota do narcotráfi~o_. a m~u ver até em ym ato de_menos
prezo à própria inteligência dos narcotraficantes e da popu
lação de uma maneira geraL Trata-se de um_a situaç_ão muito 
difícil, pOis tanto Mato Grosso quanto Rondônia dispõem 
de apenas uma via de acesso, a .BRM364, e o narcotráfico 
é uma rede maior que, eVidentemente, tem o~tras rotas alterM 
nativas, talvez até mais interessantes, que não Mato Grosso 
ou Rondônia. Mas o fato é que, a partir do assassinato de 
Olavo Pires, estabeieceuMse uma_~érie _de articulações e denúnM 
cias; especialmente da grande imprensa e mesmo da Polícia 
Federal, penalizando tanto o assassinato quanto a própria 
população do Estado de Rondônia. Este é um momento im
portante, é um momento grave para reflexão de todos os 
dirigentes políticos, particularmente nós, colegas de Olavo 
Pires, para que possamos-- e eu, como membro da Mesa, 
ratifico a rilínha posição, até_ por dele_gação do Presidente 
do Senado, cujo interesse quero, inclusive, deixar registrado 
também -dar o acompanhamento do Senado a essa investi
gação e cobrar de todas as autoridades e até mesmo de nós 
o resgate desse episódio, não como um banal ou como um 
vulgar acerto de contas entre máfias, mas como o assassinato 
de um virtual governador eleito, às vésperas do segundo turno 
da eleição, e também como detentor de mandado de Senador 
da República. 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço o aparte de V. Ex', 
que dá um testemunho, inclusive, das ações da Corriiss-ão criaM 
da pelo Senado a respeito do fatídico evento. 

. Sr. Presidente, para encerrar, gos_taria de_diz_e_r que, em 
realidade, a Comissão de Inquérito Policial instituída quando 
do crime foi substituída. O Secretário de Segurança, Dr. Ed
son Simões, comprometeu-se, quando assumiu essa função, 
de envidar todos os esforços para elucidar o crime. A Secrç:M 
taria de Segurança, até agora, instituiU um serviço "Disque 
Olavo" para denúnCias ariônimas. Em realidade, já foi dito 
que o que estava certo para ser definido caiu no absoluto 
desconhecimento. 

Eu - como a população de Rondônia que foi ouvida 
- estou descrente quanto à apuração do evento. E talvez 
como Vassilios Vassilikos, que escreveu "Z", inclusive fazen
do uma investigação nos autOs da morte de um Deputado 
da Grécia, Lambrax, depositou, no juiz de instrução, a espe
rança da elucidação do crime, porque 

..... o jufz instrutor revia tOdas as car~s deles a 
desfilar na obscuridade, caras decompostas pelo horM 
ror, entre dois muros rachados, debaixo de um teta 
que pingava continuamente, vftimas- de um atentado 
infernal cujos verdadeiros responsáveiS,- na ãlta· roda 
-, mantinha-se cuidadosamente invisíveis ... O Juiz 
instrutor está Cercada. Cercam-no de todos os lados. 
A matilha fecha-se sobre ele. O Juiz não é uma porta 
de saída. h uma porta de entrada para priSão." 

Três anos se passiram. 

"O JUiz íristrutor obteve uffia bolSã de estudos 
para Paris. O Procurador morreu, possivelmente de 

uma crise cardíaca. oS possfveis culpados Hatzis e Niki
tas foram presos após queixa de difamação ... " 

-como é o caso hoje de Rondóni_a, em que Os principais 
suspeitos estão preSos por furto de autOmóveis. 

"~<o os oficiais de põfíCia comprometidos foram 
transferidos para pequenas cidades da província, tran
qüila, com muitas árvores e poucos indícios ... A velha 
do terceiro andar mctrreu .. : O processo~ que se ·vai abrir 
fará talvez mais luz, talvez menos. pouco importa o 

_resultacfo, o que importa são os autos. Falta encontrar 
aquela que bateu com a barra de ferro. Aquele que 
deu ordem a alguém de dar ordem a alguém que deu 
ordem a qualquer outro para matar." 

E talvez, mais uma vez, Gabriel Garcia Marques diga, 
-como me irispirou quando assumiu eSte Senado: 

"Princip81mente nunca achou legítimo que a vida 
se servisse de tantos acasos proibidos à literatura para 
que se realizasse sem percalços uma morte !ão anun
ciada." 

Obrigado, Sr. Presidente. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR~ 
AMIR LANDO EM S,EU DISCURSO. 

CASO OLA VO PIRES 

Disque Olavo 

22!-7318 
caixa postal 1601 

Se você souber de _informações que ajude a polfcia eluci
dar o caso, transmita através do telefone ou caixa postal acima 
as informações podem ser anónimas . 

Morte de Olavo faz um ano e 
polícia continua sem pistas 

Quem matou o senador O lavo Pires? Hoje, ao completar 
um ano de seu assassinato, a pergunta é feita- em todos os 
quadrantes do estado. Até o momento não hª nenhuma pista 
que possa levar a Polícia Civil a elucidar o hediondo crime 
que constrangiu a todos. No dia_ 16 de outubro de 1991, às 
21 horas, o senador O lavo Pires chegava na sua empresa Vepe
sa e foi metralhado por um pistoleiro não identifiCado. Socor
rido, O lavo Pires levado para o Instituto de Medicina Especia
lizado (!ME), onde chegou sem vida. Eleito no primeiro turno 
das eleições para governador com mais de 70 mil votos, O lavo 
tinha certeza. de sua vitória no segundo turno. Sete pessoas 
foram presas pela polícia, mas gradativamente foram sendo 
liberdadas por falta de provas substanciais que pudessem incri
miná-Ias no assassinato. Apenas João Roberto Delaí continua 
preso, porém o motivo é a sua participação em roubo de 
veículos. Hoje, às 15 horas, acontecerá uma carreata silenciosa 
pelas principais ruas e avenidas da capital, buscando sensibi
lizar as autoridades. para a elucidação da morte do senador. 
Ontem, milhares de solidariedades chegaram aos familiares 
do senador e todas enalteciam o trabalho de Olavo e pediam 
justiça. O secretário de Segurança Pública, Edison Simões, 
colocou à disposição da população uma caixã postal e um 
telefone para receber informações sobre o assassinato do sena
dpr Olavo Pires. 
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POPULAÇÃO DÁ OPINIÃO 
SOBRE I ANO.SEM OLAVO 

Na opiriião de muitas pessoas a morte de O lavo Fires' 
fC:i uma l?erda íir~par~vel par~ Rc:mctônia, pois com sua ãien· 
çao arroJad~ e dmâm1ca podia hrar o estãâo da letargia e -
da estagnaçao. A reportagem de O Estadão procurou _Quvir' 
onter:g à opinião de várias pessoaS_. - ____ _ 

Aurea Lima Silva, 22 anos, estudante - "A mofte -de 
Olav~ ~um marco na política de Rondônia. Temos que dividir 
a pol~ttca em duas etapas: antes e depois de Olavo. Pena 
que nmguém saíba quem matou·o senador". 

João Diniza Salvatierra, 36 anos, vendedor --"NãO dá 
para entender como Olavo foj assassinado. __ Eluó _ _fez o bem 
as pessoas e vem um desgraçado e desgraça a vid~ de ·m_~itas
pessoas carentes que necessitavam de sua ajuda".. · 

_ Marinês Alt, Vereadora -:--A polícia não descobre porque 
nao que~. Todo ~u~~ sabe _guem foi. Espero que o gover
nad_or P1ana faça JUStiça, senao amanhã (hoj~) na missa vou 
abnr a boca". 

Cícero Joa9-uim da Silva, 61 anos, aposentado --"Fui 
um dos beneficiados pelo senador Olavo Pire:;. Deus que o_ 
bote em um bom lugar, pois esse crime jamais será de_sven
dado". 

Maria das Dores Guadê~cio, 48 ~~~~. do~é~ti~- "Acre
dit? que_ a mort~ de Olavo e_stá ligada, a conotação política, 
pms e~e ta morahzar Rondôma e botar muita gente na cadeia, 
mclustve o ex-governador Jerónimo Santana". 
" Raimunda dos Santos ~liveira, 69 anoS, --aposentada -

O que Olavo quer e precisa é de orações: Deixa prá lá 
que Deus toma conta de tudo e um dia o mal_por si vai 
se destruir". - -

Augusto de Lima Medeiros, 46 anos, braçal - Lamento 
profundamente a morte de Olavo- e tenho certeza que toda 
Rondônia lembra com saudade o que ele fez pelos pobres". 

Gildásia Fernandes Alencar, 21 anos, estudante --~'Sabe
mos que há uma impunidade à nível de Brasil. Lamentei e 
lamento a_ morte do senador, mas não vejo possibilidade de 
ser elucidado o crime". 

Bento de Souza Oliveira, 29 anos, servidor Público -
"Olavo era a nossa esperança. Quanto a _elucidação de sua 
morte não acredito que venha acontecer nem daqui a 1.000 
anos". 

Sônia Cabral de Alencar, 33 anos vendedOra - "Não 
acredito na Justiça da terra. Se Deus não fizer alguma coisa, 
tudo vai ficar como está". 

Salomão Menezes Alcantara, 45 anos, balconista- "O la
vo se foi e com ele ·a esperãnça de termos uma Rondônia 
melhor. Nada mais a declarar".-- - - -- _ 

Juvenal Pinto Guimarães, 52 anos motorista - "Se não 
descobrirem os assassinos nos dois pri~eiros meses ach~ difí-
cil ser elucidado o crime depois de 1 ano". ' 

COMPARECEM MAIS OS SENHORES SENADO
RES: 

Abdias do Nascimento- Áureo Mello- ChagaS Rodri
gues -,~outinho Jorge- Dario Pereira~ Divaldo Sururagy 
-Fernando Henrique Cardoso- Márcio Lacerda --Teotó
nio Vilela Filho. 

. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, 
offc1o que será hdo pelo Sr. I' Secretário. · 

É lido o seguinte: - ------

OF. Gt. PFL N' 87/91 
Brasilia, 16 de outubro de 1991 

Senhor Presidente. 
- Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 
na qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal 
- PFL, no Senado Federal, para solicitar a V. Ex• 
a gentileza de determinar as seguintes substituições ria 
composição da Comissão Mista incumbida _de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória it? 299, da Presi
dência da República: 

-Substituir, como Titular, o Senador RAIMUN
DO LIRA pelo Senador MEIRA FILHO; 

-Substituir, como Suplente, o Senador MEIRA 
FILHO pelo Senador GUILHERME PALMEIRA. 

Na oportunidade, valho-me do ensejo para reiterar 
ao ilus~re Pre~idente meus protestos de elevado apreço 
e cons1deraçao. - Senador Marco Maciel,_ Líder do 
PFL no Senado Federal. 

, O SR._ PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Serão 
feftaS as substituições solicitadas. 

Sobre a _mesa, projetas de lei do Senado que serão 
lidos pelo Sr. I' Secretário.- -- - -

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 346, DE 1991 

--~-- ,Ç~~ o Fm_1do ~acion~ para~ Amortização da Dívi· 
da Pública Federai;- do Distrito Federal, dos Estados 

_ e dos Mu!Jicípios, e dá outras providências. 

- O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 '? Fica criado o Fundo Nacional para a Amorti

zação da Dívida Pública Federal, do Distrito Federal, dos 
Estados e dos Municípios, inclusive suas autarquias empresas 
públicas e fundações. _ ' 

. Art. 2" Constituem recursos do fun,do de que trata e.sta 
leias dot~ções especialmente previstas no Orçamento Fiscal 
da União. -

Art. 3-9 Os recursos do fundo serão distribuídos à 
União_, ao Distrito Federal, aos Estados _e aos Municípios, 
exclusivamente para a amortização de suas dívidas públicas 
consolidadas em 31 de dezembro de 1990. 

§ 19 Dos recursos do Fundo de Amortização serão desti
nados: 

I -56% ( cinqüenta e ·seis por cento) pata a União; 
II - 21,5% (vinte -e um inteiros e _cinCo décimos por 

cento) para os Estados e o Distrito Federal; 
-III - 22,5% (vinte e dois inteirq_s e çinco~-décimos por 

cento) para os Municípios. -
· § 2" Os recurs-os destinados a cada ano aos Estados 

Distrito Federal e aos municípios serãO ·a- eles distribuído; 
na proporção d~ s~as cotas no Fundo de Participação dos 
E~tados ,.~,d? D1stn_to ~ederal e nõ Fundo de Participação 
dos MumcipiOs, respectivamente. - -

§ 39 Os recursos Iião distribuídos em face do descum
primento do disposto no art. 49 ou de outros requisitos serão 
redistribuídos proporcionalmente às demais entidades. 

Art. 4~ Para fazer jus à sua partidpàçãõOOS recursos
do fundo a entidade pública deverá: 

~ . I -- com~rom~ter-se a ~mortizar em_ primeirO lugar as 
~Ivida~ contra1das Junto ao ststema de seguridade social do 
País; · ·· · 
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II- oferecer contrapartida, em recursos próprios consig- abrangem um leque muito amplo de_ temas c-onstitucionais, 
nada à amortização da dívida pública, no orçamento anual. que -vão desde a quebra de monopólio da União nas telecomu-

Art. 5~' A contrapartida a que se refere o inciso II do rticaç6es e no setor petrolífero a!_é a quebra nos crité~rios de 
artigo anterior serã~determinada de forma inversamente pro- repartição das receitas fedei-ais- entre as três esferas de govcr-
porcionaJ ao esforço de austeridade despendido pela entidade no, passando pela criação de novos impOstos e pela redefiniÇãO 
beneficiária no ano-base. · - _ _ do conceito de empresa brasileira. 

§ 1~' A contrapartida será definida de acordo com os De toda a discussão resta concluir que se o diagnóstiCo 
seguintes critérios:- - --pOde ser considerado correto, posto que o Estado brasileiro, 

a) para cada entidade, será calculado um índice de esfor- sem dúvida, acha-se perigosamente desequilibrado, o mesmo 
ço de <J.USteridade, determinado pelo inverso do resultado da não Se pode dizer sobre a medicação recomendada pelo go
divisâo da sua dívida pública pelo total de sua receita, ambas verno. 
no ano-base, exclusivamente transferências recebíd1is; De fato, independentemente do tTlérito, as m~da~Ça~ no 

b) os índices a que se refere a alínea a comporão uma texto Constitucional, se aprovadas, respercutiriãm;fllndamen-
escala repres-entativa do esforço de austeridade, que será ela- tal~ente, no médio_ e longo prazos. Ocorre que a face mais 
borada do maior para o menot; · agc;niante do problema do Estado brasileiro se revela no aspec

c) a contrapartida será determinada pela localização do to conjuntural da crise, no desequilíbrio entre a receita e 
índice de esforço ·de austeridade da entidade na escala a que a despesa, na desproporção da dívida pública federal, estadual 
se refere a alínea b, conforme segue: e ~unicipal e na retomada da aceleração inflaçionáôa~ Aliás, 

I- 5% (cinco por cento) para o primeiro quartil; o ·próprio governo reconhece que o incremento imediato da 
II - 10% (dez por cento) para o segundo quartil; arrecadação, seapro~ado o Hemendão" ~ s_e~a ins~í}cielite para 
III -15% (quinze por Cento) para O terceiro quartil; solucionar _o impas~e fiscal e criar uma raZOáVel cap3cidã.de 
IV- 20% (vinte por cento) pãra·o último quartil. de investíriiento. Assim, observa-se que o remédio preconi-
§ 2~' Para efeito de cálculo do índice de esforço de auste- zado, apesar de sua extensão, pode não ser eficai, em face 

ridade a dívida nova contraída no ano-base, exceto o -ano da gravidade da doença, que exige tratamento intensivo e 
de 1990, será considerada em dobro. urgente. _ --

Art. 69 A parcela correspondente à participaÇão da en- É _nesse sentido qu-e apreSentamos o PreSente projeto, 
tidade somada à contrapartida oferecida constituirão dotação que íntegrado a duas outras iniciatiVa-S -constitui uma proposta 
orçamentária próp~-~ _destinã.d~, eX:ci~:~§ivãmefite, ao resgate de solução do desequilíbrio fiscal do Estado brasileiro, nas 
do principal da divida pública, vedada a utilização para paga- três esferas de poder, que é, basicamente, provocada pela 
menta de juros, correção ·monetária ou qualquer outro encar- dívida pública. A idéia central· consiste em criar uma nova 
go financeiro. - - - - _ inCidência do Imp-osto sobre Operações Financeiras (IOF), 
· § !"' As entidades beneficiárias deverão conrProvarqua- consignados, no Orçameqto_ Fiscal da União, a sua receita 
drimenstralmente, junto ao Tribunal de Contas da União e ao Fundo Nacional para a Amortização ·da Dívida Pública 
aplicação dos recursos nos termos deste artigo, a fim de se da União, dos Estados, do Distrito federal do do.s Municípios. 
habilitarem ao recebimen~Ç) de nova parcela. Tal providência, além de aliviar o orçamentO daquelas entida-

§ 2~ O montante-à Ser amOrtizado com os recursos pré- des públicas, proporcionf!.ria um-a efetiva melhoria na capaci
vistos nesta lei corresponderá ao total da dívida pública de dade de investimento do Estado. 
cada entidade, consolidada em 31 de dezembro de 1990. Ass_im, considerando o alcance econômico;social e polí-

Art. 7~' Os recursos serão creditados às contas das enti· tico do, projeto contamos com o inestimável apoio de nossos 
dades beneficiáiiãs, no mfnimo, em parcela quinzenais. pai-eS paTa a sua aprovaçãO. -

Art. s~ Compete ao Tribunal de Contas da União disci- . Sala das Sessões, 16 de outubro de 1991. - Senador 
plinar a aplicação do disposto nesta lei, relativamente à desti- Alrnir Gabriel. 
nação dos recurso~, bem como à comprovação elo cumpri-
mento dos requisitOs estabelecidos._ _ 

Art. 99 Na Lei Orçamentária da União será consigna
dos ao Tribunal de Contas da União recursos panrfazer face 
às despesas incorridas na administração do fundo. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 11. Revogam-se as disposiçõesem contrário. 

Justificação 

Recentemente, o Senhor Presidente da República convo
cou e reuniu o Conselho da República para comunicar-lhe 
uma triste realidade: H o Estado está falido". Asseverou, ainda 
o Senhor Presidente, que sem uma profunda reforma fiscal 
que estabeleça a capacidade de investimento do Estado, o 
País caminha"rá inexoravelmente para o caos etonómico, social 
e mesmo político. 

A alternativa apresentada como solução p~ra o caos con
siste eril uma série de alterações no texto da Constituição 
Federal, alcunhada por "emendão". Referidas alterações 

(A Comissão_dP Assuntos Econômicos- d~cisiío 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENAI)O N• 347, DE 1991 

Altera o imposto sobr~ operações de crédito, câm
biO e seguro, ou relativas 8 títUlos ou Valores mobiliários, 
e dá outras providências. 

_O Congresso Nacional decre_ta: _ 
Art. 1" As operações de crédito e débito em contas 

correntes, em contas de poupança e em fundos de investi
mentos, nas institUições bancárias, financeiras, caixas econô
micas e cooperativas de crédito, constituem fato gerador do 
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou rela
tivas a títulos ou valores mobiliários, nos termos do art. 63, 
inciso IV, da Lei n' 5.172, de 25 de o_utubro de 1966. 

Parágrafo único. --Para efeitos de aplicação do parágrafo 
único do art. 63 da Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
considera-se anterior a incidência prevista nesta lei. 
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Art. 2~ Não constituem fato gerador do imposto as ope
rações de que trata o art. 1 n desta lei, ciuando destinadas 
a: 

I -pagamento de tributos e contribuições previstas no 
art. 149 da Constituição Federal; 

II- transações nas quais beneficiáriO e- saCador ·sejam 
a mesma pessoa, inclusive operações finariceifas ·ctentro da. 
mesma instituição de crédito. __ _ --- ------

Art. 3~- São contribuintes do imposto as pessoas físicas-
e jurídicas, titulares de contas correntes, de contas de pou~ 
pança; aplicações e investimentos, que efetuarem as operações 
previstas no art. 1\', e as que, independentemente de manterem 
ou não contas bancárias, efetuarein, -na qualidade de credoras. 
ou devedoras, saques, depósitos, ordens de pagamento, re
messas por meio de cheque, telegrama e cartas de crédito 
ou quaisquer outras transferências de valores. 

Art. 4~ O impo-sto de que trata esta lei incide _sobre 
o valor da operação de crédito e de .d.ébi~o. realizada nas_ 
instituições bancárias, finariceiras,_caiXas ecónômicas.e coope
rativas de crédito, à alíquota de: 

I- 0,6% (seis décifuoS-pOr cento), nos sáques, retiradas 
e depósitos em espécie; __ 

II -0,3% (três décimos por cento). nos dem_ais casos. 
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar as 

alíquotas previstas nos incisos I e II deste artig() para até 
0,7% (sete décimos por cento) e 0,4% (quatro décimos por 
cento), respectivamente. .. __ 

Art. 5'-' __ Ocorre o~Tâto getâdor e lornã~se_devido_o im-_ 
posto no momento da operação de crédito ou de d_ébíto reali
zada nos termos do art. 1 ~ desta lei. 

Art. 6" O ilnpostõ seiá te tido pelas institu_ições_ finàn
ceiras integrantes da rede bancária nacional, particular e ofi
cial, devendo ser recolhido àconta do Tesouro N~c_iop.al no 
dia útil subseqüente à ocotrência_do fato gerador. 

Art. 7~ Esta lei Cntra e-m vigor na data de_ sua publicação 
e terá vigência até o dia: 31 de dezembro de 1992. ___ ---

Art. 8!> Revogam-se as disposições em contfário.·-

Justificação 

0- projeto de lei que ora submetemos à apreciação é 
simples, mas eficaz. É como aplicar um medicamento~ po-de
roso em paciente circunstancialmente in extremis, mas com 
potencialidade de uma -sobrevida extremamente saudável. Es~ 
te paciente é o Brasil de hoje, sofrendo de crises profundas, 
à beira de um colapso, depois de sofrer tantos choques econó
micos,-sem resultado: Planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor 
I e Collor II. 

Difícil ao governo adotar, nas circunstâncias, uma ·política 
económica eficaz, com tiirt mínimo de credibilidade, depois 
do descrédito provocado pelos diversos planos. E, no" entanto, 
o governo tem de cortar gastos, reduzir suas dívidas e aume_!l
tar suas receitas, para que não seja o País estrangulado pelo 
deficit público. _ _ _ _ _____ _ 

O MiniStério da Economia anunciou r~cente.m_ente que 
ainda este ano devem faltar_nas contas do setor público -
nas esferas federal, estadual e municipal- US$ 9,6 bilhões, 
o que corresponde a um deficit de 2,4% do PIB. As autori~ 
dades fazendária:s prenunciam, cOm a reforma físcal e__as medi
das de c_ontenção, dois anos Cm que a economia não aprcsen-· 
tará crescim-ento. - _ 

O nosso projeto de lei, sem traumas e sem choques des
gastantes, apresenta uma solução simples e de fácil aplicabi-

lidade, com resultados positivos. quase instantâneos, para o 
saneamento dO TesourO. c_orn,o deve ser a terapia de um enfer~ 
-mo em estado gravíssimo. 

___ Nossa proposta é no sentido de definir nova hipótese 
de incidência, sem se criar novo imposto e sem alterar a Consti~ 
tuição Federal ou mesmo o Código Tributário NaCional. Basta 

-·que a lei defina como operações relativas a valores mobiliários 
toda a movimentação dos recursos financeiros, nas Instituições 
bancárias e congéneres em todo o PaíS, para que surja unia 
nova- hipótese de incidência do imposto previsto no art. 153, 
V, da Constituição Federal e no art. 63 do CTN e instituído 
pela Lei n" 5.143, de 20 de outubro de 1966. E o fato gerador 
surgirá a cada instante em que milhões de operações forem 
realizadas diariamente no sistema financeiro -do País. 

Os recursos movimentados diariarnei!te pelas iristity.ições 
firiànceirás em todo o. País a~cendem ~ cifraS que impres
sionam. Se este volume de numerário em movimento servir 
de base para_ tribu_tação, é fácil imaginar o efeitO sobre a 
arrecadação. ---

0 projeto _estabelece como fato gerador as__traosações 
monetárias realizadas pelo sistema. A base_ de cálculo será 
o valor de cada operação, e os contribuintes serão os credores 
e QS cjevedo_res das,operações, que envolvem movimentação 
de recursos finançeir_os. São estabele_cidas duas alíquotas: de 
0,6% (seis décimos) sobre o valor do~ saques, retiradas e 
depósitos_ em espécie, e de 0,3% (três décimos) nos demaiS 
cªsqs. Di!erentem~nte do Imposto de Renda, o Imposto. sobre 
Operações Financeiras não _es_tá sujeito ao princípio da anuali-
9ade, podendo ter aplicação imediata, nos termosdo § 19 

do art. 150 da Constituição Federal. -
Além do mais, pode o Poder Executivo- alterar-lhe as 

alíquotas_ ou as bases de cálculo, nas condições e limites que 
a lei çstabelecer, a fim de proceder a reajustes de política 
monetária, de acordo com o art. _65 do CTN. 

EstamoS convencidos que a nova incidência fará gerar 
u_ma arrecadação em níveis suficientes para debelar o fantasma 
-do deficit público crôriiCo, saneando as finanças, com reper
cus-sOes positivas em toda a economia. As alíquotas de 0,3% 
a 0,6% não representarão ónus insuportável para os contri
buintes, sejam pessoas físicas o_u jurídicas, que, como um 
bloco, contribuirão -dia-a~dia pára que cr País saia do fundo 
do poço em que se encontra. enquanto ainda é tempo. Todos 
estarã_o contribuindo para a solução, na medida de sua capaci
dade_ contributiva, evidenciada pelo uso que cada qual fizer 
do sistema bancário. Estarão isentos da t~;ib1.1,.tação exclusiva
mente_aqueles que, por não possuírem recursos além_d_o neces
sário à sobrevivência, não_ fazem uso d_os ~erviços bancárioí. 
São exatamente aqueles, os deserdados, os descaroisados·, a 
quem a sociedade tudo deve e_quase nada dá. Esperamos 
qUe serão os maiores -beneficiados da economia sanea~a que 
todos almejamos. _ 

As medidas preconizadas na proposta constituem um re
médío imediato e instantâneo, nas·--circunstânci_as atuaiS-de 
grave crise por que ·passa o País, e, uma vez implementadas, 
não teinos dúvida de que serão o primeirO passo para a alme~ 
jada reforma tributária. Temos êerteza que a tributação sobre 
a movimentação de numerários hoje proposta substituirá, com 
eficáCia, em futuro próxiino, o catidarae tributos que atual
mente avassala os contribuintes, sendo o primeiro passO para 
a simplificaÇão gradativa do sistema tributário. Trata-se, ho 
momento, de um esforço gigantesco de toda a socieda_d_e com 
capacidade contributiva para, sem grandes sacrjfícios indivi-· 
duais- em vista das alíquotas serem rhínirnas- possibilitar 
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uma arrecadação extra em volume suficierite _ _para superar 
a crise. 

Em vista do exposto, esperamos contar com o apoio de 
nossos ilustres pares, a cuja apreciação submetemos_ o presente 
projeto de lei, para o qual pedimos aprovação. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1991. - Senador 
Almir Gabriel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 

Código Tributário Nacional 

----··-·····------------·--··sEÇXciiv-···~--·-~'-----------
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 

e Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos 
e Valores Mobiliários 

-Vide art. 153, V, da Constituição Federal de 1988.
Art. 63. O impoStO" de competência da União, sobre 

operações de crédito, câmbio e seguro, e so~re operações 
relativas a títulos e valores mobiliários tem- corno fato gerador: 
···~······· .... ·····-·······...,~-~.,..,.. • ..,...,. ... .-,_,.......- .... ~-*··-.-• ..,;<,. ..... : •••• -••••• 

IV- quanto -ãs operações relativas a títulos e valores 
mobiliáriOs; a emisSâo, transmissão, pagamento ou resgate 
destes, na forma da lei aplicável. __ 

Parágrafo único. A incid-êllcia definida no inciso I exclui 
a definida no inciso IV, e reciprocamente, quanto à emissão, 
ao-·pagãmento ou resgate do título representativo de uma 
mesma operação de crédito._ _ _ _ , _ .. . 
. . . . . . . . . . . . . . -. .. ~-. ~-- ...... -.................. .,. .... .....__~_.,.,, .. ~.,.; . ...,, ..... -~----~ ............... . 

(A Comissão de Assuntos EconÓmicos - flecisdo 
terminativa.)_ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :._ Os projetes 
lidos serão publicados e remetidos à Comissão competente. 

S_obre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o -seguinte 

REQUERIMENTO N• 732, DE 1991 

Solicita informações ao Sr. Ministrl.J da Economia, 
Fazenda e Planejamento, sobre privatização de empre
sas públicas. 

Sr. Presidente: 
Requeiro a V. Er, nos termos regimentais, se Já.~ sõlidta:

das, ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e PlaneJamento, 
as seguintes info"rmaç6cs.: _ . -_ ,--. ~~- ______ -_- _ 

1. Quais as empresas públicas já privatizadas e em pro~ 
cesso de privatização? ... _ -- _ _ 

2. Qual o resultadO financeiro de cada privatização, caso 
a~~ . -

3. QUal a destinação dos recursos obtidos pela privati
zação das empresas públicas? . 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1991. - Senador 
Humberto Lucena, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri
mento lido será despach.ado à Mesa para decisão, nos ternios 
inciso III, do art. 216 do Regimento Interno. _ 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo 
Secretário. -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTON• 733, DE I991 

Nos termos do art. 256, § 29 do Regimento Interno, re- __ _ 
queira a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento 
n9 696, de 1991, de minha autoria, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 129, de 1991. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 199L - Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .... :.-;.. Presidência 
defere o requerimento, nos_ termos do § 2~. letra a; do art. 
256 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lído e-- aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 734, DE 1991. 

.Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 56, II, da Constituição e do artigo 

43, II, do Regimento Interno, requeiro licença para me afastar 
dos trabalhos da Casa, nos dias 16, 17 e 18 do corrente mês, 
período em que estarei em Fiorianópolis, a convite do Exmo. 
Sr. Governador do Estado de Santa Catarina participando 
da Recepção e da missa a ser realizada por Sua Santidade 
o Papa João Paulo II. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 199L - Senador 
Espiridião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
_do art. 43, inciso II, do Regimento Interno . 

O Sr. Dirceu Carneiro, ]11 Secretário, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene
vides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -sobre a Me
sã., aViso que será. lido pelo Sr. 19 Sec_retário. 

Ê lido o seguinte: 
A V./GMJN• 2534 

Senhor Presidente, 
Com referência ao meu ccnnpareCitnento ao plenário des

sa Casa Legislativa, para atender Requerim~nto do nobre 
Senador Garibaldi Alves Filho, marcado para o dia 23 do 
corrente, em substituição à data anterioi'mente marcada de 
15/10, em face da visita de sua santidade o Papa João Paulo 
II, solicito a V. Ex~ a transferência do dia 23 para o dia 24 
do corrente mês, tendo em vista que a viagem anterioimente 
marcada só me permitirá chegar a Brasl1ia, na manhã do dia 
24. 

Na oportunidade renovo a S. Ex~ protesto de oestima, 
consideração e apreço.·- Antônio Rogério Magri, Ministro 
do Trabalho e da Previdência Social. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tendo em 
vista o Expediente que acaba de ser lido, a Presidência inforina 
ao Plenário que, em obediência ao disposto no art. 398, letra 
b do Regimento Interno. fica marcado o dia 24 do corrente 
mê_s, às 14h30min, para o comparecimento a es-te p!enário 
do Sr. Ministro do Trabalho e da Previdência_Social, An_tônico 
Rogério Magri;· "em ãtf~Odimento- à deliberação da C3sa, ao 
aprovar requerimento do preclaro Senador GaribaJdi Alves 
Filho. (Pausa.) 
- Sobre a mesa, requerimento que será Iidõ- pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido o seguinte. 
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REQUERIMENTO N~ 735, DE 1991 e como chefe Frutuoso de Aragão Bulcão, mestre de ética 
e de responsabilidade proficional. -

Senhor Presidente, . - -- ___ _ _ - Encerrada sua carreira política, enriquecida com sua des-
Requcremos urgência, nos termos do art. _3_3_6_, aJínea b tacada participação na- Assembléia ·constituinte do Estado, 

do Regimerito Interno, para o Projeto de Lei da_ .Càmara Mário Guimarães dedicou-se à advoc_acia em Nova Iguaçu, 
n" 88. de 1991 (n" 1.583/91, na Casa de origem), de iniciativa _ e hoje ali desaparece, maior de oit~nta .an.os, cm meio a_o 
do Sr. Presidente da República, que dispõe sobre a Nota respeito, à consideração e ao pesar das antigas e das atua1s 
do Tesouro Nacional- NTN, e dá_ outra~ providências. gerações. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1991.- Marco Mac_ieJ Quero consignar, em nome dos que o conh!.!ceram, em 
- Guilherme Palmeira- Maurício Corrêa- Carlos Patro- nome dos que privaram com aquele esplêndido homem públi-
cínio- Amazonino Mendes- E leio Álvares- Rach_i.d S--ªl_da;__ co. 0 pesar de todos os fluminenses, o pes~r de todo~s os 
nha Derzí ~ João França - Mauro Bencvides - ~lfr.edo -- que_ tiveram a ventura_d~ com_ele Pebat~r 11a tnbttna çl_a Cama-
Campos- Lucídio Portellu -Hugo Napoleão- João Rocha ra tantos e tão numerosos projetos. 
- Lourcmberg Nunes Rocha- Meira Filho-. Divaldo ~u- Daqui estando as condolêncj-ªs a sQa_~posa, Dona Araci 
ruagy- Oziel Car~ei!O-- Raimu_ndo qra ~ W1.I~~I1 M_~tms Guimarães, ao seu fillio, o Juíz Dr. Luiz Carlos Guimarãe~, 
-Pedro Simon- Valmir Campelo- -Odac1r Soares-- aos.S'eus irmãos, Drs. Lui:i: Guimarães e_GCraldO Qtáviõ-Gul-
Maano Bacelar- Albano Franco- Iram SaraiVa- Onofre rriarães, e a todos os que, em Nova Iguaçu, nest~ instante, 
Qu~an- Gerson Carnata- Fernando_-Hen_rique Cardoso lamentam o desaparecimento do advogado, do tnbuno, do 
-Coutinho Jorge- Esperidião Amin- Humberto Luce_na_ homem público, do homem de bem, que deixa para os que 
-Jonas Pinheiro - Henrique Almeida - Aurca Mello - coritiitiia a jornada desta vida o exemplo de urna conduta 
Júlio Campos- Levy Días- Ney M,aranhão-Nelson yvecte- irrepreensível digna de ser louvada e imjtada. 
kin - Mário Covas - Eduardo Suplicy -José _Samey - - O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes)- Em votªção 
Garibaldi Alves Filho - Cid Saboia de Carvalho - Carlos 
De'Carli- Marluce Pinto- Ronan Tito -Ronaldo Aragão o re_qUerimento. · . · . 
_ Chagas Rodrigues _ Antó~io M_ar_iz_ -. B~t_:Ji~-V~_ras - Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram permanecer 
Almir Gabriel- DTrceu Çarnetro- ]J,nua Manse ----:_Nabor sentados. (Pausa_.) 
Júnior- EpitáCio-Ca[etCira. - · ·- Aprovado. 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Este requeri- A Mesa associa-se às homenagens prestadas e fará cum-
mento será votado após a Ordem do Pia, na forma do art. prir a deliberação_ da Casa. 
340, item II, do Regimento Interno. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi-

Sobre a mesa, rc_querimcnto que será lido pelo Sr. 1" dência lembra aos Srs. Senadores que convocou sessão con-
Secretário_._ jiftffá a realiZfl,r-se hoje, às 19 _boras, no plenário da Câmara 

É lido 0 seguinte. dos Deputados, des!inada à apreciação de ve~os presidenciais. 
EnCãreço,- portanto, á presenÇa dos Srs. Senadores às 

REQUERIMENTO N• 736, DE ·19 horas de hoje no plenário do Congresso Nacional, para 
Senhor Presidente,__ _ _.ftpreciação -~a j_á extensa pauta constante da_Qrdem do-:Qi;t_. _ 
Requeremos, nos termos do a.rt. 218 do Re&Imento lilter:. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Esgotamen-

no e de acordo com as tradições da Casa, as seg~untes homena- to o ·tempo destinado ao Expediente. 
gens pelo falecimento: do ex-DeJ?utado Federal Mári?_~uima- Presentes na Casa 5_8 Srs. Senadores. 
rães, do Estado do Rw de_Janexro. . Passa-se à 

a) inserção cm ata·dc um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à famfiia e ao Estado. 
Sala das Sessões, 16 de outubro de \991.- Nelso!'~Car-

neiro. 

O Sr. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra o Senador Nelson Carneiro_,- para.- e-ncammhar a votação 
do requerimento que acaba de.ser lido. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para enca
minhar a votação.) - S"r. Presidente, Srs. Senadore~_, um 
dos mais doloroso~ tributos devidos à velhice é homenagear 
os Companheiros que desaparecem. . 

Hoje, sepultaMse, no Rio de Janeiro, exatamente na cxda-
de de Nova Iguaçu, Mário Guip:'i3râes:-,c -~ -- _ _- _ - -

Fomos companheiros mi Câmara dos Deputados de ~~47 
a 1954. Integrávamos àquele tempo a saudosa, a quase_lmca 
União Democrática Nacional. Mário Guírn-arães era~represe-n-
tante do Estado do Rio de Janeiro, eu, Delegado _do povo 
baiano. Sua ativi_dadc ficou marcada nos Anais d~ _ Çª-mara 
do tempo, pela sua combatividade, pelo seu talento, pela 
firmeza de suas posições.- ·--- _ _ __ __ ·-'---· __ -'- _-_·-<..=~'"" _ 

Tivemos ainda o ensejo de trabalharmos junto no mesmo 
escritório; advogados ambos, tínhamos como _companheiro 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

-I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N·· 74, DE 1991 

(Em regime de_ urgência, noS tÚmos do 
- art. 336, c, do RegÍI)lento ln.tqno) 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Leida Câmara 
n" 74, de 1991 (n" 4.771190, ria Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe Sobre a transforlnação 
do Ce_otro de _Educação Teçnológica_ da Bahia em Centro 
Eéderal_ de Educação Tecnológica da Bahia e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob no 364, de 1991, da Comissão 
-de Educação. 

A discussão da matéria foi encerrada pa sessão de 11 
dÕCorrente. 

-PaSs:ã-s_e à votação do projeto, em turno únicO. 
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Os Srs. SenadOres --quC O ã.provám-- queirain permanecer 
.sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção-. 

É o seguinte o piojeto aprováâo:--

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 1\ii 74;bE 1991 

(N• 4.771190, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre a transformação do Centro de Educa
ção T ecoo lógica da Bahia em Centro Federal de Educa
ção Tecnológica da Bahia e dá outras providências. 

O Congresso Nacional dCcreta: 
Art. I'' O Centro de Educação Tecnológica da Bahia, 

na cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, criado pela Lei 
n' 6.344, de 6 de julho de 1976, fica transformado em Centro 
Federal de Educação Tecnológica da Bahia. 

Parágrafo único. O Centro Federal de EducaçãO Tecrio~ 
lógka da Bahia é autarquia de regime especial, nos termos 
do art. 4"da Lei n" 5.540, de28 de novembro de 1%8, vinculada 
ao Ministério da Educação, detentora de autonomia adminis
trativa, patrimonial, financeira, didática e disCiplinar ~-e é-i:egi
da por esta lei, por seus estatutos e regimentos. 

Art. 29 O Cenfro tem os seguintes óbjetiVos: 
I - ministrar efisino erit grau superior: 
a) de graduação e pós-graduação, visando à formação 

de profissionais em engenharia industrial e tecnólogos; 
b) de licenciatura plena e curta, visando à formação de 

professores e especialistas para as disciplinas especializadas 
no ensino de 2\> grau e no·s cursos de formação de tecnólogos; 

H - ministrar ensino de 29 grau, visando à formação 
de auxiliares e técnicõS industriais; 

III - Promover cursos de extensão, aperfeiçoamento e 
especialização, objetivando a atualização profissional na área 
técnica industrial; 

IV- realizar pesquisas na área técnica iildustrial, estimu
lando atividades criadoras e estendendo seus benefícios à co
munidade, mediante cursos e serviços. 

Art. 3~ A administração superior do Cenüo terá cOrno 
órgão executivo a D1rdoria-Geral e c~mo órgão d~liberativo 
e consultivo o Conselho Diretof; Composto de sete membros 
e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro da Educação, 
sendo dois representantes do Ministério da Educação, um 
representante da Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
e quatro representantes da Instituição, indicados na forma 
regimental. 

· Parágiafo único. -o-t:entio teáfuffi DíiCtof"~Cera1;que 
será o Presidente do Conselho Diretor, i10meido pelo Presi
dente da República, por indicação do Ministro da Educação, 
observado o art. 16 da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 
1968, alterado pela Lei n• 6.420, de 3 de junho de 1977, 
e revigorado pela Lei n' 7.177, de 19 de dezembro de 1983. 

Art. 4" O património do Centro será constituído: 
I - pelos bens do Centro de Educação TeCnOlógica da 

Bahia; 
II- pelos bens e direitos que vier a adquirir; e 
III- pelos saldos de exercícios financeiros anterfóres. 
Art. 5o Os recursos financeiros do Centro serão prove-

nientes de: 
I - dotações orçamentárias; 
II- doações, auxílios_ e subvenções; 

III - remuneração de serviços prestados; e 
IV- taxas, emolumentos e anuidades que forem fixados 

pelo Conselho Diretor, com observância da legislação especí
fica sobre a matéria. -

Art. 6o A expansão e a manutenção do Centro serão 
asseguradas basicamente por recursos consignados peta União 
à conta do orçamentO do Ministério da Educação. 

Art. 7~ O Centro terá suas atribuições específicas, sua 
estrutura administratíVa e a cámpetência dos seus órgãos esta
belecidos nos estatutos e regímentos aprovados na forma da 
lei. 

Art. 8'-' O Centro terá Quadro de Pessoal próprio, e 
a proposta de fixação da lotação, assim como a cOntratação 
de pessoal, observarão a legislação em vigor. 

- Art. 9~ O Ministério da Educação promoverá, no prazo 
de noventa dias, a elaboração dos estatutos e regimentos ne
cessários à implantação do Centro. 

Art. 10. Esta Iei entra em vigor na data de sua publi· 
cação~ 

Art. 1 L Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2: 

DiScussão, eril pr-imeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição on 12, de 1991, de autoria do 
Senador Maurício Corrêa e outros SenhOres Se-nãdores, 
_que cria o ConSelho Nacional de Justiça e dá outras 
providências. ( 4~ sessão de discussão.). 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 2~. do Regimento 
Interno, trailscorr~_Qoje· o_ último 'dia para a discussão da 
proposta e apresentação de emendas assinadas por 1/3 no 
mínimo da composição da Casa. 

Em discussão a proposta, em primeiro turno. (Pausa.) 
Encerrada a discussão, a matéria será incluída em Ordem 

do Dia, oportunamente, em fase- de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3: 

Discussão, em primeíro furna, da Proposta de 
Emenda à Constituição n~ 15, de 1991, de autoria do 
Senador João Rocha e outros Senhores Senadores, que 
dá nova redação ao inciso V do art. 37 da Constituição 
Federal. (2~ sessão de discussão.) 

Em discussão a proposta,' em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a discus

são da matéria terá prosseguimento na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4: 

Piscussão, em primeiro turnO, da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 14, de 1991, de autori.:t do 
Senador José Richa e outros Senhores Senadores, que 
altera a redação do caput do art. 2n e o art. 3~ do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ten
do 

Parecer Favorável, sob n" 377, de 1991,. 
-da Comissão Temporária, com votos vencido 

dos Senadores Hugo Napoleão e César Dias. 
(1 • sessão de discussão.) . 

Em discussão a proposta. em primeiro fiJrno. (Pausa.) 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro 'Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 
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O SR. RONAN TITO (PMDB ~ MG. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente do _Senado Federal, 
Senador Mauro Bencvides, Srs. Senadores, às vezes, assomo 
à tribuna desta Casa para dizer que cumprimos, formalnlcnte, 
a nossa obrigação: o Senhor Presidente abre a sessão, vem 
o período dos discursos, as breves comunicãções, vOtamos 
a Ordem do Dia, e a crise se aprofunda. Nós, como borfs 
formalistas, nos sentimos cumpridores do dever, porque che
gamos na segunda ou terça-feira e saímos na quinta ou sexta
feira para as nossas bases. -- ----

No entanto, Sr. Presidente, a crise. se aprofunda e agora 
S. S., o Papa, em discurso memorável que fez no Pã.lácio do 
Planalto, falando em nome--da maioria do povo brasileiro 
- porque nós, católicos, ainda somos a maioria deste País 
-alertava que não podemos continuar discutindo a crise 
enquanto ela se aprofunda. O abismo que- s_e abre entre o 
Primeiro e o Quarto Mundo é muito grande. 

Entretanto, Sr. Presidente, nesse passar de dias, e c-oro 
os formalismos todos, alguns Senadores se preocupam verda
deiramente com as razões da crise e estão buscando extirpá-la. 
A emenda apresentada pelo Sr. Senador José Richa que pre-
tende antecipar o plebiscito, em seu art. 2'', reza: · · -· 

"No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado defini
rá, através de plebiscitO, a forma-republicana ou monar
quia constitu-Cional, e o sistema de governo, parlamen
tarismo ou presidencialismo, que devem vigorar no 
País." 

E aí vem os §§ 1 '' e o 2'', mas vou ficar no caput do 
artigo. 

Sr. Presidente, a crise que vivemos não é crise do Presi~ 
dente; é a crise do presidencialismo. A crise que vivemos 
não é uma crise de conjuntura, ê de estrutura! _ 

Por isso mesmo; sr·. Presidente, apóio integfalmerile a -
emenda do nobre Senador José Richa, que pretende modificitr -
dois artigos, os dois mais ou menos com O mesinõ cõflte-údo. 

A segunda modifícação ·refere-se ao art. 3" dó Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias~-

''A revisão constitucional será realizada após cinco 
anos, contados da promulgação-da ConstítuíÇão, pelo 
voto da maioria absoluta dos membros do Congresso 
Nacional, em sessão-unicameral." 

E aqui gostaria de me deter até mais demoradameote, 
porque esse artigo é de minha autoria; apresentei-O eth 1987 
e previa. naquele momento, a importância da revisão co_nstitu
cionalapós algum tempo. Mas já tínhamos-, naquele momento; 
o calendário eleitoral previSto, por- isso mesmo fizemos as 
contas para que a revisãO aCQnTecesse -não cm-1993. mas em 
1992, cinco anos após a promulgação da ConstituíÇ-ãC>. No 
entanto, a Constituinte se prolongou e a tivemos prolatada 
em 5 de outubro de 1988. - - -- - -

De maneira que argumenta, e muito bem, o Senador 
José Richa que para respeitar bem o calendário eleitoral preCi
samos tocar nos A tos da DispOsições Constitucionais Tiãiisi
tórias, nos arts. 2° e 3", justamente para que tenhamos o 
noss_o calendário eleitoral sem traumas, _sem neste mesmo 
momento, estar discutindo aqui assuntos de magna impor
tância, como a i:nudança do presidencialismo para o parlamen
tarismo ou a sua manutenção. 

Sr. Presidente, Srs. Sena-dores, ou fazemOs essa anteci
pação ou vamos ficar discutindo as formalidades todos os 

dias e a crise irá se aprofundando. porque, repito. ela não 
é uma crise de presidente, é do presidencialismo. Não é crise 
de _conjuntura, é_de estrutura. 

OU_ço, com prazer, o nobre Senador José Richa. 

O Sr. José Richa- Nobre Senador Ronan TitO, V. Ext.-
como s_empre, discorre com rhuita competência a respeito do 
assunto que está sendo colocado em debate. Embora os argu- . 
mc_ntos que alinhei ao apresenta~ esta eme_nda __ - COJTl o auxílio 
de.outros companheiros do Senado pude viabilizar e forma~ 
lizar_ a apresentação da emenda constitucional que modifica 
os artigos 2o e 3~ das DispoSições Transitórias - ·rossem de 
outra natureza, até porque, há muito tempo, eu estava com 
isso na caheça, para propiciar um ajustamento no calendário, 
foram du~s as razões que me levaram a.apresentá-la. A primei
ra delas é conciliar o calendário eleitoral, o calendário dos 
eventos. Vejo que a Constifuição prevê-q-Ue dois desses even
tos que têm data marcada são eventos eleitOrais: eleições mu
nicipais em outubro de 1992, e eleições federais e estaduais, 
-para Presidente, Governadores, Senadores, Deputados Fe
derais e Estaduais, em outubro de 1994. São dois eventos 
da maior importância: eleições na á_rea federá1 e estadual. 
Não é possível, realmente, realizar-se um_ plebiscito no início 
do proces..o;;o eleitoral, quando os partidos já estão escolhendo 
candidatos a Presidente da República, a Governadores de 
Estado; quando dois terços do Senado vão ser renovados. 
Portanto, um ano ·antes, nós que temos experiência-pOlítica 
Sabemos que-os partidos já estarão cogítando da escolha de 
candidatos, já estarão nos acertos preliminares para a escolha 
de_ c~ndidatos a Presidente, Governadores, Senadores e Depu
tados _Federais e Estaduais._ Pedi o· aparte pai-á fazer esta intro
dução, depois vou chegar ao assunto que V. Ex~ está discar~ 
rendo, como sempre com muita competência. Não será possí
vel fazer~se o plebiscitO no início desse prciCêsso·eteitoral como 
também a revisão constitucional não se pode dar no calor 
da camp~nl}a eleitoral. Pergunto-lhe: a revisão constitucional, 
sendo realizada em sessão unicameral - portarito, as duas 
Cá~àS do Congresso eií.volvidas- que obrigato-fi.amentê será 
realizada depois-de outubro, sem mesmo ter datá niarcada, 
pressupõe-se que depois do plebiscitó setá realiZada a revisão 
cnils!itucional e aí, em pleno calor da campanha, quando 2/3 
do Senado vão estar sençlo renovados na eleição a seguir, 
ql!~ !ipo de revisão constitucional vai ser realízada? Então, 
as duas razões que me levaram a apresentar a emenda são: 
primeiro, conciliar o calendário, torná-lo um pouco melhor 
sintonizado, para que um evento não atrapalhe e nem preju
dique o outro. Daí a razão por que mexemos na data do 
plebiscito e na data da revisão constitucional. Pela emenda 
que apresentamos, o quadro ficaria assim: em abril de 1992, 
plebiscito; outubro de 1992, eleiçõe.s municipais; fevereiro 
a junho de 1993, a revisão constitucional e, finalmente, a 
partir de outubro, isto é, um ":VOantes da eleição presidencial 
estariam os partidos t! todos_ nós envolvidos na escolha de_ 
candidatos e nos preparativos da campanha eleitoral, eleições 
gerais. Foram esses os argumentos. V. Ex~ está cólocando 
um ·assunto que me parece ainda mais importsnte do que 
os dois argumentos que alinhei ao formalizar a apresentação 
da minha emenda, que é a crise. Eu concordo plenamente 
com V. Ex~ No bojo desta crise imensa, que está aí e não 
há nenhuma perspectiva de soluçi.io, Õ que é que eu inlágifio? 
Se nós políticos não formos capazes de criar um novo fato 
político que devolva ao povo alguma esperança de que nós 
vamos sair desta crise, nós vamo~ acapar sendo atropelados 
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pelos acontecimentoS e aí. quando os políticos, as lideranças 
maiores do País mio se antecipam e não mostram ao po-vo 
o caminho, o povo escolhe o seu·p~óprio caminho. Só que 
ninguém- sabe que caminho é esse e para onde vai levar. Por 
isso, qu-ero cumprime-ntar V. Ex", que acrescenta, com muito 
mais competência do que cu. um fato novo a mostrar que 
há necessidade de tomarmos a decisi:io de antecipar o piebiséito 
e a revisão constitucional. São dois eventos que vão se realizar. 
só que clama o hom senso a mudança de data. Não se trata, 
Senador Ronan Tito, de uma questão do interesse dos parla~ 
mentaristas. Não. O plebiscito vai ser rçalizaçlo de qualquer 
jeito, queiramos ou nã~. a Constituição já fixa a sua realização. 
Então, é hom para os-parlamentaristas como para o-s preside_n~ 
cialistas que haja um consenso cm torno da melhor data para 
ser ele realizado. E entendo que tanto para 1.!-ns quanto para
outros, já que vai ter que sct realizado, que é melhor que 
seja o-quanto antes, porque aí não se fala mais nisso. E teremos 
mais tempo para preparar o País para a prática parlamentarista 
que, pela minha emenda, continua sendo a partir de 1995. 

O SR. RONAN TITO - Agradeço ao nobre Senador 
José Richa e gostaria de dizer _apenas que há uma complemen
taridade nos nossos argumentos. 

Veja V. Ex·', também, o que ocorreu quando apresentei 
essa emenda para a evisão constitucional. Eu não previa crise 
naquele momento, o que eu sentia é que estávamos elabo
rando uma Constituição que era principalmente reativa; __ ela 
reagia, e era muito natural que a_ssim procedes~e. ao regime 
ditatoríal. E eu sentia que ela não deveria ser reatíva, que 
ela teria que ser prospectiva, que ~everia_~lhar para o futuro, 
que teria que ser duradoura. 

Também devo dizer a V. Ex~ que, no momento em que 
apresentei essa emenda, eu não tinha nenhuma dúvida de 
que seria implantado o parlamentarismo. Nós éramos maioria 
absoluta, naquele momento, no Congresso-Nacional; as ta,rjas 
de_ parlamentaristas estavam cm todos os_ pleitos. Fizemos_ 
algumas prévias e ob-tíveffios 65, 62%. E um trabalho,_ eu 
diria até, uma intromissão índevida do Executivo é que, na 
verdade, distorceu os rumos que a A~sembléia Nacional Cons~ 
tituinte teria normalmente. 

Agora, neste instante, V. Ex~ tem toda razão quando 
diz que está querendo apenas compatibilízar o calendário elei
toral e as datas, porque V. Ex~ não prevê, por exemplo, anted~ 
paÇão do término do mandato d_o_ Presidente da República; 
ao contrário, nas discussões que temos tido, naqueles encon
tros sobre a revisão constitucional todos temos sido unânimes 
e, principalmente V. Ex•, vai na frente dizendo: "Vamos res~ 
peitar até o último dia do mandato do Senhor Presidente 
da República. eleito pelo voto popular'". Mas também V. 
Ex" tem toda razão, na medida em que diz que, após o povo 
determinar qual o sistema de governo que teremos; a partir 
daquele momento vai nascer uma nova esperança. E o povo, 
a partir daquele momento, começará a pensar, a discutir e 
a debater um novo sistema de governo, um novo equaciona
mento dos problemas, que. como disse, não são apenas con
junturais, mas, ptincipalrilentc, estruturais. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
Senador Ronan Tito? --

··· O sR:: R.ONA-N TiTo.:.:.. é:om muitó prazer ."no ore Sena
dor Divaldo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Concordo plenamente com 
os argumentos apresentados por V. Ex~ e pelo Senador José 

Richa, a respeito da antecipação do plebiscito. Mas há uma 
questão, sobre a qual muito tenho refletido, e cuja responsa
bilidade gostaria de dividir com a Casa. Aprovado o plebiscito, 
todos_ nós que estamos engajados nesta campanha por con
cluirmos que o parlamentarismo é o regime ideal para o Brasil, 
teremos que leyar para ~ opíriião pública, para as ái-eas de 
influência política que cada Senador possuí, a validade do 
regime parlamentarista sobre o presidencialista. Então, vàmos 
acenar com a perspectiva de que a solução ideal para a grave 
crise em que nos encontramos é o regime parlamentarista. 
Convencida a p(Jpulação da assertiva dos nossos argumentos, 
da, na minha opinião, irá cobrar a aplicação imediata da 
solução, porque o povo· está tãó- angustiado com o quadro 
caótico em- que estamoS viveildó, que não vai ter a paciência 
de esperar apenas com um simples aceno de perspectiva de 
uma solução. Creio que a pressão será muito forte, violenta, 
e, na minha opinião, válida. Tenho participado de vários en
contros e tenho alertado os companheiros para que nos prepa
remos, para, caso o parlamentarismo seja transformado em 
realidade, o Congresso esteja preparado, aí sim, para receber 
a grave responsabilidade de conduzir o País neste momento 
de crise, e crise, principalmente, moraL Acabei de re~eber, 
há poucos minutos, mais uma denúncia ~de- uin gro§!_nd_e_ ~scâ~
dalo que foi perpetradO COntra a--sociedade brasileira, cuja 
estimativa soma- 4 bilhões d~ dólare_s. Em plena greve dos 
funcionários do Banco do Brasil, o Banco Central estabeleceu 
um critério no-sentido de qúe os bancos privados receberiam 
os-cheques dos depositantes do Banco do Brasil, que teriam 
48 horas para serem colocados na compensação, e durante 
esse perfodo não seriam cobrados juros. Antes do términq 
da greve, houve a maxidesvaJorização. Então, as pessoas que 
foram informadas e que Cdlilprarain~ por exe-mplo, 100 niilhões 
de dólares com cheques, ganharam logo 16% em milhões 
de dólares. A informação que eu tive é que somente n·a praça· 
do Rio de Janeiro esse valor chegou a aproximadamente 500 
milhões de dólares, o que dá uma estimativa para o resto 
do País de 4 bilhões de dólares. Tal fato. contabi!mente falan· 
do, é o crime perfeito. Eu, amanhã, apresentarei um requeri-

- mento - e solicitaria" desde já o apoio dos Srs. Senadores 
-para convocarmos o Presidente do Banco Central, o Presi-
dente do Banco do Brasil e o Presidente_ da Caixa Económica, 
para explicarem à Nação, através do Congresso, essa atitude. 
E é fáCil fazer o rastreamento, basta ter acesso aos compu
tadores do Banco do Brasil. Então, as estimatiVas que estão 
sendo feitas é de algo em torno de 4 bilhões de _dólares, só 
através de cheques daquelas pessoas que compraram dólares 
uma semana, 10, 15 dias antes. E o que é Dülís grave, Senador 
Ronan Tito, é que do dia 19 até hoje ainda Oao foram compen
sados. E o exemplo que me foi dado, foi de que a agência 
do Banco do Brasil, aqui do COngreSso~ ;1té- hoje "Q.ão teve 
condições_ contábeis de _aprese mar quais as operações realiza
das. Então, irÍlagine V. Ex• __ a graVe c-rise ecopômica, acen
tuada p<rr- uma crise moral sc;:m preced~n,tes, agora, agravada 
com·um- escândalo financeiro que ultraPassa mais de 4 bilhões 
de dólares. Disse que grandes negócios _já foram· montados 
em torno dessa -perspectiva; o País lamentavelmente está se 
decompondo em termos morais. Então, ninguém vai esperar 
por uma solução daqui a três anos. Considero esse fato alta
mente válido, penso qw:; à medida em que -denunciamos-e 
comprovamos todos esses escândalos que estão se abatendo 
sobre a so_ciedade brasileira, que o povo busque a solução 
mais rápida possível. Só vejo uma solução não traumática, 
que é o parlamentarismo que V. Ex• defende com tanto bri~ 
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lhantismo~ e que tem no Senador José Richa um dos maiores 
Líderes. 

O SR. RONAN TITO - Muito obrigado a V. Ex• e conte 
com o meu apoio e a minha assinatura nesse requerimento 
que V. Ex' pretende fazer, porque precisamos apurar serri
dúvida alguma essa denún.cia que é da maior gravidade. 

Mas veja V. Ex~. num regitp.e parlamentarista, uma de
núncia dessas derruba gabinete; imediatamente, sem traumas 
para o país; é um fato normal. Se o gabinete perder a credibi
lidade junto ao Congresso e à população, ele cai, e o governo 
e as instituições conhrluam normalmente. Mas aqui, nobre 
Senador, quando se troca o Presidente da República, troca-se 
também o chefe da portaria do ediffcio de qualquer MiriiStélio.
Qualquer gripe no Presidente da República adoece a Nação, 
porque o poder fica ~centralizado numa só pessoa, Por mãíS
que queiramos - alguns até chegam a argumentar dizendo: 
não, vamos para um presidencialismo mitigado! Não-Conheço, 
nobre Senador, nenhum país civilizado neste momento, ne
nhum País do Primeiro Mundo que não tenha o regime parla
mentarista. Poderiam citar os Estados Unidos da AriléfiCa 
do Norte. Desculpem; lá é o judiciarismo! O judiciário naquele 
país manda~ desmanda. Um promotor do interior, da cidade 
de Georgetown, baseado numa denúncia de dois jovens jorna
listas depôs praticamente o Presidente Richad Nixon, poique, 
às vésperas da sua deposição que seria fatal por um Juiz de 
Georgetown, ele pediu a sua renúncia: Como épnosso judiciá-' 
rio? Temos aqui um Judiciário que até hoje não sabe contar' 
até 12. É preciso que se regulamente os 12% de_jurqs,l~Otqu-e 
o nosso judiciário não sabe o que é 12% ._ O nosso J Udidário 
sabe o que é 6%, porque se deposito o meu dinheitó' na 
Caderneta de Poupança, na Caixa Econômica Fedei-ai e há 
um erro de contagem e pagam apenas 5%, o juiz manda 
imediatamente r;ne ressarcir do dano de 1%. Mas, o Supremo 
Tribunal Fedex:al do Brasil, a justiça brasileira não sabe o 
que são juros de 12%. · --

0 Sr. Divaldo Suruagy -·Senador Ronan Titó;--v. Ex• 
me perdoe estar importunando o seu magnífico discurso, _mas 
gostaria de ainda acrescentar uns dados. De 1 gz4 até 1991, 
exatamente 67 anos, apenas três Presidentes da Repií.b~I[ca 
eleitos pelo povo, num País que se jUlga democrático, ConClUí
ram os seus mandatos. E dois deles, com profundas crises 
políticas-. Os três Presidentes foram: Arthur da Silva Bernar
des, Eurico Gaspar O-utra e Juscelino XubitSche-K. Arthur 
Bernardes, que era um conterrâneo de V. Er., governou os 
seus quatro anos em __ Estado de sítio. Juscelino_Kubitschek, 
que também foi outro brilhante conterrâneo de V. Ex~, com 
várias crises que a sua habilidade política consegUiu cõiltoiifar;-- · 
como Jacareacanga, Aragarças, teve um governo tuml,l_lt!.!Jld() 1 
conseguindo chegar a seu térmirio gra.Ças à sua grande habili-·· 
dade política. E o Marechal Eurico Gaspar Dutrá teve' o seu~ 
governo conclu.ído, inclusive, defendendo a tese do grande 
encontro nacional. Mas, em apenas 67 anos, ou seja, pratica~ 
mente em um século, apenas três Presidentes da República, 
eleito:s diretamente pelo povo,-concluíram seus mandatos. 

O Sr. Aureo Melo- José Sarney também. 

O Sr: Divaldo Suruagy- Eleitos diretamente pelo povo! 
O Presidente José Sarney, que foi um graride Presidente. da 
República, ainda vai incfuir Triihgino- eu - na sua memória, 
uma eleição presidencial com escolha direta pelo povo. Por-· 
que, naquela oportunidade, S. Ex' foi eleito pelo Congresso 
Nacional. Então, repito, apenas--três Presidentes. Eu não sei 

se o parlamentarismo dará--certó no Brasil. Agora, um _fato 
eu sei: o Presidencialismo já não deu certo. 

O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex• pelo aparte. 

Mas, Srs. Senadores, eu gostaria de, neste instante, reafir
mar a sabedoria, a acuidade, a propriedade da emenda_ pro
posta pelo Senador José Richa, a qual peço que V. Ex~~ apre
ciem e passem a meditar sobre a importância da revisão consti
tucional. Sei que existe, ínclusiVe, um juriSta da Câmara dos 
Deputados que cita um jurista italiano e este diz que dispo
sições transitórias são "imexíveis", como diria o nosso Minis
tro da Previdência. Seria o máximo! Mas, meu Deus do céu! 
Temos nlilhares e milhares de grandes juristas italianos; mi
lhões de juristas no mundo todo, e só um jurista italiano 
diz que é "i~exível"! E que.ro citar este termo "imexfvel", 
porque foi também adotado pbr um jurista de São Paulo que, 
eleito pelo voto popular, é hoje Deputado na Câmara Federal. 

Não acredito que nós, Parlamentares, mesmo investidos 
das obrigações e dos deveres constitucionais, sejamo~ capazes 
de prolatar dogmas. Dogmas, segundo a Igreja Católica, só 
Sua Santidade. o Papa, quando prolata questões de fé. Por 
isso mesmo, não acredito em dogmas: nem jurídicos e nem 
constitucionais. 

É da maior propriedade e é momentosa essa emenda. 
Por isso, peçO ao Senado Federal que apóie, na unanimidade, 
a antecipação não só da revisão constitucional, mas, também, 
a antecipação do plebiscito. 

O S-r. Ped~o Sim~n-~ Per~ite-me V.. E~ Um ~parte? 

O SR. RONAN TITO- Com prazer. ouço V. Ex• 

O Sr. Pedro Simon- Quero felicitar a V. Ex• pela oportu
nidade do pronunciamento. Estamos iniCiando, hoje, o debate 
dessa emenda que, quero crer, provavelmente na quarta-feira 
-da próxima semana, já estará sendo votada. Creio que é impor
tante chamarmos a atenção dos nossos__Coropanheiros Senado
res, nesta Casa, de que seria lastimável que, num clima mais 
ou menos de marasmo, não déssemos os votos suficientes 
para aprovar a emenda. Mas aqueles _que. por essa ou aquela 
razão, são contrários, venham votar contra a emenda. O que 
não se justifica é cjue- não es.tejamos tOdoS-aqui para votar 
emenda dessa natureza. Ontem, o Senado americano votava 
a indicação de um jUiz para a Suprema Corte e esüiVain pre-sen~ 
tes todos os Senadores: 52 a- 48, o resultado, e todos votaram 
contra ou a favor. Penso cfue não há, neste momento, nenhuma 
circunstância mais séria e maL. importante riOs. destinos deste 
País do que a emenda sobre o parlamentarismo. É importa-nte 
que se diga quem é contra e quem é a favor. Ternos que 
charriar a atenção desta Casa para o f3to de que, na quarta
feira, na votação da emenda do Senador Jos_é Richa, todo 
o Senado tem que estar presente para decidir, para votar. 
Talvez, nesta legislatura, será a primeira grande questão para 
a qual estaremos sendo chamados para votar e manifestar 
o nosso pensamento. Não tenho dúvida de que essa hora, 
dolorosa, a qual estamos vivendo, não é para se falar, corno 
u --graças a Deus já Se volta atrás -, em impeachment 
do Presidente da República. Sabemos que essa é uma tese 
golpista, que não soma. não traz frutosc Sabem-os.que pedir 
impeachment do Presidente da República é quase rotina em 
regime presidencialista, num pafs em _crise, _com as dificuldades 
que temos. E V. Ex~ disse muito bem sobre a crise do nosso 
regime presidencialista: nenhum Presidente da República pô
de cumprir as promeSsas que são fáceis. de serem feitas, em 
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vésperas de eleição, quando eles percorreram o Brasil, às 
vezes, com um ano _de antecedência. Depois, o desânímo é 
geral! _É _o_ q_ue acontece com relação ao Presidente Collor: 
descrédito, descrédito que também t1VCmos corri relação à 
renúncia do Sr. Jânio_ Quadros; quando se falou também em 
impeachment do Sr. João Goulart; quando se falou em im· 
peachment e se levou o Sr. Getúlio Vargas à morte. A hora 
não é disso. Quando a Nação teve que escolher, naquele 
segundo turno, entre Fernando Collor de Mello e Luis Inácio 
Lula da Silva- inclusive, eu votei no Lula, mas, ita verdade,_ 
não esperávamos que_a escolha, no segundo turno, ficasse_ 
entre Collor c Lula, pois, a nosso ver, naquele mosaico de 
candidaturas, entre aquelas enormes opções, as escolhas se
riam outras-, mas, naquele momento em_que tivemos que 
escolher entre os dois candidatos, muitas pessoas disseram: 
"Que pena que tenhamos que decidir por aí''. O parlamen
tarismo é absoluta saída que temos para essa crise. É impor
tante que o nobre Senador Ronan Tito diga, esclareça, no 
seu pronunciamentO, ã imprensa,- aos jorri3.llstãSCfue vêm Se 
equivocando com relação à cmc_nda do_Senador José Richa, 
que o que estaremos votando não é a antecipação do regime 
parlamentarista. Não! Ninguém quer isso. DeJendo a tese 
de que nem o Presidente Fernando Collor de Mell.9, se quiser 
mandar para esta Casa um projeto de lei antecipando o parla
mentarismo, terá direito de abrir mão, porque o povo deu-lhe 
o mandato de cinco anos e Sua Excelência terá que cumpri-los. 
Pode renunciar ao mandato, mas em sendo Presidente tem 
que sê-lo no regime presidencialista. Agora, a emenda do 
Senador José Richa visa tornar racional um termo da Consti
tuição Federal, que hoje não permife. -o qüe -a--emenda quer 
é que discutamos, debatamos e cheguemos a uma_ opção sobre 
parlamentarismo ou presidencialismo. No dia 7 de setembro 
de 1993, com os candidatos à Presidência da República nas 
ruas, com os candidatos aos Governos de Estados nas ruas, 
com esta Casa renovando-se em dois terços e. com a eleição 
da Câmara dos Deputados, fazer-se o plebiscito não é coisa 
séria! Não vamos esquecer, inclusive, que ·a ConSfihiínte era 
para ser votada em J987_! 

O SR. RONAN TITO- É verdade! 
O Sr. Pedro Simon- Em 1987, era para s_er votada 

a Constituinte; durou um ano mais, naquele debate, naquela 
discussão, naquele civisino qüe- houve aqui, a Cõt1stituinte 
durou um ano mais. O que o Senador José Richa está fazendo 
é racionalizar a campanha do plcbiscitó. Não é uma emenda 
política, não soma para o parlamenhrismo, não _é_ boa nem 
ruim. ela é racional para a matéria que estamos _discutindo._ 
Com toda sinceridade, temos todas as condições de vot~-la. 
Em primeiro lugar, penso que o Presidente da Ca_sa tem a 
obrigação de _convocar, de cobrar que todos os Senadores 
estejam presentes na votação da emenda, porque vai ser uma 
manifestação do Senado e_m relaÇão à _matéria. Temos que 
convocar os nossos companheiros para estarem presentes; c, 
em estando presentes. creio que conseguiremos o võto pára 
a emenda do Senador José Richa. Peço desculpas, mas creio 
que o meu aparte foi no sentido de colaborar com ~V. Ex' 
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento. 

O SR. RONAN TITO - Sem dúvida. Agradeço a V. 
Ex~ pelo aparte. Nobre Senaçlor, V. Ex~ disse que mesmo 
que Sua Excelência ó Senbo_r_Presidente da República quisesse 
diminuir o seu mãildato, a Sua Excelência não assistiria esse 
direito. Eu, porém, digo mais: a Câmara dos Deputados não 
tem o direito de exercer o parlamentarismo; ela não foi eleita 

para isso. Só podemos prolàtar o parlamentarismo com a nova 
Câmara, eleita para isso, especificamente. f.\s atribuiçõeS_ de 
um deputado no regime _presidencialista são umas; as atribui
ções de- um parla"m.entar, em um regime pãrlamentarista são 
outras, completamente diferentes. E é preciso que o povo 
tenha consciência disso porque ao votar em um deputado, 
que, se eleito, poderá escolher o Primeiro-Ministro, mas tam
bém poderá ser o Priineiro-Minis_ti-o. Não vale mais aquele 
tapinha nas costas, nem vale mais ·aquele telegrama no dia 
do aniversário. 

E, principalmente-: se- adÕtarmos o parlamentarismo cO
rria regime de governo, dentro do sistema cqncebido no mundo 
todo em que o voto não--pode ser apenas Universal, tem que 
ser n6 mínimO misto,- panf que cada região ~conheça beni os 
seu- líderes e possa identificar neles a capaddade de escolher 
um PrimeirO:-Ministro e também de ser um Piiineii"O-MiniStio. 

Srs. Senadores, gostaria de encerrar este meu pronuncia
mento de discussão da emenda parlamentar apresentada pelo 
Senador José Richa, fazendo um apelo, não só ao Presidente 
da Cas_a, mas também a todos os_ líderes para que façamos 
como fez o Senado americano na escolha do Juiz da Suprema 
COrte, que _aqui, para optarmos pela antecipação ou não, 
estejamos todos presentes, todos os Senadores e _que cada 
Líder de partido oficie, telegrafe, telefone aos seus liderados 
para que, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, possamos 
votar esse assunto de magna importância. 

Muito obrigado. 

0 -SR. PRESIDENTE (Mauro Ben!'vides) -.,-A Presi
dência, ante a manifestação do nobre Senador Ronan Tito 
e a intervenção do Senador Pedro Simon, adotará todas as 
pfovidências no sentido de que se garanta quorum para a 
apreciação das emenda$ constitucionais, mormente esta, que 
vai suscitar debates mais acalorados por envolver urna decisão 
que alcançará o sistema de Governo, com_mahifestaÇão plebis
citária a ocorrer em data que não aquela prevista no Ato 
das Disposjções Constitucionais Tra_nsitórias. 
. . A Me:~a acionará todo o s_istema de comunicação, quer 
para os Estados de origem, quer para os gabinetes dos__ Srs. 
Senadores, _a fim de que se permi~a a apreciação desta pro
posta, não apenas com o quorum exigido, mas também, como 
lembrou o Senador Pedro Simon, com a composição integral 
desta Casa para a apreciação de matéria de inquestionável 
relevância como esta. 

A discussão da matéria terá prosseguimento na sessão 
de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Passa-se, 
agora, à apreCiação do Requerimento no 735, de 1991; de 
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n' 88, de 1991. 
· ~-- Em votação o requerimento, 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
PaSsa-se à apreciação da matéria: 

''Discussão em turno único do Projeto de Lei da 
Câmara n9 88, de 1991, que estabelece as características 
da Nota do Tesouro Nacional, e dá outras providências, 
dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eco
nómicos." 

Solicito ·ao nobre Senador Marco Maciel o parecer sobre 
a matéria. 
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O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para proferir pare· 
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Projeto 
de Lei n~ 88, oriundo da Câmara, tem como ementa: "Esta· 
belece as características das Notas do Tesouro Nacional -
NTN, e dá outras providências". 

Como sabem V. Ex'\ tal projeto é de iniCiativa do Exce· 
lentíssimo Senhor Presidente da República, conseqüentemen· 
te, do Poder Executivo, e tem como objetivo principal a cria· 
ção da Nota do Tesouro Nacional Ambiental (NTN·A); define 
também as características básicas da NTN em seu art. 1" O 
projeto, uma vez apreciado na Câmara, sofreu uma série de 
modificações e, posterioi"Inente, discutido e votado_ naquela 
Casa, foi remetido ao Senado Federal. 

GostaQa de dizer, Sr. Presidente, em uma rápida palavra, 
que, de alguma forma, a referiâa proposição tem o objetivo 
de fazer a substituição das BTN pelas NTN e essa é, basica
mente, a sua razão de ser. Sem querer descer a detalhes sobre 
a matéiia, Cónr-a aprovação deste projeto de lei, vai ser possí
vel ao Tesouro Nacional emitir os títulos que serão lançados 
em substituiÇão aos ãntigos BTN e, por sua vez, vão permitir 
que parte desses títulos sejam repassados_ ao Baitco do Brasil, 
que, também por sua vez, vai vendê-los e com isso ajudar 
a financ1ar o programa ·agríCola do Governo. _ _ 

Como se sabe, o Tesouro Nacional está em mora com 
o Banco do Brasil em função da não transferência d_os recursos 
do PROAGRO e precisará, Ccmseqüenteritente';- honrar esse 
compromisso. E, ao fazê-lo, o Banco do Brasil, imediatamente 
de posse desses títulos, vai, através do mercado, colocar esses 
títulos à venda e com o produto da venda desses títulos, o 
Banco do Brasil vai financiar o cuSteio agríCOla da safra que 
se iniCia: -agora. - - -=----=-

Dessa maneira, Sr. Presidente, o meu parecer é favorável 
à matéria pelas razões alegadas e por outras que constam 
do seguinte parecer: 

"De Plenário, Sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n' 88, de 1991 (n' 1.911191, na Casa de origem), que 
"estabelece as características da Nota do Tesouro Na
cional- NTN- e dá outras providências." 

O Projeto de Lei ora em exame, de iniciativa' do Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República, tem por objetivo 
a criação da Nota do Tesouro Nacional e define as caracte
rísticas básicas da NTN ( art. 1 '). 

O Projeto define, também, as caracterfsticitS básicas da 
NTN, dotando o Poder Executivo de instrumento de maior 
flexibilidade para a administraÇã-o da dívida pública mobiliária 
federal, ao permitir a emisSão de séries diferenciadas de NTN, 
ajustando as suas cara,ct~tistiC9s à conjuntura exiSteriteà época 
da emissão, além de possibilitar a emissão de NTN-ESP, com 
a fin-alidade de custear os cruzados novos bloqueados, para 
substituir os BTN·ESP, extintos pela Lei n' 8.177/91: 

"A Lei n' 8.177, de 1' de março de 1991, que, 
entre outras medidas, extinguiu o Bônus do Tesouro 
Nacional, previu, em seu artigo 30, a Criação-da nota 
do Tesouro Nacional - NTN, título que virá a substi
tuir aquele. Contudo, o teor do art. 30 não é sufiCiente 
para que se possa emitir regularmente a NTN, uma 
vez que não eXplicita suas característiCaS básicas como 
prazo, remuneração etc., isto posto, o Poder Executivo 
enviou, ao Congresso Nacional, Projeto de Lei que 
"Estabelece as características da Nota do Tesouro Nã
cional- NTN- e dá outras providências", de forma 
a definir as características do referido título. 

A partir do dia 16 de setembro o Banco Ccõtral 
do Brasil passou _a desbloquear o saldo de cruzados 
nOvos-NCz$ ainda em seu poder, em 12 parcelas men
sais, iguais e sucessivas. Concomítantemente, o Tesou
ro Nacional iniciou o processo de resgate, nas mesmas 
condições do desbloqueio dos NCz$, dos Bónus do 
Tesouro Nacional; de Sêrie Espedal (BTN-ESP). q~ue 
foranl emitidos à época do Plano Collor I para lastrear 
os NCi$. Isto -Implica que o Tes_ourti -irá reiriiciar a 
rolagem do principal da dívida móbiliária fedefal, ne
cessitando, pois, de um título com características com
patíveis com o objetivo de alongamento dos prazos 
de vencimento da DPMF. Este título é aNotado Tesou
ro Nacio_nal, que não poderá ser emitida até que o 
Projeto de Lei em tela seja aprovado pelo Congresso 
Nacional. 

Deve-se esclarecer que o Tesouro Nacional utili
zou recursos de sua disponibilidade de caixã. pará efe
tuar o pagamento da primeira pa~cela, o que efetiva
inente esgotou esta fonte de financiamento. ·Para a li
quidação financeira das próximas 11 parcelas, o Tesou
ro não pode prescindir de um título para oferecer ao 
mercado em troca dos recursos financeíros necessários. 
Corre-se o risco de, peúl Primeira veZ, o TesOuro vir 
a ser inadi_mplente por não ter nem recursos financeiros 
nem tampouco instrumento Capaz de alavancar tais re
cursos em mercado - instrumento este representado 
pela NTN. 

O prazo para pagamento da próxima parcela, a 
ser efetuado pelo Tesouro Nacional, vencerá no próxi
mo dia 15 de novembro. Sem a aprovação ôo Projeto 
de Lei até uma data hábil que permita a apreciação 
presidencial e publicação de Decreto regulamentando 
a Lei, certamente o TesourO estaria Sem instrumentOS 
capazes de financiar e_sta despesa, tornando-se inadirn
plente pela primeira vez na história recente das firianças 
públicas brasileira." 

Assim, pelas razões expostas, e levando em consideração 
-que essas medidas podem trazer grandes benefícios ã econo
mia brasileira, somos pela aprovação do_ Projeto de Lei da 
Câmara n• 88, de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Completada 
a instruçâo da matéria, passa-se à discussão do projeto em 
turno único~_(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Se-nadores _que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
-~provado o pr:ojeto, a matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA~N' 88, DE 1991 
(N' 1.911/91, na Casa de origem) 

(De iniciatiVa- do Senhor Presidente da República) 

Estabelece as características da Nota do TeR 
souro Nacional - NTN e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' As Notas do Tesouro Nacional (NTN), criadas 

pelo art. 30 da Lei n' 8.177, de 1' de março de 1991, poderão 
ser emitidas para troca voluntária por Bónus da Dívida Exter
na Brasileira, de emissão do Tesouro Nacional, que foram 
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objeto de permuta por dívida externa do setor público, regis
trada no Banco Central do Brasil, através do "Brasil invest
ment Bond Exchange Agrecment", de 22- de setembro de 
1988. 

§ 111 O Poder ExecutiVo POderá autOiíza-r que as NTN 
de que trata o caput tenham cláusula alternativa de opção, 
por ocasião do resgate, pela variação da cotação de venda 
do dólar dos Estados Unidos no mercado de_ câmbio de taxas 
livres, divulgadas pelo Banco-Centi'al do Brasil. 

Art. _2" A NTNs_erá etriitida com as seguí_nte-S-caracte-
rlsfiCa(g'erais: - -- -- ---- -

I- prazo: até vinte e cinco anos; 
II- remuneraçfio:~ juros de. até 12% (doze por cento) 

ao ano, calculados sobre o valor nominal atualizado; 
III -forma de colocação: oferta pública, com a realiza

ção de leilões, podendo ser colocada ao par, com ágio ou 
des_ágío; - - - -

IV- modalidade: nominativa; e 
V- valor nominal: múltiplo de Cr$1.000,00 (um mil cru-

zeiros). -

§ 1~ O Poder Exe-cUtivo feguiarrneni3.rá, para cada série 
específica de NTN, as características de atualização do valor· 
nominal, negociabilidade, forma de pa_gamento de juros e 
resgate do principal. · · -" · -- · · 

§_ ~" Para a atu~lizaç~o do valor nolninal d3 NT~pod~m 
ser utlhzados os scgumtes mdicadores: _ . _ _ 

I -variação do fildice Geral de Preços de Mercado 
(IGPM), calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV; 
ou 

II-Taxa Referencial- TR; ou 
III -variação da cotação de venda do dólar dos Estadps 

Unidos no mercado de câmbio de taxas livres, divulgada pelo 
Banco Central do Brasil. 

Art. 3~ A partir tia data de seu vencimento, as Notas 
do Tesouro Nacionaf (NTN) terão poder liberatório para paga
mento de impostos federais, de responSabilidade de seus titula
res ou de terceiro, pelo seu valor de resgate, desde _que não 
se verifique operação-de resgate pelo seu emissor. 

Parágrafo único; O Poder Executivo poderá autorizar 
a utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alieriados 
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), 
de que trata a Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, desde 
que pré-existentes as· competentes estirriaüvas de receitas e 
dotações orçamentárias.-

Art. 4<:> A emi§são· das N1N processar-se-á- sob a- forma 
escriturai, mediante registro dos respeêt"ivó'S direitos creditó
rios, bem como das cessões desses direitos, no Sistema Es·pe
cial de Liquidação e de Custódia- SELIC, por intermédio 
do qual serão também creditados os jurOs c os restagcs do 
princip-al, quando for o caso. - · ~ 

Art. s~ Ficam.iseTitos, dO ImpoStO ·ac Renda os juros 
produzidos pelas NTN emitidas na forma do art. P, bem 
assim os referentes aos Bónus emitidos pelo BanCá CeTitr3J 
do Brasil, para os fins previstOS no art. _g9 do Decreto-Lei 
n" 1.312, de 15 de feV_Creiro de 1974, Com a redação data 
pelo Decreto-Lei n" z:m5, de 24 de jane'író de 1984.' 

Art. 69 O valai fiitanceiro dos títulos 'públicos federais, 
para atender o disposto na lei n9 8.205, de 8 de julho de 
1991, será atualizado pela variação do IGPM (Índice Geral 
de Preços _de ~ferc~~o) ocorrida entre _o. mês de julho de 
1991 e o mês-anterior ao da efetiva erriissão. - - -

--Parágrafo único. O Poder Executivo, no praz9 de 30 
(trinta) dias da publicação desta Lei, enviará ao Congresso 
Nacional projeto de lei propondo abertura de crédito adicio
nal, complementar ao previsto no art. 4<:> da Lei nu 8.205, 
de 1991. correspondente à variação prevista no caput deste 
artigo. 

Art. 7" Esta lei entra em vigor· na data de sua publi
cação. 

Art. 8" Revogam-se aos §§ 1" e 2" do art. 30 da Lei 
n•8.177, de l" de março de 1991, e as demais disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgo-
tada a matéria constante da Oraem do Díã: ---·- ·- -

Há oradores inscritos. 
C~:mcedo a palavra ao nobre,~e-~ador Magno Bacelar. 

.~O SR. MAGNO BACELAil.~(PDT -_M.A. eronuncia 
o seguinte discurso . .Sem revisão do orador.)_ -Sr. ~r~idcnte, 
nobres Srs. Senadqres, o meu Esta9o, o Ma_ran,l}ão, _tem-se 
constituído palco de violência pela questão fundiár_ia. Esteve_ 
em São Luís o Papa João Paulo II qu_e em sua homilia na 
missa campal realizada na capital do meu Estado, proferiu 
o mais importante dos s_cus pronunciamentos nessa sua viagem 
ao nosso País. 

-Sr. Presidente, a qu-estão fundiária, no meu Estado, é 
tão impOrtante, e a discussão sobre reforma agrária tem cha
mado a atenção dos Srs. Senadore_s a tal ponto que, hoje, 
em dois apartes a discursos proferid9s nesta Casa, foi tratado 
o assunto. 

A visita do Papa constitui-se em nova esperança à aber
tura da discussão e do entendimento nacional. E acreditamos 
que, pelo fato de ter sido pronunciada no meu Estado, onde 
·as denúncias de violência no campo são quase diárias, tornou
se da maior importãnci"a- a homilia ali pronunciada, razão pela 
qual, Sr. Presidente. venho requerer, nos termos do art. 210 
.do Regimento Interno, _a transcrição, nõs- anais d_o Senado, 
da homilia que o Papa João Paulo II proferiu na missa campal 
realizada em São Luís do Maranhão, no dia 14 de outubro 
de 1991. 

E!a O Que tinha a dizer, Sr.- Presídente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Magno Bacelar, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é oCupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, Jo 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -: Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

(Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 

-- Conçedo a palavra ao nohre Senador. Nelson Carn_e_iro. 
(Pa~usa.) ~ ~ ~ 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -~~AC. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. em di
versas oportunidades compareci à tribuna desta Casa para 
defender postulações formuladas pelo Governador do meu 
Estado, Dr. Edmundo Pinto de Almeida Neto, junto ao Go
verno Federal. 

Assim o fiz por julgar ser esse meu dever 4e acreano; 
por ob~igação política, e11_1bora _sendo adversário d~ S. Ex~. 
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defendi aqui, de maneira entusiástica, o atendimento às feiviit
dicações apresentadas pelo Governo do EstadO do Acte ao 
Governo Federal. 

Hoje, todavia, cumpro o dever de denunciar as graves 
e repetidas ameaças de que vem sendo vítima o Líder da 
Bancada do PMDB na Assembléia Legislativa, Deput~do 
João Correia~ promessas de violência que atingem também 
sua família. Homem público combativo e sereno, o Líder 
João Correia tem-feitó Cntlcãs a uma recente licitaçã0fe3fizada 
pelo GovernO Estadual e vencida pela Empreiteira Odebrecht, 
para a construção de duas importantes obras na cidade de 
Rio Branco, capital do Estado. Uma delas é a do chamado 
Canal da Maternidade; e a segunda, a construção de urna 
nova estação de tratamento d'água para a Capital. 

O processo de licitação tetii ·sido questionado com fre
qüência, não só pela oposição estadual, que tem no PMDB 
sua principal Bancada na Assembléia Legislativa, mas também 
pela opinião ·p-ública e pela imprensa de um modo geral. A 
partir daí o Deputado João Correia, um dos mais severos 
e honestos críticos da forma como esta licitaçáó- foi reàlizada, 
passou a receber ameaças de morte através de telefonemas 
anônimOS --0 qrie~ c=o-nro-riãá poderia deixar de ser, é mofíVo 
de justa preocupação, não só a sua família, mas aos Seus 
amigos e ao PMD B. O mais grave aspecto, entretanto, tr3ns~ 
cende à dimensão human~. pois atinge os princípios da demo
cracia e do exercício da atividade parlamentar. -

A coragem pessoal e cívica do DepUtado João Correia 
é por todos reconhecida - mas esse tipo de ameaça põe 
em riscõ a própria liberdade política~ que o povo brasileiro 
reconquistou com tantos sacrifícios._ 

Na última quinta-feira, dia 10 do corrente, uma pessoa 
detonou arma de fogo, em frente à casa do Deputado, que, 
naquele momento, dava aula na Universidade do Estado do 
Acre. Os disparos foram ouvidos por sua família que, alarma
da, deu-lhe ciência do ocorrido assim que foi possível. 

Diante de fato tão grave, enviei telegrama de solidarie
dade ao Deputado João_ Correia, como amigo e como compa
nheiro partidário- e cobrei medidas rigorosas para sua prote
ção, em outra mensagem endereçada ao Governador Edmu~_
do Pinto, cujo téQr passareí a ler, para o conhecimento da 
Casa: ---

Exm• Sr. Dr. Edmundo Pinto 
DD. Governador do Estado do Acre 
Palácio Rio Branco 
Rio Branco - AC. 

Preocupado sucessivas ameaças_ segurança pessoal e de
sempenho legítimo mandato nobre Deputado João Correia, 
encareço Vossa Excelência adotar providências urgentes e 
efetivaS- ánte covarde conspiração contra legítimo represen
tante povo acreano e seus familiares:- Estou- confiante- Vossa 
Excelência, acima divergências partidárias ou políticas, saberá 
cumprir elevada rnissãq preservar vontade nossos concidadãos 
e garantirá corajosa atividade Líder oposição Assembléia Le
gislativa, mantendo clima ordem e dignidade que marco-u go- . 
vemos anteriores, do PMDB, nO Estado do Acre. Saudações 

Senador Nabor JúnJo:i-
E, também a propósito deSsas ameaças que se tornaram 

freqüentes nos últimos dias, o Diretório RegiOnal dO PartidO-
do Movimento Democrático Brasileiro, seçáo do Estado do 
Acre, encaniinhou ao Sr, Governador o seguinte êxpediente: 

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO·. 
BRASILEIRO- PMDB .. 

Diretório Regional do PMDB 
Of. n' 023/PMDB/91. 

Rio Branco, i' deoutubro de 1991 
-Ao Excelentíssimo Senhor 
Edmundo Pinto de Almeida Neto 
DD. Governador do Estado do Ãcre 
Nesta 

Senhor Governador, 

A Executiva Regíonal do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro - PMDB, quer manifestar a Vossa EXce
lência sua preocupação com as reiteradas ameaças de morte 
que têm sido anonimamente dirigidas ao Deputado João Cor
reia, bem como à sua familia, nos últimos dias. 

Na condição de Líder do PMDB na Assembléia Legisla· 
tiva, o Depütado João Correia tem encartiádo, com elevado 
espírito pã.rtidário e público, o papel de oposição que o Partido 
adotou ao Governo de Vossa Excelência, sem~· no entãrito; 
em __ nenh_um momento des~mbar para o sectarismo e para 
o radicalismo inconseqüente e vulgar. 

Não há cõmO deixar de reconhecer que as ameaças covar
des que foram reiteradas_ vezes dirigi~as ao J::?~putado João 
Correia, guaTdam íntima conexão com a posíçãõ aSSUmida 
por ele no desempenho de suas funções de Líder do PMDB, 
no que tem adotado atitudes firmes, destemidas e consistentes. 

Tais ameaças, que têm um intentO claramente intimiâa
tório e terrorista, surgiram imediatamente após as contun
dentes denúncias feitas pelo parlamentar acerca do processo 
licitatório para a construção do Canal da Maternidade e para 
a nova Estação de Tratamento d'água de Río Branco, como 
a demonstrar que por trás desse processo se escondem inte
resses e propósitos inconfessáveiS. ~ -

Num passado recente, Vossa Excelência f<?i Líder da Opo
sição na Assenibléia LegiSlativa, e, emborã fizesse duras críti
cas ao GOverni:>do PMDR, nunca foi Cerceado ou ameaçado 
no seu legítimO e democrático direito de divergir. 

Em função de tudo isso, Sr. "GOverriãdor, queremos dei
xar -patente a nossa preocupação e a nossa repulsa a este 
tipo de: ameaça, certos de que V. Ex• também compartilha 
coriOs-co deste sentimentO e destã. Compreensão. 

-Aguardamos que V. Ex~ ado_te, junto à Secretaria de 
Segurança Pública e aos demais órgãos competentes, as provi
dências necessárias a'_ garantir ~.- vida e a tranq ífilidade do 
Deputado João Correia e de sua família, de _maneira que 
ele possa continuar desenvolvendo a contento seu trabalho 
político e parlamentar. 

_ Umposicionam~nto público de seu Governo sobre o as
sunto será certamente valioso para que aqueles que se escon
dem atrás de expedientes vis como este se recolham à insignifi
cância e ao seu anonimato covarde _e abjeto. 

Atenciosamente, Francisco Thauma~urgo, Presidente e~ 
_exercício. 

Cúmprindo a decisão do DiretóiiO Regional do meu Parti':' 
do, encaminhei, na tarde de hoje, respectivamente, ao Sr. 
Ministro da Justiça, aos Líderes do PMDB na Câmara e no 
Senado e ao Presidente do nosso Partido, o ex-Governador 
Orestes Quércia, cópias deste ofício. - -- - -

P .S. lnformamos a V, EX' que cópia desta correspOndencia está se rido reme~ 
tida ao Senhor Ministro da Justiça, ao Sr. Presidente Nacional do PMDB 
e aos líderes do Partido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 
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Espero agora que S. Ex~, o Sr. Governador, ado te as 
providências fridispensáveis ao-esclarecimento desses fatos que 
depõem, de maneira inequívoca·, cOntra a tranqüilidade, os 
brios e a civilidade do povo acreano. 

Como diz a nota do PMDB, o atual Governador do Acre 
foi Líder do seu partido na Assembléia Legislativa durante 
muito tempo, à epoca· do Governo do PMDB. Apesar das 
críticas co_n_tundentes que S. Ex~ dirigiã ao nossO g·overnó. 
nunca a sua liberdade de criticar _e de divergir foi cerceada. 
Jamais se permitiu qualquer ameaça física ou retaliação vro.:
lenta no plano político, nem ao então Deputado Edmundo 
Pinto, nem a qualquer outro representante do nosso povo. 

Espero agora, Sr. Presidente e Srs. Sen~do_!e_.s_, q_ue, da 
mesma forma como os governos do_PMDB ~sseguraxam u~ 
clima de paz, concórdia e tranqüilidade à classe política e 
à sociedade acreana de um modo geral, o atual Governãdor 
Edmundo Pinto de Almeida também assim prõCeâa. É sua 
obrigação, é a suprema garantia, a do exercício da atividade_. 
parlamentar, não só do Líder da nossa bancada na Assembléia 
Legislativa, Deputado João_Correia, mas de todos aqueles 
que receberam, nas eleições do ano passado, mandato do 
povo acreano para representá-lo naquela Casa Legislatívã., 
de tão importante e _valiosas tradições na histórià do Estado 
do Acre. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney _Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
segUj_nte ª'_iscurso. S~m_ reVisão ~o orador.)- ~!_· __ Presidei_tte 
e SrS. Senadores, hoje, ó qUe se- fala é sobre o problema 
de privatização. E a imprens-a, falada e escrita, traz, em seu 
bojo, vários artigos, Como o ·cto economista indicado para 
o Nobel, que defende a privatização, Lopes de Sá Brasil. 

O Jornal do Brasil traz o artigo "O Elefante é Muito 
Maior"; O Glóõo, iitfOrrria que a-fê o Prefeitõ do Riõ-de Janei
ro, Marcelo Alencar, quer privatizar a coleta de lixo. E o 
que chama a atenção é justamente o atraso das "vozeS do 
PT". Peço a transcrição, nos Anais do Senado, desse artigo 
da Folha de S. Paulo, cujo título é .. Vozes _do atraso", sobre 
a decisão do PT e da CUT de manter a convocação do comício 
de protesto contra a privatização da Usiminas, marcada para 
o dia 18, na Ce:n"tral do Brasil, no Rio de Janeiro que só 
pode ser recebida com des_apontamento. 

Ora, Sr. Presidente, a população intefra do País, o pÇwo 
brasileiro já está consciente- de que precisamos nos ver livre 
desses "elefantes brancos", dessas empresas para as ·quais, 
só no ailo passado, o GovernO brasileiro desviou, dos recursos 
de educação, saúde e habitação, 6 bilhões e 400 milhões de 
dólares~ 

Segundo pesquisaS realizadas em São Paulo, Rio de Janei
ro e Belo Horizonte, nas classes A, B e C, 56% são a favor 
da privatização e apenas 21% são contra; 78.80% entendem 
que a venda da USIMINAS melhora a empresa; diminui o 
empreguismo: 73.2%;--melhora o salário dos _empre_gado~: 
70.9%; e terá maiOr"-inVestimento sOcial:-70.7%. · 

Esse é o resultado_d_a pesquisa feita ein -fiês grandes capi
tais, onde se vê a conscientizaçáo =do povo brasileiro com 
que uma minoria não quer se co-nformar. Dentro desta minoria 
estão as Hvozes do atraso", no editorial da Folha de S. Paulo, 
~~~. . 

"Primeiro, a decisão do PT e da CUT de manter a convo
cação do comício de protesto contra a privatização da USIMI
NAS só pode ser recebida com desapontamento. _ 

-Segundo, depois do revoltante cspetáculo de selvageria 
protagonizado pelos defensores do estatismo em frente à Bolsa 
de Valores carioca, parece inevitável que uma nova manifes
tação acahe estimulando uma indesejável exacerbação_ xenó
foba em torno de um tema que exige, ao contrário, um debate 
o mais equilibrado e sereno possível. 

Defensor notoriamente nacionalista, o Governadorcarío
ca Leonel Brizola recuou e anunciou o adiamento do protesto, 
contestado como sempre pelo PT e pela CUT. 

A re{lljzação do comício conflita com as exigências de 
modernização da economia, buscando ofuscar, com o apelo 
à radicalização emocional, todos os _efeitos benefícos que a 
privatização acarreta ·em termos de redução do giganti_?_mo 
estatal, aumento da eficiência e mesmo maior- atratividade 
p~ra os investimentos e·xternos. 

O mais lamentável é notar que a CUT e o PT, na sua 
ânsia cOrporativista e estatista, preferem prosseguir ignorando 
esse imperativo. Desprezando suas responsabilídades de ofe
recer -coiltribufções_ para a resolução da grave criSe do PaíS, 
acabam reduzindo-se, assim, a meras vozes do atraso. 

"Economista indicado para o Nobel defende a_ privati
zação O Globo, 6 de outubro de 199!. 

O Economista mineiro, António Lopes de Sá, de_64 anos, 
com 126 obras publicadas- 26 delas no exterior- indicado 
por ~rês universidades européias para o prêmio Nobel de eco
nomia. 

-- É um defensor da privatização. pois as estatais desernpeR 
nhanl hoje, na e.conomia brasileira, o mesmo papel dos susera
nos na idade média. Isso é o que o PT defende. 

O Governo c as estatais-se comportam como os senhores 
feUdaiS; e a população brasileira não vive melhor do que na 
idade tTiédia~ - -

Defende que as estatais sejam privatiZadas e elogia o 
programa de privatização no Brasil. As estatais sofrem influên
cias do poder político sobre sua efeciência e eficácia. 

A economia deve estar a serviço do homem. Quando_ 
todos os patrimônios individuais estiverem ~quilibrados, a na~ 
ção _estará equilibrada, melhorando a distribuição de renda 
e aumentando o nível 4c emprego. 

O grave prOblema do País é _a falta de investimeno :e 
a queda da produção. Tem coniõ conseqüêi1CÍ3 o desempregO 
e a queda da arrecadação. 

O "ELEFANTE" É MUITO MAIOR 

Cláudia Boechat e Marcelo Pontes 

O GoVerno Federal tem pelo menos n corresporidente 
a uniif USIMINAS -cerca de US$1,4 bilhão- em açóes 
de empresas privadas.. E isto não está previsto na lista do 
que pode ser vendido para aliviar o drama de caixa do Tesouro. 

_O povo brasileiro não sabe que é sócio minoritário de 
689 erripresas na área comercial e industrial privada e 107 
na área col!lers;ü~l e industri;;tl estatal. Somos sócios de hotéis, 
metalúrgicas_, fábricas de chocolate, de material de construção, 
refrigerantes, ferramentas, tecidos, porcelanas, botões, talha
res, Usína de açucar e muitas outras coisas sem qualquer 
importância estratégica para o desenvolvimento do País". (De~ 
putado Miro TeiXeira). 
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"O Prefeito Marcelo Alencar, do Governo Leonel Bfizo
la, quer privatizar colcta de lixo." 

O Globo, 3 de outubro de 1991. 
O Prefeito Marcelo Alencar orientou o Presidente_ da 

COMLURB para acelerar os estudos visando a privatizaç-ão 
parcial do serviço de colcta de lixo. 

Isso para livrar a cidade de não ficar à mercê de uma 
greve a cadatrês meses. ~ . 

Não há opções para suprir os problemas causados pela 
greve da COMLURB, já que nenhuma empresa tem 450 cami
nhões coletores, necessários_ para fazer o serviço na cidade. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está mais do que 
provado que o povo brasileiro exige que e_ssa solução seía 
dada o mais rápido possível. 

Recentemente, no Estado de Pernambuco, o Governador 
Joaquim Francisco fOi obrigado a enxugar o BA]'J'D~PE, que 
estava com um prejufzo imenso. SintO profundamente que 
o Governo tenha demitido três mil trabalhadores, enxugando 
94 agências. Se não agisse assim, seria muito pior. O Banco 
iria fechar e aconteceria o que aconteceu com o Banco do 
Estado da Paraíba e o Banco do Estado do PiauC Todos 
os funciOnáriOs daquela importante casa de crédito de Pernam-
buco perderiam seus empregos. -

Assim sendo, Sr. Presidente, peço a transcrição, nos 
Anais do Senado, de artigo do jornal Folha de S. Paulo, cujo 
título é ''Vozes do atraso". 

Espero que as direções do_ PT e da CUT tenham amanhã 
um relacionamento melhor e _sintam que o povo brasileiro, 
pela sua maioria, _exige enti"egar à iniciativa privada empresas 
que devem ser por ela dirigida e não pela iniciativa pública. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex~ um ãparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Poknão,OSenador. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Ney Maranhão, o 
Partido dos Trabalhadores tem estado extremamente preoCu
pado com a maneira, segundo a qual o Governo Collor de 
Mello está realizando esse processo de privatizaçãO das empre
sas estatais. Em primeirO lugar: gostaríamos de ver as empre
sas estatais sendo melhor administradas. Gostafíarhos que em 
todas elas houvesse completa transparênci.a dos a tos da admi
nistração pública e fossem um exemplo dessa transparência; 
que as empresas estatais tivessem condições de serem exem
plares no que diz respeito ao cumprimento doS direitos sociais; 
que não fossem objeto do inchaço decorrente, muitas vezes, 
das pressões dos mais diversos grupos políticos. V. Ex~ há 
de convir que nunca teria sido o Partido dos Trabalhadores 
o responsável pelo inchaço das empresas estatais, até porque 
o Partido dos Trabalhadores nunca foi o ·responsável pelo 
Gove;rno Federal neste País. Logo, pelo fato· de eventuais 
distorções ocorridas e pelo fato dessas empresas, muitas vezes, 
terem funcioD.ado como o resultado da pressão de inúmeros 
grupos privados, ora para fornecer bens intermediários-, eqUi
pamentos e outros bens a preços mais baratos, mesmo maté
rias-primas para setores de consumo final, a preços mais bara
tos do que outras formas poderiam ocorrer, seja no que diz 
respeito às mais diversas distorções que, por veze-s, õC:orrem· 
na economia estatal, isso não foi de responsabilidade do PT, 
e avaliamo-s-que seria possível corrigi-lasL -

Temos ta.mb_ém críticas ao processo de privatiZaçãO: espe~
cialmente ao leilão, uma vez que diversas moedas, conside
radas até por muitos cOmo iriadequadas para participarem 
desse leilão, poderão ser objeto da compra de lances. Assim 
tem sido formulad~ a crítica.lemos estudado, rec~ntemente, 

formas alternatiVas, num processo de controle mais demo
crático das empresas estatais. Ainda há poucos dias ouvi do 
economista Roberto Manga beira Unge r, que estudou os países 
do ~este_ E~ropeu, _COOlO a União SqviétiWI, _a Alema_nl?-a, 
a Polônia, a Tchecoslováquia, ã Hungria, algo muito interes
sante. Ele disse que na Alemanha, por ex-emplo, está havendo 
um processo de privatização, de alguma forma semelhante 
ao que o Governo Collor quer fazer, pelo qual estão vendendo, 
inclusive para grupos__estrangeiros, as empresas es_tatais, algu
mas delas sendo fechadas, causando desemprego e crise:_ Na 
Polônia, na Tcheco.slováquia, e acho que na Hungria, se não 
me engano, o process-o--é diferente; o governo- e certam_ente 
na Tchecoslováquia, lembro-me bem - resolveu distribuir 
as ações das empresas estatais entre todos os membros da 
população, numa distribuição realmente democrática da pro
priedade, que é uma forma diferente de se distribuir aproprie
dade a alguns grupos. Faço eSsa reflexão, Senador Ney Mara
nhão, porque acredito que devamos compatibilizar essa ques
tão de democratizar o processo económico brasileiro com o 
processo político. Cau-sa-me preocupação alguns fatos_que 
ocorrem no Governo. Ainda hoje, Senador Ney Maranhão, 
houve um episódio bastante sério na Comissão Mista de Orça
mento urna vez que, no domingo passado, foi publicada no 
jornal O Globo uma reportagem -talvez V. Ex~ tenha tido 
oportunidade de ler - em que se dizia que o Relator da 
Comissão de Orçamento, no ano passado, havia como que 
exigido recibo __ de vereadores de cidades no interio-r baiano 
em troca de dar apoio político a_ parlamentares e que isso_ 
teria sido feito pelo prefeito daquela cidade. Avaliei que isso 
deveria ser objeto da explicaçãO do Sr._ Deputado João Alves 
e _boje ele teye a oportunidade de' fazer esse esclarecimento, 
explicando que nada tinha a ver com o comportamento seja 
do vereador, seja do prefeito. O Si". Deputado João Alves, 
a ç~rta altura .• ava~i~~ que _eu te!ia _f~rmulado e_ssa denúncia. 
N3.o, foi o próprio O Globo, foi a reportagem do jornal que 
esteve na cidade -e levantou esses dados. 

O SR. NEY MARANHÃO-'-- Senador Eduardo Suplicy, 
li essa notícia. --

Devo dizer qtie V. Ex~ tem toda razão em alertar a Nação 
sobre esses fatos que têm que s.er abolidos, definitivamente 
da política brasileiià. 

-Concordo com V. Exf, nessa denúncia, em que tãO bem 
esclareceu à Naçãp ~·que repercutiU: na Imprensa Nacional. 

O Sr. Eduardó Suplicy- Eu gostaJia-que houvesse crité-
rios de destinação de recursvs, seja para Pernambuco, seja 
para Alagoas, seja para São Paulo, para Santa Cataiiõa de 
maneira que, claro, visando a melhor distribuição da renda 
nacional, que fossem por nós conhecidos. É preciso que ·o 
Executivo rios expHque quais os critêriOs para- a dotação de 
recursos. Mas que os parlamentares ao estarem destinando 
verbas para regiões e municípios -teóham aqui a consciênCia
de_ que todos os_ brasileiros de todos os municípios e estados 
devam ser contemplados também. 

O SR. NEY MARANHÃO-.E_ principalmente, Senador 
EduardO Suplícy, dentro deste contexto do orçamento existem 
verbas em que certos municípiOs --tê-m que entrar com uma 
parcela, vamos dizer de 30%; já outros, se conseguirmos uma 
verba maior para eSta área, eles terão condições de receber, 
porque dispõem dos 30% para faze"r faCe- a essa liberação. 

Neste ponto eu concordo com V ~Ex,~ é_ um home_m sério 
no trabalho que se propõe e está fazendo nesta Casa. Não 
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o conhecia pessoalmente, mas acompanhei V. Ex~ através 
da imprensa. V. Ex~ foí Um defensor incansável para a morali
zação dos costumes na Câmara dos Vereadores de São Paulo. 
Soffeu até anleaças, qUafido atearam fogo em ~rtos docu
mentos, mas V. Ex~ não abre mão da verdade e daquilo a 
que se propõe. Tenho um grande respeito e admiração por 
V. EX' 

Com relação, Senador, à privatização, quero lembrar 
umas palavras que ouvi quando visitei a China Cáfiúiil.ista. 
TiVe a hOnra de conversar com o Primcifo-Minisfro -Secretá
rio-Geral do Partido Comunista, Jiang Zcmin --'de um dos 
poucos· países que defende a autodeterminação dos povos. 
Ele conversç..u comigo sobre esse problema. 

V. Ex~ sabe que a China e a União Soviética -passaram 
29 anos brigados, porque o Partido Comunista da União Sovié
tica queria atrelar, dentro de suas idéias, o Partido Comunista 
Chinês. V. Ex~- conhece muito bem a história. 

Ele disse o seguinte Senador: muitas vezes o que é bom 
para a China não é bom para o Brasil e vice-versa. É o caso 
que V. Ex• citoU da Tchccoslováquia ou da Polónia. 

A inchação dessas estatais, desses elefantes brancos não 
foi culpa do governo do Presidente Fernando Collor de Mello. 
É um sanguessuga do povo brasileiro, Senador Eduardo Supli
cy, que já não tem sangue, tem sangue de ~r~nguejo~--

V. Ex~ sabe que o prc juízo dessas estatais no ano passado 
foi acima de US$6 bilhões, que poderiam ser investidos em 
educação, em saúde e na construção de casas populares, onde 
a defasagem é muifo grande. 

O Sr. Eduardo Supll<y- Mas não da USIMINAS. 

O SR. NEY MARANHÃO- Quem disse uma corSa inuito" 
certa sobre a USIMINAS foi o Senador Ronan Tito. Houve 
uma época em que o Governo fahricava açO, chãpas--=- ontem 
mesmo, não sei se V. Ex~ leu um artigo nllde os grandes 
beneficiários-da SIDERBRÁS são os trustes, -os_ cartéis. Quan
do falo em cartéiS, refifO-me- cO-riw chefe dessa quadrilha ao 
Sr. Antônio Ermírio de Morais. 

Essas empresas recebem subsídio - e .só o Estado de 
Minas Gerais, SenadOr Eduardo Suplicy-, durante o período 
da USIMINAS, em relação à diferença de preço do aço para 
o preço normal, deixou de receber de !CM US$2 bilhões. 

Eu aceito; Senador Suplicy. Houve uma época ein que 
o Estado tinha que estar à frente de certas coisas. Lembro-me 
do Dr. Getúlio Vargas, fui do seu partido, e tenho a carta-tes
tamento dele na cabeça. Nós tinhamos que criar a CSN; a 
Petrobrás é intocável. Nós temos que modificar não a pi-Ospec~ 
ção, mas· a comercialização e o transporte. O mundo mudou. 

Eu quero apenas chamar 3 ate-nção _de V. Ex~ e diZer 
que o seu partido tem que ser reciclado. Veja a CMTC, em 
São Paulo, a dor de cabeça que tem dado à Prefeita Erundina, 
quando foi obrigada a demitir muita gente porque a máquina 
estava inchada por nomeações anteriores a-sua ge-stão. Então, 
essas estatais, Senador Suplicy, dão justamente, ensejo para 
encher essa máquina, e quem paga é o povo. Eis o exe-mplo 
de uma companhia que era modelo em São Paulo, se não 
me engano. Acompanhei a campanha do Sr. Jânio Quadros. 
Antes, essa Companhia era o orgulho do transporte em São 
Paulo. O povo de São Paulo brigava para que os ônibus da 
CMTC fossem para seus bairros.._ E hoje a coisa não está 
bam assim. E o que tem dado a maior dor de cabeço à Prefeita 
Erundina, do PT, é jris13.rrieiúC e-ssa: ç_ompanhía, pelo inchaço. 
Ehtão, V. EX" calcule esses "elefantes brancos" que estão 

sob a responsabilidade do Governo Federal. Nós temos que 
ir à justiça para dicidir, amanhã, como foi deliberado pela 
justiça de Minas Gerais, se ·esSe leilão está"'certo ou errado. 
o- gu:e_ não posso, Sr. _Senador, é admifír .éfüe O Partido de 
V. Ex~ faça um comício no Rio de Janeiro -que, tenho 
certeza, será para protestar -, mas faço voto de que não 
se ie-pita aquilo que aconteceu no último leilão. 

O Sr. Eduardo Suplicy- O comício é um difeitá demo
crático. 

O SR. NEY MARANHÃO- Claro, Sr. Senador. ~Quanto 
a V. Ex~;tenhO certeza-di-que Ilão admite, de maneira nenhu
ma, anarquia, quebradeira, porque, quando vereador no Esta
do de São Paulo, V. Ex~ sentiu na própria pele essas pr~ssões. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY 
~ MARANHÃO EM SEU PRONUNCIAMENTO 

Jornal do Brasil -Negócios e Finanças 

O "ELEFANTE" É MUITO MAIOR 
Participaçâ.o acionárüi. do governo em empresas 

privadas vale pelo menos uma Usiminas 

Cláudio Boechar e Marcelo Pontes 

O Governo Federal· tem pelo ffienos o correspondente 
a uma Usiminas- cerca de US$1,4 bilhão- em ações de 
empresas privadas, mas nem -o ·programa de desestatização 
n~m o debate sobre o tamanho e o papel do Estado incluíram 
até agora esses papéis na lista do que pode ser vendido para 
aliviar o drama de caixa do Tesouro. 

--com base numa relação da pãrtidpação áci6nãfiã dê em
presas públicas em empresas privadas, extraída do relatório 
e parecer-p-revia do Ministro Homero Santos, do Tribunal 
de Contas da União, Sobte as contas do Governo CO!lor relati
vas a 1990, o Deputado Federal Miro Texeira (PDT--'-- RJ) 
apresentou no final da tarde de ontem, na Comissão de Econo
mi~ da Câmara, requerimento pedindo auditoríã do TCU so
bre esse tipo de investimentO feito -pelo BNDES; Banco do 
Bra-sil, Caixa Econ-ómica Federal e Siderbrás. 

"O povo brasileiro não sabe _que é sócio minOritário de 
689 empresas na área comercial e industrial privada e 107 
-na área comercial e industrial estatal. Somos sócios -de hotéis, 
metalúrgi-cas, fábrica de chocolate, de material de construção, 
refrigerantes, ferramentas, tecidos, porcelanas, botões, talhe
res, usiõa de açúcar e muitas outras coisas sem qualqUer impor
tância estratégica para o desenvolvimento do País." 

Alguns exemplos - o deputado cita até meia-dúzia: de 
instituíçõeS financeiras estrangeiras das quais a União é acio
nista. Mas o·relatório do TCU é muito maís detalhado. Apre
senta uma tabela que toma uma dúzia de páginas_ do relatório, 
com o nome da empresa estatal investidora,. o da empresa 
privada na qual investiu, a percentagem do capitaJ adquirido 
e o valor histórico, ou apenas cóntábil, das ações em poder 
da União. 

Por essa tabela, sabe-se, por exemplo, que a Siderbrás 
detém 40,67% do capital total da Siderúrgica Mendes Júnior; 
a Caixa Económica Fe_deral47 ,73% do banco Interamericano 
de Poupança e Empréstimo de Caracas, capital da Venezuela; 
o Banco do Brasil, 49.83% de Sobral Irmãos S.A Comércio 
e Indústria, 11 ,80% do Bonor Indústria de Botões do Nordeste 
S.A, 15,88% de Refrigerantes do Amapá S.A, 14,52% da 
SalinaAmarra Negra S.A, 17,24% da Azulejo do Pará S.A, 
22,81% da Fábrica de Celulose e Papel da Amazônia, 18,09% 
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da Companhia Tropical de Hotéis da Amazônia e 10,56% 
da Hering do Nordeste, entre outras empresas. _ 

Inchação- O relatório em que o Deputado Miro.Teixeira 
se baseou informa que desde 1983, o TCU manifesta ''preocu
pação quanto às diversas participações acionárías de çàráter 
minoritário em empi"eeridimentos industriars e co-merciais, pri
vados e públicos, estaduais e municipais, -aS:Siin conio quanto 
ao seu acelerado crescimento". 

Segundo o Ministro Homero Santos,_ nesse relatório, 
"ainda nas contas tlo exercício de 1982 (Ministro Luciano 
Brandão, solicitava-se ao Poder Executivo a restauração e 
ampliação da competência" do TCU, "objetiVando não só 
o retorno à fiscalização das empresas em que a União participe 
direta ou indiretamente, igualitária ou majoritariamente,- (lo 
capital social, corno ta:mbém daquelas em que a União parti-
cipe minoritariamente"-.- -~ - -

O Ministro Homero cita também que na sessãO do TCU 
de 14 de novembro de 1990 o Ministro Fernando Gonçã.lves 
declarou-se perplexo com "a enorme massa de recursos colo
cados a serviço de empresas em que a União tem participação 
minoritária''. 

"Cumpre ressaltar"- afirma o Ministro Homero- "que 
o crescimento vertiginoso dessas participaçõ-es- minoritárias, 
além de significar a imobilização substancial de recursos do 
sistema BNDES, em beneficiO de uns e em detrimento de 
outros, resultou na cri_ªção de mais uma estatal, a BNDESpar, 
justamente com o objetivo de administrar tais participaç6es" 

Estimativa --Chega a propor o· Ministro Homero que 
a alienação imediata dessas participações seJa adotada como 
solução ideal para a falta de controle desses recursos e para 
o favorecimento de determinadas empresas privadas. "Com. 
isso, haveria o ingresso oU o retorrio de cOnsi~e_r?~~~ soma 
de recursos ao BNDES, estímadosein Cr$1,14 trilhão (posição 
levantada em 31-12-1989, corrigida pela inflação até outubro 
de 1990), os cjuais poderiam servir de suporte a novos projetas 
de investimentos". 

Convertido ao câmbio de outubro de 1990, esse âlnlieiro 
corresponderia ao valor de pelo menos oito UsimillaS. Mas 
o diretor do BNDES responsável pelo BNDESpar, Sérgio 
Zendr_on, diz que não é isso tudo, porque a instituição vem 
se desfazendo continuamente de alguns papéis. Segurido ele, 
o levantamento do TCU está defasado. O BNDESpar tem 
hoje ações de 120 empresas privadas. O valor de mercado 
dessa carteira, informa, é de US$1 ,2 bilhão- quase o corres-
pondente a uma Usiminas. -

ECONOMISTA INDICADO PARA 
O NQBEL DEFENDE A PRIVATIZAÇÃO 

Lopes de Sá 

José de Castro 
Belo_ Horizonte_- O economista mineirô Àntônio LO'pes 

de Sá, de 64 anos, com 126 obras públicadas - 26 delas 
no exterior - irfdicado por três universidades européias para 
o Prêmio Nobel de Economia, é um defensor do Programa 
Nacional de Desestatização, por entender que as estatais de
senpenham hoje, na economia brasileira, o mesmo papel dos 
suseranos (se-nhores feudais) na Idade Média. 

-Nossa economia está muito semelhante, não na forma, 
mas na essência, com O Sistema ~económico de mil anos atrás 
- compaiou Lopes de Sá, lembrando que naquela época 
o dono do castelo dividia parte de suas terras em _glebas, 
que cedia aos s_ervos. Hoje, o Governo e as estatais se compor
tam de forma igual e a população brasileira não vive melhor 
do que na Idade Média diz. 

O e~~:mo:m~_sta . .J.~fe.nde_. que" as estatais sejam repassadas 
à inici_~t_tv~ privada e elogia o_pro_gr~~ao de __ pri~?tização p.o 
B-raSil. 

-As estatais sofrem influênciaS dO_ pod~r político sobre 
sua eficiência e eficácia- afirma: - ' 

Autor de uma teoria que explica como encontrar a eficácia 
iiuma atividade eConomica, o professor Lopes de Sá diz que 
a eCdhOinia deve estar a serviço do homem. Quando tOdos 
os patrimóniOs individUaiS estíYerem equilibrados, a Nação 
estará equilibrada, assegura. Daí, a necesidade de se melhorar 
a distribuição de renda e aumentar o nível de emprego. O 
grave problema do País é a falta de investinlento e a queda 
da produção, diz Lopes de Sá. E, em conseqüência, o desem
pregO e a queda da arrecadação. 

Lopes de Sá diz que a carga tributária excessiva e os 
juros a1tos compõem, junto com as estatais, o panorama exato 
do século X. Economista e consultor de grandes empresas 
- nos últimos 14 anos; também Assessor de Economia e 

-Finanças do Ministério da Aeronáutica --,,Lopes de Sá é 
memPro da_ Academia Italiana de História, entre outi'as OJ;"ga
nizações científicaS. 

António Lopes de Sá afirma aindã que teme a aprovação 
de um imposto único no País, que considera injUsto. 

Folha de S. Paulo 

VOZES DO ATRASO 
Ao levantar esse assunto~ invocando o poder de fiscali- A decisão do PT e da CUT de manter a convocação 

zação dado pela Constituição Federal ao C~nlgresso, _o Depu- do comício de protesto contra a privatização da Usiminas 
tado Mirp Teixeira, que perte:Õ.ce ao partido do Qoveí-nador _ marcado para 0 próximo dia 18, na Central do Brasil, 
Leonel Brizola, um dos principais opositores da privatização no Rio_ só pode ser recebida com desapontamento. 
da Usiminas, pretende demonstrar que o Governo Federal Com efeito, depois do revoltante espetáculo de selvageria 
deveria ter adotado outras prioridades na hora de iniciar a -Protagonizado pelos defensores do estatismo em frente à Bolsa 
desestatização. -- ---- de Valores carioca_-_quando da prime-ira tentativa de venda 

Uma coisa, entretanto, não ínvalida a outra. Para priva- da empresa, parece inevitável que uma no manifestaÇãO acã.be 
tizar também essas participações acionárias basta uma decisão estimulando uma_i~desejável exacerbaçãQ xenófoba em torno 
política do governo. _Sequer há necessidade de novas leis ou de um tema que _exige, ao contrário, um debate o mais equili
medidas provisórias para autorizar a venda dessas açõe"S. É 6fado e sereno possível. 
suficiente a constatação de que existe no País uma estranha Considerações dessa natureza parecem tão evidentes que 
economia de mercado - a que é patrocinada pelos cofres até um dos organizadores do comício e defensor de posições 
públicos. -- notoriamente retógradas, o Governador carioca Leonel Brizo-

la, recuoue anunciou o adiantamento do protesto- contes-
O G I o b o 6 , d e o u t u b r o. d e 1 9 9 1 tado pelo PT e CUT. 
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Vale ressaltar, no entanto, que o governador pesou para 
isso também outros fatQres._ Apenas um dia após a decisão, 
por exemplo, Brizola recebeu do BNDES as verbas finais 
para a construção da Linha Vermelha, uma das bandeiras 
da atual administrãÇão carioca. _ _ ___ _ 

De todo modo, o fato é que a realização do comício 
conflita com as exigênciãS de modernização da ecOriOnlia, bus
cando ofuscar, com o apelo à radicalização emocional, todos 
os efeitos benéficos~-_que a privatiiil.ção aCarreta eril termos 
de redução do gigantis~o estatal, aume!lt'! da eficiência,_ e 
mesmo maior atratividade para os investimentos externos, 

O nlais lamentável __ é_TIQtar que a CUT e o PT, na sua 
ânsia corporativista e-e_s-ta.tist~, preferem proSSegUir ignorando 
esse imperativo. Desprezando sua responsabilidade de ofere
cer contribuições para ·a resolução dá grave crise do país, 
acabam reduzindo-se. assim, a meras vozes do atraso. 
Grande Rio 

MARCELLO QUER PRIVATIZAR 
COLETA DE LIXQ . 

O Prefeito Marcello Alencar oriçntou_ontem O Presid~nte 
da Comlurb, Ivan Lagrotta, para que_acelere os estudos.visan
do à privatização parcial do serviço de coleta de lixo. Marcello 
ponderou que a Cidade não pode ficar à mercê de uma greve 
a cada três_ meses. Lagrotta explicou que a intenção da.Prefei
tura é começar pela Ilha do Goverri3dor. Ele argumentou 
que não_ há opções para suprir os problemas causados pelas 
greves da Comlurb, já que nenhuma empresa tem 450 cami
nhões coletores, necess~rios para fazer_o serviço ilà Cidade. 

A paralisação de garis e rodoviárioS entrOu hoje no tercei
ro dia, acumulando 12 mil toneladas ·de lixo nas ruas, mas 
o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Juiz 
Paulo Ramos, deixou-de decretar a abusi\ridade da greve dos 
garis, pedi comando de greve assuJ:!liU- o compromisso, em 
reunião de tentativa de conciliação que presidiu, de que a 
cole ta do lixo dos hospitais·, escolas e •feiras livres conleçará 
a ser feita hoje, a partir das seis horas. ··.-

Os grevisfas fó'ra;n ·representadOs 'na: ·reuriião p-elos presi
dentes dos sindicatos- dos Rodoviário~,· Luiz Martins,_ e .Pos 
Empregados em E"nipresas de Asseio; Manoel Meireles. A 
Comlurb foi repreSentada pelo Diretor Financeiro, José Mau
rício No lasco, e por dois procuradores: · 

O comando de.grev"e anunciou que 420 homens, utili
zando 64 veículos. sairão das garag~n~ oda Comlu_r_b na Rua 
Catumbi 15 e na Estr_açiado Camboatá, no Largo de Deodoro, 
para fazerem, a colefa do lixo dos .ho~pitais da Zona Sul, 
Ceritro e Zona Üe{)t~.~_o Hospital Souza Aguiar deverá ser 
o primeiro. __ . . ,_-,. , . -_ - - . 

Hoje, haverá nova reunião de coD.ciliação no TRT,. a 
partir-das 14h30min O Secretário_ dO Siildicato_dos Rodoviá
rios, Santos Nogueira, informou que o_Comand_o -de greve 
já baixou de_ 30 para-2-1 por cento a re"iviildicação de reajuste 
com vigência retroatiVa a setembro, além dos abonos dados 
pelo Governo e já inCorporados por lei. ~os salários. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro J -;- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVJ\.L 6J\.PTISTJ\. (PFL- SE~ Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"1 e ~rs. Senad~re~, 
pela segunda vez o Brasil, País re_ligíso de im~nsa mawna 
católica, recebe a visita abençoada de Sua Santidade o Papa 

João Paulo II, sob o aplauso vibrante e fervoroso de nossa 
população. 

Pela segunda vez o Brasil, País relígioso de liberdade 
de culto mas de imensa maioria católica, fecebe a visita de 

·sua SanÚdade-0: P_apa_Joáo Pa-Ülo ii, sob 6 Vlbiãôte, cOJltrl(o 
e fervoroso aplauso de nossa população que lhe tem prestado 
as mais sinceras e afetivas demonstrações df;. simpatia, re_ve:.. 
rência e amor, a este personagem tão admirado e querido 
do mundo inteiro, não somente por ser -o legítimo herdeiro 
da missão confiada por Cristo a Simão Pedro, mas, principal
mente, pelo prestígio e a confianÇa de que se tornou merecedor 
pelo compromisso a que se impós em sua pastoral de pere
grinar pelo mundo como mensageiro do diálogo, da fé, da 
esperança, da palavra de Deus e da paz entre os homens. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é a jornada de n~ 
53 qlü! o Papa João Paulo II empreende em seu pontificado, 
iriiCiado há exatos 13 ahos, quando pela primeira vez visitou 
o Brasil em 1980 e conquistou para ·sempr-e o· r-espeito e a 
afeiÇão de todos os brasileiros. tocados pelo bálsamo aben
çoado do seu primeiro gesto revestido de grandiosa humildade 
em beijar o solo brasileiro ao seu primeiro passo em nossa 
terra e pela divina sabedoria de suas palavras cheias de preocu
pações com a nossa vida e a nossa fé, com as nossas dificul
dades sociais. Com os ·valores morais e cisrtãos de nossa socie
dade e com os mais carentes e necessitados. 

A visita do Santo Papa ao Brasil é uma benção para 
todos os segmentos da sociedade, povo, governo, empresa
riado, educadores, planejadores e todos_ os_ ramos profissio
nais, po·is a sua palavra transmite indicações seguras para 
o aperfeiçoamento de nossa sociedade e para a construção 
de um mundo melhor, onde a convivência humana seja ·mais 
proveitosa, tranqüila; solidária e mais- feliz, nós lembrando 
sempre que o sentido de nossa existência não é apenas o 
objetivo da vida, mas o horizonte de nossa salvação espiritual, 
o horizonte infinito da eternidade. É isto que dá grandeza 
ao homem, é isto que, mesmo adormecido na consciência 
das pessoas. na consciência do povo, é o que alimenta a fé 
de cada um. E suas visitas, em sua perigrinação pelo mundo, 
como um toque mágico, tem despertado o fervor religioso 
da Igreja e dos cristãos, enchendo as praças, como aqui em 
Brasília, e em outras capitais, de imenSa multidão cheia de 
fé nas promessas de Cristo e na missão de seu Ministro na 
Terra. 

Quando da chegada de Sua Santídade ao Brasil, estava 
em Nova Iorque participando da Reunião Anual da The Brazi
lian-American Chamber ofCommerce,Inc.e de lá apressei meu 
retorno, na última segunda-feira, dia 14, com o propósito 
de atender ao_ Convite do Presidente Fernando _Collor para 

-a recepção que lhe foi oferecida no Palácio do Pla_naho, onde 
receberia os cumprimentos das autoridades brasileiras nesta 
visita a Brasília, quando foi inicialmente saudadoena Base 
Aérea pelo Ministro Francisco- Rezek. 

Em sua saudação ao Santo Padre, o Presidente da Repú
blica lembrou da afinidade do Brasil com a Igreja e rememorou 
que há quase 500 arios os jesuítas fundavam cidades e as 
primeiras escolas, e, reportando-se às inúmeras dificuldades 
que o País atravessa em decorrê_ncia da conjuntura mundial 
e nosso relacionamento com os países ricos fez o seguinte 
apelo: "Vossa Santidade pode, sem prejuízo da missão de 
pastor, usar o peso de sua incontestável autoridade em todos 
os foros internacionais para melhorar as condições do resto 
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do mundo, contribuindo!> para suprimir táfitaSTnjUSfíças que 
ainda subsistem no relacionamento dos- povos••; e expôs, em 
sucinto relato, os propósitos e realizações do governo na ârea 

social em benefício das populações mais carcn_tes, iriclusive 
os indígeilas. --_ 

Por sua vez, o Sumo, Pontífice, agradecendo as saudações 
e honras oficiais recebidas, frisou que sua visita sena:·"'preCisa~ 
mente cumprir essa missão pastoral dentro de um riiarco exclu
sivamente evangélico de congregar as ovelhas do rebanho 
da Terra Santa Cruz", mas reconhcciu que "'o Brasil atra
vessa, neste momento de sua história, uma· fase, que todos 
sabem ser delicada, em face dos imensos problemas sociais 
e económicos, cuja solução não admite maiS dilações." 

Afirmando estar certo de não se "afastar o mais mínimo 
do escopo pastoral, e no exercício da missão _exclusivamente 
espiritual", declarou: "dirijo--me aos senhOres, pedindo a D~us 
que vos ilumine nesta árdua missão da defesa dos valores 
espirituais e morais dO Brasil. Que as questões levantadas 
pela sociedade sejam sempre examinadas à luz dos critérios 
da justiça e da moralidade cristãs, antes que os interesse..s 
particulares''~-

E ainda disse que_ ''o Brasil não pode "ã.brirmao de- sua 
maior riqueza - o imenso contig~l!t~- de- criança_s eo jo~e'ris 
que precisam ser integrados plenarnen!~- _9_a yida _social, no 
trabalho e na efetiva cidadania", e abençoou na- ocasião a 
maquete de um Centro I!itegrado d~ Apoio à Crí3.nÇ1c- -

Em meio às suas palavras, o Santo Papa lembrou, tam
bém, que entre o desejo. do bem comum do homem e da 
Pátria, a Igreja e o Estado acabam se encontrando. 

Sr. Presidente, recebi convíte do Governador Joaquim 
Roriz e da Arquidiocese de Brasilia, por intermédio Oa Senho
ra Vice-Goverõadora dO OF, Márcia Kubitschek, para assisti! 
à missa oriteni celebrada na Esplanada dos MinistériOs, e pude 
ver a imensa-quantidade de gen-fe tl!.!~-P<!rticiPou-do ato religiQ
so, juntamente com as autoridades presentes, num clima de 
absoluta atenção, ordem, organiza-ção, respeit9 e_- disciplina. 
O trabalho dos organizadores da cerimônia, promovida pela 
Arquidiocese de Brasília sob a orientação do Arc_ebispo de 
Brasília Dom José Freire~ Falcão e o apoio do Governador 
Joaquim Roriz, repreSentado pelos dispositivos de segurança 
e instalações montadas no local, permitiram que a multid~o 
e todos os presentes pudessem assistir à missa coni itDSoluta 
tranqüilidade e recolhimento. 

Sr. .Presidente, Sr'1 e Srs. Senadores, a visita--d<? Papa 
ao Brasil é um acontecimCiitO extremamente importante, não 
somente pelos relevantes -aspectos r-eligosos e espintlíais, ae 
que se .reveste;- mas também, pela sua- mensagem densa de 
sabedoria, de conforto e de exemplo para a convivência huma
na e para alimentar e fortalecer as nossas esperanças ha solu
ção de problemas cruciais do Brasíl e do mundo. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, qUero.agradeCer ao 
Presidente Fernando Collor o conVite que me enviou para 
a recepção ocorrida no Palácio -do Planalto, e que me permitfu 
renovar· meus cumprimentos ã Sua Santidade, e o convite 
do Governo do Distrito Federal e ArquidioCese- de Brasília 
para assistir à Missa campal na Esplanada dos MiriiStéri.Os. 

Finalizando, peço transcreve~ cortt o meu ptohunciameh
to o texto das palavras proferidas pelo Presidente da República 
na solenidade do Palácio do Planalto, no dia 14 de outubro, 
e a saudação do Sumo Pontífice feita na mesma--ocis'i?o: (Mui
to bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Folha de S. Paulo 

Terça-feira, 15 ~de outubro de 1991 
PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE 

NO ENCONTRO 
Beatfssimo Padre, 
Certa vez, ao re"gressar de uma de suas viagens apostó

licas, Vossa Santidade explicou que viajavá peJo·-mundo a 
S'etvíço da Igreja e a serviço do homem. 

Tenho, portanto, duplo motivo de satisfaÇão, neste mo
mento em que Vossa Santidade nos visita: como membro 
da comunidade católica e como Presidente da República, sou 
duas vezes honrado por sua presença' errt Brasília. 

A Igreja no Brasil cresce em v{gor pelo privilégio do 
encontro com o- Sumo Pontífice; e isSo" alegra -todos os fiéis": 

Ao presidente, é dada a oportunidade de falar, de coração 
aberto, ao Papa enquanto estadista---: dessa conversa,-estou 
seguro, resultará proveito durad~~_ro· Para toda a cidadania. 
~-, -Esse serviçO- à C3usa'da Igreja e-à causa-do homem tem 
marcado de forma constante seu pontifiCãdo. 

- De um la_do, O zel9-pela.teologia e a defesa de sã doutrina, 
o incentivo à· ação IniSssionária, a pÍ'OtnoÇãà do êcuiDeOiSmo 
e a-abertura ao diálogo inte:r_-religioso, aiéin do :gaiernal cuida

'do pelo clero e pelos religiosOs. 
De outro lado, a luta cotidiana em prol dos direitos huma-

nos, do mais elementar direito à vida ao- mais nobre direito 
_ à liberdade de consciência e de prática da fé; a intransigente 
cruzada pela paz e pela justiça; o interesse_ diligente pelas 
prerrog-ativas das minorias; c ouvido .sempre atento à queixa 
dos oprimidos; a voz ·sempre_ vigorõsà em_ favór- dos pobres, 
dos doentes, dos discriniimidós, dos- migrantes e refugiados, 
dos deserdados da sprte - essa mesma voz que sempre se 
eleva na defesa do direito- ao desenvolvimento. 

Na história modema, ·BeatísshriQ- Pâdre, os efeitos de 
sua ação pessoal têm sido extraordinários. 

Quis O destino que Vossa Saitfídade se enc-Ontre enire 
nõS,- depois de amanhã, dia 16, qua_nao ceiebraiii6s o 9édino 
terceiro aniversário de sua eleição pelo- Sacro Colégio dos 
Cardeais. 

Quis, igualmente, o destino que ã- chegada do P3pa a 
esta terra ocorresse em dia de júbilo para nós, dia de Nossa 
Se~hora Aparecida, padroeira dos brasileiros, e no qual tam
bém comemorcn_nos o-Dia da Criança, por cujo bem-estar 
e_segurança nossa- Sôdedade irá mobilizar-se ainda mais, com 
a força motivadora da sua presença. · 

PeJa-segu-nda -vez caôe-·ao Brasil-aliO"Ilfa--ae -receoer:voSsa 
Santidade em visita p-aStoral~ que renova-e fortalece os vínculos 
especiais existentes entre a Sé Apostólica e este País de imensa 
maioria católica. 

O lado Htúrgico _de seu intenso prognüna em nossa terra 
encontrará o ponto culminante na celebração da Santa Missa 
em Florianópolis, durante a qual será elevada à dignidade 
dos altares Madre Paulina, fUndadora da Ordem das Irmãzi
nhas da ~maculada Conceição .. 

Além de intercessora das graças divina-s, ela será, dora
vante, por todos os títulos, mesmo para os brasileiros de outras 
crenças, figura emblçmá~ica das virtudes de dedicação ao pró
ximo, de humildade perante a injustiça sofrida e de perseve
rança a serviço de um ideal. 
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As atividades pastorais de Vossa Santidade o levarão 
a defrontar-se com a realidade brasileira nos sucessivos encon
tros com os jovens e as crianças, com os indígenas, com os 
doentes, com os favelados, com os representantes de outras 
Igrejas cristãs e da comunidade judaica, com-o mun-do da 
cultura e das artes. 

Não que seja preciso ao-santo Padre -irifórnlar~se sobre 
o Brasil; Vossa Santidade nos conhece bem. 

Desde quando os jesuítas, há quase quinhentos anos, 
fundavam cidades e as primeiras '•escolas de ler, de escrever 
e de algarismos", a inserçà:o da Igreja na históría de meu 
país é tão forte que se pode quase dizer que somos o que 
a Igreja nos fez. _ _ ___ _ 

Até hoje, c::ontinua a ser priinordial a cOntribuição da 
Igreja para a vida do Brasil. 

Se, na esfera política; O clero e as instituiÇões leigas cató
licas competem livremente com as demais forças vivas desta 
Nação, na área_ Social a presença e a atuaçãoda Igreja são 
extremamente importantes e ela se faz cn!dorã do recOnhe-
cimento geral. _ __ _ ·--- . ___ -- , 

De tudo isso, Vossa Santidade é mantido a par, por força 
da atividade diplomátfca da Santa Sé e em virtude das Visitas 
regulares que lhe fazem os membros do. episcopado brasileiro. 

Inúmeras vezes, BeatíssimO Padre, na leitura de suas encí
clicas de cunho social, como de outros documentos pontifícios, 
reconhecemos a realidade da situação brasileira -semelhante 
à de outros país em desenvolvimento- e enche-nos de ânimo 
verificar, ao mesmo tempo; o_zelo de Vossa Santidade e sua 
admirável profundidade de análise. 

Seja-me permitido, apenas, nesse contexto, e para atua
lizar informações ante Vossa Santidade, uma vez que já trans
correu quase um ano do término das visitasad limina dos 
bispos brasileiros ao Pontífice, fazer-lhe breve referência a 
alguns programas nossos, que convergem com !iS p_!;_r_m~nentes 
preocupações do Chefe .da Igreja:-

- a reestruturação da economia, com viStas a alCançar 
maior eficiência e m:áiOf justiça na-dísiribuição dã renda nacio
nal, mediante a valorização dos instrumentos de mercado, 
na linha preconizada por vários pronunchtmenfõS de Vossa 
Santidade, tais como as EncíclicasLaborern exercens, Sollici
tudo rei socialis eCentesirnus annus; 

-a proteção da infância e da adolescência abandonadas, 
sobretudo nos grandes centros urbanos~ através de iniciativas 
abrangentes, viSand~_ a u~a_ formação in-tegr~l, como é o caso 
dos Centros Integrados de Apoio à CriariÇa;- - - -

-apreservação do meio ambiente, por meio de inúmeros 
projetas de proteção e recuperação ecológica; 

- a defesa dos indígenas e 0 inceSsante trabalho de de-
marcação de suas reservas; _ 

-a intensificaçã"Ci dos esforços em prol da reforma agrá
ria, visando à implantação segura e progressiva de uma estru
tura fundiária mais justa, para proporcionar um meio.de vida 
estável a milhões de famílias de colonos sem terra. 

São essas, Santíssimo Padfe, algumaS- dãS respostãs que, 
no Brasil, com enormes dificuldades e ânimo inquebrantável, 
estamos procurando dar aos imensos desafios práticos da hora 
presente. -- - --

Todos os nossos esforços (azerii-se sob o siinó' da_ demo
cracia e da tolerância, com o objetivo último de criar uma 
sociedade justa e harmónica e que reflita, em sua pluralidade, 
os mais essenciais valores cristãOs. 

"O ensinamento social da Igreja", salientaVa recente
mente Vossa Santidade a propósito de sua encfclicaCentesimus 

annus, "não é senão um desenvolvimento orgânico da própria 
verdade do Evange_l_ho: -é o Evangelho social_de nossos tem
pos". 

Sabemos que a plena aceitação desse ensinamento não 
_signifiCa: ao au'torriática solução- dos problemas que a Igreja 
apOnta e que, no caso do Brasil, todos reconhecemos e busca-
mos enfrentar. -

Persistem óbices de_natureza vária a dificultar a correção 
de situações de injustiça. · 

- As grandes questões de nosso tempo não se resolveram 
com-o esgotamento do conflito ideológico. 

Vivemos em meio a grandes transformações, que têm 
exigido sacrifícios igualmente grandes. 

Nos países em desenvolvimento, muitos dos obstáculos 
ao verdadeiro progresso social derivam ai_!19a _de fatores exter
riós, sobre os quais nossa capacidade de influir é restrita. 

O comércio internacional, distorcido e limitá.do pelo pro
tecionismo, não favorece a superação desse estado de coisas, 
agravado, ainda por cima, pela crise do endividamento, sobre 
a qual Vossa Santidade tem freqüentemente lançado seu olhar 
atento e sensível. 

Após haver ajudado a lançar os fundamentos -da "casa 
comum européia" e abertos novos horizontes à história dos 
povos do hemisfério Norte, Vossa Santidade pode, sem pre
juízo _da missão de Pastor, usar o peso de sua incontrastável 
autoridade, em todos os foros iiJ.terõacion-ais, para melhorar 
as condições do resto do mundo, contribuindo para suprimir 
tantas injustiças que ainda subsistem no relacionamento entre 
o_s povos. 

"Qu:-ero renovar a Vossa-santidade, em nome de todo 
o povo brasileiro, a expressão de nosso contentamento por 
tê-lo entre nós e formular os votos mais fervorosoS de bom 
prosseguime~to de sua pastoral. 

Quero também pedir ao Papa suas generosas bençãos 
sobre o Brasil e o seu continuado interesse pelo destino desta 
nossa grande e querida pátria. 

. Que Deus _c_ontinue a_nos ajudar! 

Folha de S. Paulo 
Terça-feira, IS de outubro de 1991 

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II 
NO PLANALTO 

Senhor Presidente, 
Permita..:me prírneiràmenfe expresSar meUS. sentimentos 

de agradecimento pela acolhida que me foi feita, através do 
vosso Ministro das Relações Exteriores, doutor Francisco Re
zek, logo ao pisar o solo brasileiro, e pelas nobres palavras 
que acaba agora de d.irigir-me Vossa Excelência, sem dúvida 
destinadas não exclusivamente à minha pessoa, mas à missão 
que a Divinà Providência me confiou doze anos atrás e à 
mesma Igreja Universal de que sou pastor. 

O retorno ao Brasil, como já frisei na minha chegada, 
visa precisamente cumprir essa missão ·pastoral, dentro de 
um marco exclusivamente evangélico, de congregar as ovelhas 
do rebanho da terra da Santa Cruz. Por isso, este momento 
assume particular significado, considerando que me dirijo não 
só ao supremo mandatário da nação brasileira, mas também 
às_ autoridades governamentais que têm a grave responsabi
lidade de representar e de encaminhar a vontade do povo 
como promotores da paz e do progresso entre os seus cidadãos. 

Os objetivos, o da Igreja, na sua missão exclusivamente 
religiosa e espiritual, e do Estado, visando o bem comum 
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de cada homem, são certamente distintos. No entanto, con
fluem um ponto convergente: o homem e o_ bem da pátria._ 

A Igr~ja, que sempre teve presente as próprias dificul
dades para alcançar _seus objctivos, com mais fáciiidade há 
de entender a complexidade do próprio governo de uma nação 
para cumprir suas obrigações diante de cada indivíduo. Mãs 
ela deve dar sua colaboração para que tais fins s_ejarti alcança
dos, sabendo respeitar a área eSpCcífica do E"Sfado. Existirâo 
divergências._ devidaS _à_s limüações humanas e- à_ variedide 
dos problemas, especialmente mútua e o princípio de servir 
melhor ao homem, dentro de uma concepção cristã, serãQ 
fatores de concórdia cujo beneficiário será o próPrio povo. 

Senhor Presidente da República, senhores membros do 
Congresso- Nacional, e do Supremo Tribunal Federal, Senho
res Ministros de Estado, Senhores Governadores, Senhoras 
e Senhores: 

Ao agradecer a homenagem que quisestes tributar ~o 

este sinal de esperança que desejo recolher de_Vossa Exce
lência, como também dos Senhore& ~enado~es,_ Deputados 

_ _e_Ministros-. _O ~spírito que me anirila é portador de um imen~o 
afeto pelos filhos do Brasil, a quem neste momento deseJO 
unir-_me num_ grande _abraço. J'o:lão pod~ndo fazê-Lo pessoal
mente, peço aos Senhore? que o o façam por mim. 9':e todos 
fiqUem ·sabendo, que o Papa __ estima o povo brasileiro, sua 
história, SuaS lutas. suas conqmstas~ O Papa, abef!.çoa_ a todos 
e_ a Cad-a--um, do Chuí ão Oiapoque, das extremidades do 
Acre ao arquipélago de Fernando de Noronha. 

Que Deus abençqe o Brasil,! _. . . , . . . __ . .,.__ . 
Que a paz c a ·concórdia, unidas à prosperidade, tanto 

material quanto espiritual, estejam convosco e que Nossa Se
nhora Aparecida proteja a missão que a Providência vos enco-
mendou. -

Muito obrigado! 

sucessor de São Paulo nesta sua segunda visita ao Brasil, 0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a 
quero expressa~ o meu apreço pela significativa missão que pal~vra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 
desempenhais como representantes de todo o povo brasileiro. 

O Brasil atravessa, neste momento de sua história, uma O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB :- RO. Pronuncia 
fase, todos sabem serdelicada,_em face_dos imensos problemas o seguinte díscurso.)---- Sr. :Presidente,.sro~ e Srs..,Senadores, 
sociais e económicos, cuja solu_ção não admite mais dilações. nenhum tema Iig~do ao BraSil tem sido mais exposto à opinião 
O. povo _de toda a nação tem-voltados seus olhos para as públi~ estrangeira'do que a Amazônia." 
decisõ_es que tomais, na esperança de um porvir mais iluminoso . O debate sobre ecologia vem crescendo à me4ida que 
e feliz para os seus filhos.._ __ se apraxiina a··conferência das Nações Unidas sobre desenvol-

Considero de particular significado as palavras de alguns vimento e meio ambien.te, prevista-para 1992 no Ri_o de Janei~ 
meses atrás do senhor presidente, conclamando a nação para ro. O Brasil, escolhido não por aCaso para -sediar -esta conf~_:: 
o esforço em compartilhar as responsabilidades, para vencer rência, corre o Ijsco de ter sUa sober'ania e "integrídade territo
a crise e as_desigualdades que afligem à grande maioria dos rial ameaçados em nome de obscursos e _suspeitos conceitos 
brasileiroS (Abril/91). · '_ - - - de proteção ao meio ambiente, qtie buscam-tomar a Amazónia: 

Certo ·~e nãO me a"fastar o mais ·mínimo ·do_ meu .~~opo p_?~~~!_11QI}i<2 da h~man!.~-~d~:_Jni~i~lme;tte., _é .b<?IP-_ ~s.cl_~recer 
pastoral, c no exercício da minha missão exclusivaine'nte espiri· que _riein u!n único representante do· universo científico_ no 
tual, dirijo-me aos seõbores, pedihâo 'a Deus. qUe vOS Tfuiriiries mundo. deu o seu aval a esta epidemia ecológica que hoj~ 
nesta árdua missão da defesa dos valores espiritUais e -mqrais contamina milhões de peSsoas em todos os _continentes. Basea
do Brasil. Que as questões levantadas pela _so_cicdade sejarri dos em heresias científicaS, -cOmo a propalada tecrria de que-
sempre examinadas à luz dos critérios da justiça-_e da_morali- a-amãzôhia seria o pulmão do rriurido,-e acobertados_ pela 
dade cristãs, antes que ou de interesses particulares-._ -_creio desinformação interesseira Jaftamerife y~ç_ulada pela mídi~ 
que não é esta a motivação do vosso agir políticO, pOIS tal internacional, os representantes dos países ricos tentam JuStí~ 
postura seria incoerente cOm _a visão do bem comum que fica_r a internacionalizaçãO áa AmazôriTa po·r CõilSíâerá-la fun
certamente vos move. Que _ _vos_Sa tenacidade, posta ao serviço darilental para- assegurar a própria sobrevivência da espécie 
de todas as iniciativas q~e v~em o progresso saciai, económico humàna. As mais respeitáveis ii~:stittiições·de pesquisa cientí
e científico em favor da família brasileira, seja sempre_ mais fié:a, já éOnlÚíram que o oxigénio produzido pela floresta é 
autêntica e desprendida. Que o trabalho em defesa da vida, por e_la própria consumido, não exercendo, portanto, influên
não seja contra ela._Comimaginação, coragem e persevefança, cia alguma sobre as reservas de ai:' puro em qualquer parte 
permitireis assim que todos_os _brasileiros tolnem pacifica:- -do universo. - - , .. 
mente o lugar que lhes é destinado no concerto da nação-. É verdade que não devemos defender o desenvolvimento 
Neste sentido alegra-me a preocupação- de Vos_sa Excelência, a qualquer custo, pagando o preço _da destruição do meio 
Senhor Presidente, pela _condição básica do verdadeiro desen- ambiente. Se ·ass-im agiiinos, estare-mos ·contri,btiiftdo,para--ã 
volvimento que é a educ!3ção. O Brasil não pode abrit mão nôssa própria rufna a médio e longo prazo~ E legítimo que 
de sua maior riqueza - o imens-o cóntingiúüe de· criançaS grupos organizados lutem pela proteção-da fauna, flora e pela 
e jovens que precisam ser integrados plenainente na vida_so- preservação ambiental num sentido mais amplo. 
cial, no trabalho, na efetiva cidadania. A bênção que, dentro No entanto, em nome do "ecologismo_ preservacionista" 
em pouco, terei o prazer de dar, simbolicamente, à maquete da Amazónia há pQderos_os interesses e_conómicos interna
de um Centro Integrado de Apoio à Cri~uiça~ âeverá ser a cionais tentando impedir o desenvolvimento do nosso País, 
inspiradora da absoluta prioridade que o Governo de Vossa por sermos a única_ Nação não desenvolvida com condições, 
Excelência pretende dar às instituições escolaies. particular~s a curtó prazo,_ de furar o clube do primeiro mundo. 
e públicas, que visem proporcionar um enSino de boa quali- A Amazónia, como se sabe, possui rique-zas naturais em 
dade e uma verdadeira e integral educação. Esta é,.com efeito, _ quantidade e qualidade s.uperiÓres a qualquer outra- região 
o fundamento primeirO __ de uma ãutêntica sociedade _demO- do planeta. As reservas_ até agora conhecidas de _bauxita, nió
crática. - bio, hematita, ouro, salgema, estanho, urânio, lantânio, além 

Prossigo meu itinerário traçado para esta visita pastoral de petróleo e gás natural entre outros, estão avaliadas ao 
através de várias -capitais de_ EStá dos da federação, levando nível de trilhões de dólares. Os países ricos sabem disso melhor 
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do que nós. Aliás, botânicos, químiCoS, geólogos estr-angeiros, 
muitas vezes travestidos em falsos missionários, São freqüen
temente vistos na re-gíãO em trabalhos de pesquisa, quase 
sempre sem a participação de técnicos brasileiros. 

Ninguém ignora que os índios são 11_abitantes naturais 
da região amazónica e que fofffiain étnias autónomas cujos 
direitoS estão protégídos na ConstífUíçãO. EstimalT'.-se em 220 
mil os indígenas espalhados por o Brasil, distribuídos em 170 
etnias que ocupam 544 áreas. Destas, 279 já demarcadadas, 
156 identificadas, 49 a serem identificadas e 60 ainda por 
confirmar. As terras indígenas totalizam 9,2% do território 
nacional, cabendo a cada índio, adulto ou criança 400 hectares 
em média. 

A maior gritaria em defesa dos nossos índios vem exata
mente dos EUA. Acontece que lá cada pele vermelha conta 
com menos de 20 hectares de terras inóspitas, constituídas, 
na maior parte, de desertos inabitáveis. - -

Os mesmos EUA, que segregam os SiouX, tramam para 
desmantelar a soberania nacional criando na Amazónia a na
ção Ianomani, à qual deveria ser dado tratamento de autode
terminação inclusive tc!üitOrial; seriam territófíos autónomos, 
talvez administrados pela ONU. Os EUA do General Custer 
querem ensinar o Brasil do Marechal Rondon a cuidar dos 
seus índios. 

Uma vez aberto esse precedente, adeus soberania nacio
nal, porque cm seguida viriam oUtras nações.- Priirie-iro paia 
proteger os índios, depois para proteger os jacaréS;- o urâni9 
etc... _ 

Quanto à ONU, é bom lembrar que apesar de ser um 
organismo internacional criado eminentemente parª preservar 
a paz, há pouco tempo declarou guerra ao Iraque. Sem entrar 
no rnéri"fo da questão da Guerra do Golfo, o fato __ é_ que a 
ONU demonstrou definitivamente _ser nianipulada de aCordo 
com o interesse dos países ricos. 

Com a aproxima'ção da EC0-92 nao·seráfâctrremar cOn-
tra a corrente desta epidemia ecológica desencadeada contra 
o País, que investe ·coiltra a soberania nacionaL Pois por trás 
do aparente puro interesse ecológícO-humanitário, dos alar
mantes cuidados com nossas florestas, nossos índios, nossos 
jacarés, estão outros interesses sórdidos, aparentemeitte a fau
na e flora e os nossos indígenas, na verdade, o chão deste 
grande país, d_este imenso país- que herdamos da fibra e do 
heroísmo português e que temos sabido, mesmo aos trancas 
e barrancos, manter íntegro e consolidado. 

Os pafses desenvolvidos do Primeiro Mundo, integrantes 
do chamado Grupo G-7, que tem incluído em seus pontos 
de discussão sobre o futuro do mundo, a preservação da Ama
zônia, inventaram o fanatismo ecológico para ímpedir a explo
ração da prodigiosa riqueza mineral e vegetal da Amazônia 
e assim paralisar nossa expansão económica. 

O S:r. Presidente GeOrge Bush reCenteipente deu-se ao 
trabalho de aconselhar o Governo do Japão a não emprestar 
dinheiro ao Brasil para a construção da BR·364 que ligaria 
o país ao Pacífico através dos Estados de Rondônia e Acre, 
abrindo mercados do Oriente às export'ações brasileiras. 

Na verdade, não querem que nossos produtos cheguem 
ao Japão e à China a preços competitiVos, por isso; tentam 
impedir a construção da BR-364 sob a alegação pífia de que 
a rodovia vai prejudicar a floresta amazónica. O traçado desta 
rodovia mal toca na floresta tropical. 

Sorte deles terem corno Secretário de Meio Ambiente 
do Brasil um Sr. chamado Lutzernberger. 

O nosso Govemo tem feitO ·a -sua parte córtandõ lodos 
os inceritivos fiscais ao desenvolVlrriérito da Amazônia. 

Os 17 milhões de brasileiros que habitam a região amazô
nica foram olimpicamente despregados e jogados à própria 
Sorte. · -- --

Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, as soluções para 
as questões que dizem respeito à região Norte devem ser 
nacionais. A nossa omissão implicará na abertura para o tute
lamento estrangeiro ofensivo à soberania nacional. Precisamos 
partir iinediatamente para á elaboraçãO de uma política de 
desenvolvimento para a Amazônia. Quanto a EC0-92 é im
prescindível_que o Presidente tom.e consciência do problema 
e que o Brasil, nesta reunião, esteja representado-por pessoas 
que estejam comprOmetidas com a soberania nacional e não 
com interesses outros. prejudicando a nação e melha_res de 
brasileiros que escolheram a Amazónia como sua região, o 
seu berçÇ>. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas às 
seguintes matérias: -

-Projeto de Lei da Câmara n' 125, de 1990 (n' 1.606/89, 
na casa de origem), que dispõe sobre a criação: do Serviço 
Nacioriãl <;ie Aprendizagem Rural - SENAR, nOs termos 
do art. 62 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

-Projeto de Resolução n" 75, de 1991 (apresentado pela 
Coffiissão de Assuntos Económicos, çomo conClusão Q.~ seu 
Parecer n" 379, de 1991), que autoriza a PrefeitUra Municipal 
de São Paulo a contratar operaçãoT ·cte crédito no valor de 
FLS. 17.529.900,00 (deiessete milhões, quinhentos e vinte 
e nove mil e novecentos florins holandeses), para a importação 
de equipamentos destinados aos hospitais da rede municipal 
e hospital do servidor Jfúblico municipal; e 

~Projeto de Resolução n'77, de 1991 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Económicos; como conclusão de seu 
Parecer n9 381, de 1991), que autoriza, cm caráterexcepcional, 
a prorrogação do prazo de validade dos efeitos da Resolução 
n' 71, de 1990. 

Aos projetas não foram Oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas ·em Ordem do Dia, oportu

namente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _: Esgotou-se, 
hoje, o prazo previsto no art. 91 § 39 do Regimento o prazo 
Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido 
de inclusão em ordem do dia, das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n" 15, de 1991, de autoria 
do S~nador Teotónio-vilela Filho, que estabelece. normas 
para a elaboração da matriz energética nacional, dispõe sobre 
a formulação do plano plurianual. de investimen.tos, na parte 
referente a energia, e dá outras providências; 

-Projeto de Lei do Senado n' 129, de 1991, de autoria 
dõ Senador Nelson Carneiro, que inclui a Fundação Norte 
Fluminense de_ Desenvolvimento Regional- FUNDENOR 
-,nos dispositivos da Lei n" 8.167/91; e 

-Projeto de Lei do Senado n9 168, de 1991, de autoria 
do Senador Valmir Campelo, que dispõe sobre os prazoS dos 
contratos de depósitos em papel-moe-da em instituições finan
ceiras e dá outras providências. 

As matérias foram aprovadas em' apreciação co-nclusiva 
pela Comissão de Assuntos EcOnómico-s.: 

Os projetas vão à Câmara dos Deputados. 
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São as seguintes os_ textos finais aprovadoS pela 
Comissão de Assuntos Económicos: -

TEXTO FINAL APROVADO PELA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS . 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 15, DE 1991 

Dispõe sobre a matriz energética nacional no plano 
plurianual, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 168, DE 1991 

Dispõe sobre os prazos dos contratos de depósito 
em papel~ moeda em instituiç_ões financeiras e dá outras 
providênciaS.· 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo Nos contratas de depósito de papel-moeda em 

instituíÇões financefraS, é admitidã a estipulaçãO de cláusula 
que prevejã a sua extinção na hipótese de os depósitos não 
serem reclamados ou movimentados no prazo de seis meses, 
contado.s a partir do vencimento" cónüatual. 

O Congresso Naciona"I decreta: § l'' _ O prazo defi!'Jido no capu_t deste artigo aplica-se 
Art. lo O Poder ExCcutivo apresentará--a"ó- COngresso- aõS- Casos de depósitos à ordem judicial que, a partir da vigên-

Nacional, juntamente com o projeto de lei relativo ao plano c~a desta Lei, serão feitos_ çxclusivament~ cm cadernetas de 
plurianual, a que se refere o inciso I do art. 165 da ConstituiçãO. poUpança. 
Federal, uma matriz energética riacional da previsão da produ- · § 2" Extinto o.contrato, o valor não reclamado será 
ção e do uso de energia nõ·Pafs, incluindo comparação das recolhido ao Tesouro Nacional, atualizado monPtariamente 
fontes alternativas de produção e· modalidades de utilização. por índice correspondente à acumulação da Taxa Referencial 

§ 19 A matriz ene~gética será acottipgtih3di dO COITeS- Diária- TRD, no período transcorrido entre o dia de venci-
pondente estudo, que concluirá· com propostas pratiCã.s nos menta -ao contrato e·o dO recolhimento daquele vãlor. 
campos te~no~óg!~o. iJl~_ust_riªl, J~gi~la_tivo, t_ributáriQ, finan- § 3_" Na aplicação da TRD no púíodo a que se refere 
ceiro; gerenciãl e promoCional. o parágrafo anterior, inclui-se o dia de vencimento do contrato 

§ 2~ A matriz energética será formy.lãda atCnde-ndO às e exclui-se o do recolhimento do valor. 
seguintes qi~etrizes, pela ordem~ § 4" --Os valores recolhidos ao TesoUro Nacional perma-

1- otimizaÇão delnve_stimentos; necerão à disposição de seus titulares pelo prazo de cinco 
II - menores ·custos e maior efiCiência dC próduç3.o~ anos, e serão monetariamente atualizados conforme o disposto 

transformação, transporte e utilização; - --no inciso I do art. 12 da Lei n" 8.177, de 1<> de março de 
III- conservação de energia como mais uma alternativa 1991. 

de suprimento; § 59 Os VaiOres recolhidos ao TesOuro NaciOnal, findo 
IV- valorização das fontes nacionais e regiOT:fãiS~-- · . o prazo estipulado nesta Lei, serão incor-porados ao patri-

d ~ mónió da União. V ---:- _e~el'l:v~!vim_en!O: tecn9lógjco, com_ ênfaSe pãr3. its 
fontes renováveis; Art. 2° As instituições financeiras e a Uriíclo"fai-ão pu_bli-

VI - rniilimizaÇão: do i~ pacto. negativO no meio ãln~ car, quarenta e cinçq· dias antes d_o_ prazo para a extinção 
biente; do cQntrato de depósito de papel-moeda e da incorporação 

de seus valores ao património da União, relações de todos 
VII -redução dos-desequilíbrios regionais; os seus titulares, no Diário Oficial de cada estado e em jornal 
VIII- acesso às formas adequadas de energia pelas po~ diário -de grande circulação. _ . -. _ . . 

pulações de menor renda; · · · Parágrafo único.. As despesas decorrentes de _tais publi-
IX - atendimento a normas e padrões de qualidade- no cações serão custe4das pelos créditos .d.os titulares dos contra-

fornecimento de produtos e serviços; : __ · tos referidos nesta Lei. 
X- estruturas tributárias e tarifárias·corriJ)"ãtiv-eiS.· · -.: Ai-t.- 30 Os documentos oriundos de lançamentos, apli~ 
Art. 2'? Està.Lc'i entra éffi VigOr nâ data· dé_ sUa publi- cações financeiras e oS deCorrenteS de _conly_ênios de árrec~-

cação. dação _e cobrança d~Ve~~o permanecer ~m poder das institui-
Art. 3~ Revogam-se as disposiçÕes em contráriO. ções financeiras pelo p'razo de dois anos, contado de suares

PROJETO DE LEI-DO SENADO N'l29, DE 1991 . 

Aplicam-se à Fundação Norte Fluminense de De
senvolvimento Regional - FUNDENOR, e à Compa
nhia de Desenvolvimerito-do Vale do Jequitifihonha
CODEVALE, as disposições da Lei n• 8.167, de 1991. 

O Congre.sso NaCional decreta: 
Art. t~ Aplicam-se à Fundação Norte Fluminense de 

Desenvolvimento Regional - Fundenor, no que couberem, 
as disposições da Lei n' 8.I67, de 1991. 

Art. 2• Aplicam-se, igualmente, à Companhia de De
senvolvimento do Vai~ do Jequitinbonha - COdeval_t:_. _no 
que couberem, as disposiç6e_S da Lei no 8.167, de 1991. 

Art~ 3~ Esta .Lei entra em vigor na data cte _suá publi
cação. 

Art. 4'? Revogam-se as disposições cm contrárío: 

pectiva data, findo o qual caducará _o dire-ito a reclamações 
de qualquer espécie. 

Art. 4\' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. · 

Art. 59 Revogam-se as disposiçõ~s em contrário. 

O .SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Nada mais 
havendo a tratar, a P.r~sidêncía__yai_enc.errar oS traba~hos, 
desjgn~ndQ para a ses-são ordinária de ~manhã a seguinte 

ORDEMDODIA 

-1-

REQUER1MENTO N' 490, DE 1991 

_____ Votação, em turno único, do Requerímento n" 490, de 
1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, solicitando, 

- -nos termos regim~ntiiís; a inclusâo, em Ordem do Dia, do 

_,_ 
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Projeto de Resolução no 40. de 1991, de sua autoria, que 
suspende temporariarilente os limites preVistOS -no art. 3~' da 
Resolução n' 58, de 1990. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 6, DE 1991 

Discussão, em turno único, do PrQjetO de Resolução n"' 
6, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
dispõe sObre formalidades e critérios paia apreciação dos atas 
de outorga de concessão ou permissão de serviços de radiodi
fusão sonora e de sOns e imagens, tendo 

PARECERES, sob n'' 327 e 328, de 1991, das Comissões 
-de Constitui_ção, Justiça e Cidadania, favorável,_ nos 

termos do substitutivo- que- oferece; e 
- Diretora, favorável ao substitutivo oferecido pela Co

missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃQ 

N• 15, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à COnstituição nn 15, de 1991, de autoria do Senado~ João 
Rocha e outros Senhores SenadQre:;;, que dá nova redação 
ao incísO V do art. 37_ da Cõnstiti.iição Federal. (3' ·st:ssãQ 
de discussão.) 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO 

N• 14, DE 1g91 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Eirienda 
à Constituição no 14, de_ 1991, de autoria do Senador José 
Richa e outros Senhores_ Senadores, que altera a redação do 
caput do art. 2o e o art. 3o do Ato das Disposições Cons.tifu
cionais Transitórias, tendo 

PARECER favorável, sob n" 377, de 1991, 
r- da Comissão 'l,'ePJ,porária, com votos vencidos dos Se

nadores Hugo Napoleão e César Dias. (2~ sessão de discussão:) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ,- Está encér
ra'da a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 18 horas e 30 m,im;r._to~.) 

Posteriormente, a Auditoria em atenção ao despacho de 
fls. n'~ 86, após o exame, concluiu favoravelmente pela adjudi
cação e recomendando a homologação pelo Egrégio Conselho 
de Supervisão. 

Eln segujda, em parecer -técnico da lavra do Senhor Asses
sor Jurídico, concluiu opinando nos seguintes termos: 

"Assim sendo, esta Assessoria Jurídica conclui por 
estar o processo licitatório erri perfeita harmonia com 
a legislação aplicável a espécie, de modo a ser feita 
a respectiva adjudicação às empresas licitantes vence
doras do presente certame licitatório, na forma prevista 
no regulamento do CEGRAF, com especial atenção 
ao que dispõe o seu art. 61, com a homologação do 
procedimento pelo Egrégio Conselho de Supervisão." 

Diarite, portanto, da análise levada a efeito, com a instru
ção Regular do processo em causa, tendo havido fiel obser
vância dos preceitos legais que regem a matéria, somos de 

·parecer favorável a aquisição pretendida. 
Brasília, 27 de agosto de 1991. - Senador Dirceu Cai

neiro, Presidente- Antônio Mendes Canale, Relator. 

CONSELHO DE SUPERVISÃ.:O DQ CE~RAl' 
Ata da 167• Reunião 

Às onze horas do dia vinte e hum do mês de agosto 
·-_do ano ·de hum mil novecentos e noventa e hum, na sala 

de reuniões da Primeira Secretaria do Senado Federal, sob 
a Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador Dirceu Car
neiro, Presidente deste Conselho de Supervisão, presentes 
os Senhores Agaciel da Silva Maia - DiretOr Executivo 
do Cegraf- Dr. Antonio Mendes Canale, Jos_é Passos Porto, 
José de Ribamar Duarte Mourão e Rubem Martins Amorese, 
reuniu-se o Cortselho de SUpervisão do Centro Gráfico do 
Sen3.âo Federal, em sua centésíma sexagésima sétima reunião. 
Abertos os trabalhos o Senhor Presidente -Senador Dirceu 
Ca~ileiro - comu.,nico1.1: -aos presentes a destituiÇão -a pedido 
_.dos membros Elpíâio Viana Neto e Ney Madeira; ã desti
tuição devido à aposentadoria por tempo de serviço da Conse
lheira Olívia de Melo Souza e a destituição, devido a faleci
mento, do Vice-Presidente Dr. Pedro Cavalcante D'Albu
qu~rque _Ne.to: .A seguir, o Senhor Presidente leu os Atas 
números 631,632,633 e 634 do Senhor Presidente do Senado 
Federal- Senador Mauro Benevides, já publicados no Diário 

CENTRO GRÁ.FICO DO SENADO FEDERAL do Congresso Nacional, e a seguir deu posse aos novos mero-
PARECER N• 006/91 bros do presente Conselho de Supervisão, de acordo com 

os Atos acima1 respectivamente: José Passos Porto -:-- mero-
Relator: Antônio Mendes Canale bro; Antonio Mendes Canale- Vice-Presidente; José de Ri-

Fornecimento e colocação de forros Termoaçústicos bamar Duarte Mourão:....:...._ membro e Rubem Martins Amorese 
e Pisos, na área industrial Gráfica de Fotomecânica - membro. Passando-se ao terceiro item da pauta o Senhor 
e de Acabainento, num total de 4. 785m2. ·Presidente solicitou ao Conselheiro Rubem Martins Amorese 

. que apresenta-se ao Conselho parecer sobre o Proce_sso n~ 
O Diretor Executivo do Centro Gráfico do Senado Fede- , 0698191.1-CEGRAF, referente à Tomada de Preços n' 6/91, 

ral submete à cçm~ideração deste Conselho de Supervisão 0 . para a aquisição de madeira mogno, compensado, fórmica, 
presente Processo n' 000.470191-0- CEGRAF, ·que trata cola para madeira e solvente de cola para fórmica; distribuído 
do fornecimento e colocação de forros Tetrnoã-Cüsticos e Pisos, am~orrp_~nte para análise e relato. Em seu parecer o Canse
na área iridustrial Gráfica de Fotomecânica e de Acabamento,-- -lheiro Rubem Martins Amorese conclui pela homologação 
num total de 4.785m"2 nas condições previstas na Tomada de âo resultado da Tomada de Preços. Colocada em discussão, 

· ,Preços n<>ú7/91, d.e 10 de julho do corrente. a ma_téria foi exàminada pelos presenteS:~. ao final colocada 
.-. A Assessoria Jurídica do CEGRAF examinou a rriatérla -em votação foi aprOvada por todos. Nada mais havendo a 
_.,~~uz dos preceitOS contidos no DecretaM Lei n" 2.3_00, de 1986, tratar, agradecendo a presença de todos, o Senhor Presidente 
emitindo o Parecer n'~ 087/91, que opina favoravelmente. -Senador Dirceu Carneiro- declara encerrada a reunião 
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e, para constar, eu, Maurício Silva, Secretário deste Conselho 
de Supervisão, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 
assinada por todos os presentes será publicada no Diário do 
Congresso Nacional. Brasília 26 de agosto de 1991.- Senador 
Dirceu Carneiro, Presidente - Dr. Antonio Mendes Canale, 
Vire-Presidente - Dr. José Passos Porto, Membro -:-Dr. 
José de Ribamar Duarte Mourão, Membro - Dr. Rubem 
Martins Amorese, Membro. 

Ata da 168• Reunião 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do aho de _fi um
mil, novecentos e noventa e hum, às dez horas t! trinta minutos, 
na sala de reuniões da Primeira Secretaria~ sob a Presidência 
do Excelentíssimo Senhor Senador Dirceu Carneiro, presentes 
os membros Dr. Antonio Mendes Canale, Dr. Rubem Martins 
Amorese, Dr. José de Ribamar Duarte Mourão e Dr. Agaciel 
da Silva Maia, reuniu-se em sua centésima sexagésima oitava 
reunião o Conselho de. Supervisão do Centro Gráfico do Sena- _ 
do Federal. Abertos os trabalhos o Senhor Presidente- Sena
dor Dirceu Carneiro ..:...:.:;-comunicou e TU.Sfifíc-ou a au-séncia 
do Conselheiro José Passos Pôrto que se encontra em gozo 
de férias. Passando ao segundo item da pauta o Senhor Conse
lheiro Antonio Mendes Canale usando da palavra, apresentou 
parecer sobre o processo número 470/91.0 - Cegra:f, que 
trata do Fornecimento e Colocação de Forro Tenn-º-aCústico 
e Piso na área industrial gráfica da Fotomecânica e de aCaba~ 
menta, num total de 4.785m\ conforme condições previstas 
na Tomada de Preços número 7191, de 10 de julho do corrente 
ano. O Conselheiro concluiu seu parecer, dizendo: "diãnte, 
portanto, da análise levada a efeito, com a· instrução regular 
do processo em causa, tendo havido fiel observância dos pre
ável à aquisição pretendida". A seguir, a matéria foi colocada 
em discussão; tendo então, sido alvo de maiores es.clare_ci
mentos por parte do Senhor Diretor Ext:cutivo_ do_ Cegraf 
-Dr. Agaciel da Silva Maia. Logo atJós, a mesma foi colocada 
em votação, sendo aprovada por todos. Nada mais havendo 
a tratar agradecendo a presença de todos, o Senhor Presidente 
-Senador Dirceu Carneiro, declarou encerrados os trabalhos -
e, para constar, eu Maurício Silva-' Secretário deste_ Conselho~ 
de Supervisão, lavrei a presente Ata que depois de lida _e 
aprovada será assinada por todos os presentes._ RmsOia 30-
de agosto de 1991. - Senador Dirceu Carneiro_, Presidente 
-Dr. Antonio Mendes Canale, Vice-Presidente- Dr. Rubens 
Martins Amorese, Membro- Dr. José de Ribamar D. Mourão 
-Membro. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE- IPC 
Notas Explicativas Anexas ao 

Balancete Patrimonial de Maio/91 

1. A aplicação em "RDB" do Produban no valor de 
NCz$200.000,00, vencida em 16-11-88, foi liqüidada mediante 
emissão de '"CDB" em 5-9-89 no valor de NCz$1.785.133,03, 

com vencim~ntos em parcel~s sucessivas nos seguintes valores: 
em 19-2-91 NCz$238.017,00; em 19-3-91 NCz$238.017,00; em 
18-4-91 NCz$238.01<1;21; cm 14-2-92 NCz$357.026,00; em 
17-3-92 NCz$357.026,00; em 15-4-92 NCz$357.027,82. (Res
gatadas. as três primeiras.) 

2. A _aplicação em Debêntures, equivalentes a títulos 
não conversíveis da A Rural Colonização SI A, realizada em 
29-12-88, no valor de NCz$4.438.889,50, pertencentes ao gru
po realizável a longo prazo, representando à época 45% do 
Ativo Contábil, acha-se _sub judice, em virtude de irregula
ridades constatadas na emissão dos títulos e falta de documen

. taçao hábil, conforme Processo n• 14.3321&9 da Câmara dos 
-Deputados. _ _ 

3. A rubrica "Reserva Matemática de Benefídos a Coii-
ceder", do grupo exigível atuarial, que tem como finalidade 
atender a cobertura de benefícios a COnceder de acordo com 
orientação da STEA - Empresa de Atuária, sendo que este 
valor será ratificado nos lançamentos futuros baseados em 
cálculos atuariais a serem apresentados oportunamente. 

4. Valores bloqueados em cruzados novos à Ordem do 
Banco Central, de acordo com a Medida Provisória n? 168, 
de 15-3-90, transformada em Lei n' 8.024 de 12-4--90. 

Brasília, 31 de maio de 1991. - Francisco do Santos 
Passos, Diretor do Departamento de Contabilidade -Maria 
Feliz~da S. Coelho, Ch~fe da Seçã~ de Escrituraç_ão. 

Notas Explicativas Anexas ao Balancete 
Patrimonial de Junho/91 -

- -
1. A aplicação em "RDB" do Produban no valor de 

. Ncz$ 200.000,00, vencida e-m 16-11-88, foi liqüidada mediante 
emissão de "CDBs" emS-9-89 n~ valor de Ncz$ 1.785.133;03, 

- com vencimentos em parcelas sucessivas nos seguintes valores: 
eml9c2-91 Ncz$ 238.017,00; em 19-3-91 ,Ncz$ 238.017,00; 
em 18-4-91 Ncz$ 238.019,21; em 14. 2.92 Ncz$ 357.026,00; 
em 17-3-91 Ncz$ 357.026,00; em 15-4-92 Ncz$ 357.027,82. 
(Resgatadas as três primeiras): -

2. A-aplicação erll ''Debêntures'', equivalentes a títulos 
não conversfveis da "A Rural ColoniZação S/ A, realizada em 
29-12-88, novalor de Ncz$ 4.438.889,50, pertencentes ao grupo 
realizável a longo prazo, representando, à época AS% do Ativo 
Contábil, acha-se sub judice, em virtude de irregularidades 
constatadas na emissão dos_ títulos e falta de documentação 
hábil, conforme processo n? 14.332/89 da Câmara dos Depu-
tados. _ 

3. a rubrica "Reserva Matemática de Benefícios a Con
ceder", do grupo Exigível Atuarial, que tem como finalidade 
atender a cobertura de benefícios a conceder de acordo c_om_ 
orientação da STEA- Empresa de Atuária, sendo que este 
valor será ratificado nos lançamentos futuros baseados em 
cálculos atuariais a serem apresentados oportunamente. 
-- --4. Valores bloqueados em ·cruzados novos à Ordem do 

Banco Central, de acordo com a Medida Provisória n~ 168, 
de 15-3-90, transformada em Lei n' 8.024, de 12-4-90. 

_Brasília, 28 de junho de 1991. - Fran<isco_ dos Santos 
Passos~ Diretor do Departalnerlto.de Contabilid~dt::- Maria 
Felizarda S. Coelho, Chefe da_Seção de Escrituraçãq. 
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PARECER 

Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo 
das Receitas e Despesas do IPC. 

O COnselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
Congressistas- IPC, de acordo com o que estabele_ce o art. 
12, inciso III, da Lei n" 7.087, de 20 de dezembro de 1982, 
examinou o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo das Recei~ 
tas e Despesas referentes ao pei-íodo de tQ-1 a 31-5-91, junta
mente com o Demonstrativo das Receitas e DespesaS do mêS 
de maio/91 e, considerando que essas peças traduzem a situa
ção patrimonial e financeira do Instituto em 31-5-91, com 
as ressalvas das Notas Explicativas anexas, resolve: 

Aprovar os Balancetes e os Demonstrativos das Receitas 
e Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas -
IPC, refen!nicS ao rilêSde maio/91, apresentando um Ativo 
com um Disponível Imediato de Cr$5.618.072.093,31, todo 
ele depositado no Banco do Brasil e Caixa Económica Federal; 

Investimentos no valor de Cr$1.381.686.192,89 e Créditos Di
versos no valor de Cr$693.935.587,62; Recursos Realizáveis 
a Longo Prazo no valor de Cr$873.429.013,52; Ativo Perma
nente no valor de Cr$24.156.092,64 e Valores Custodiados __ 
de Cr$11.926,23. O PassiVo da Instituição demonstra um Exi
gível Operacional de Cr$91.593.430,23; um Exigível Aluaria! 
de Cr$7.800.257.336,98; Não Exigível de Cr$698.632.229,78; 
Valores em Custódia de Cr$11.926,23 e Contas de Resultado 
Futuro de Cr$795.982,99. As Çontas de Resultado demons
tram a realização de Receitas no valor de Cr$1.458. 714.877.41 
no mês de maio/91 e de Cr$6.685.403.043,91 acumuladas no 
ano e Despesas de Cr$1.458.714.877,41 no mês de maio de 
1991 e de Cr$6.685.403.043,91 acumuladas no ano. Esta igual
dade é resultante da constituição de reservas no mês de maio 
no valor de Cr$958.859.440,64. 

Brasflia, 25 de setembro de 1991. - Deputado Manoel 
Castro. 
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18 DE OUTUBRO DE 1991 BRAS1LIA DF· 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 182' SESSÃO, EM 17 DE OUTUBRO 
DE 1991 

l.l -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1- Avisos do Secretárlo-Geral da Presidência da 
República 

- N"' 1.033/91, encaminhando e.sclarecime~tos presta
dos pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamentp, 
sobre os quesitos constantes de Requerimento n"' 425/91, 
de autoria do Senador Esperidião Amin. 

- N9 1.114/91, encaminhando esclarecimentos presta
dos pelo Ministério da Economia, Fazenda e PlC~:nejailJ.en
to, sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 217/91, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

1.2.2- Avisos do Ministro de Estado da Infra-Estru· 

cráticã- de SãO Tomé e Príncipe, concluldo em Hrasília, 
a 26 de junho de 1984" .--

-Projeto de Decreto Legislativo n• 9/85_(n' 90-B/85 
- na Câmara dos Deputados), que -"Aprova o texto do 
Acordo Básico sobre Privilégios e /niuuidades e. R.dações _ 
Instituciop.ilis entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para 
a Agricultura, _celebrado em Brasília~ .ã 17 de julho de 
1984". -

1.2.4 -· Requerimentos 

-N' 737/91, de autoria do Senador JoBé Eduardo, 
solicitandO licença para afastar-se dos trabalhOs da CaSa, 
nos dias 21 e 22 do corrente mês. Aprovado. 

-N• 738/91, de autoria do Senador Válmir Campelo, 
solicitando autorização pata ausentar-se do País no período 
de 25 a 30 do corrente mês. Aprovado. 

- N' 739/91, de autoria do SenadorMeira Filho, solici-
tura tando licenç~_par~ afastar-se dos trabalhos çla Casa, a partir 

-N' 662/91, encaminhando esclarecimentos presta- de 25 de outubro pelo prazode 6(seis) dias. Aprovado. 
dos por aquele Ministério, sobre-os quesitos constantes -N'" 740/91, de autoria do senador Albano Franco, 
do Requerimento n' 439/91, de autoria do Senador Júlio s.olicitando licença autorizada nos dias 18, 19 e 21 do cor-
Campos. rente mês. Aprovado. 

-N• 663/91, informando que os quesitos constantes -N' 741/91, de autoria do Senador Dario Pereira, 
do Requerimento n' 618/91, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando licença autorizada no período de 7 a 10 do 
já haviam_ sido respondidos através dos Avisos n9'. 504 ~ _ __ cox:rente m~s. Aprovado. 
598/91, daquele Ministério. - - · -N• 742/91, de autoria do Senador Magno Bacelar, 

1.2.3 - Pareceres 
Referentes ãs seguintes matérias:-- -- _ _ _ 
-Projeto de Decreto Legislativo n' 19/85 (n• 72/84 

-na Câmara dos Deputados) que "Aprov~ o_ texto do 
Acordo Geral de COç)peração entre o Governo da ~epú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Demo-

solicitando a transcrição nos Anais do Senado da Homilia 
que o Papa João Paulo II proferiu na Missa Campal em 
-São Luis, Estado do Maranhão. 

1.2.5- Comunicações da Presidência 
-Deferimento, ac:i referendum da Comissão Direto

ra, os seguintes Requerimentos de Informações: 
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EXPEDIENTE 
C8IITRD GRÁPICO DO SBNADO PI!DBRAL 

PASSOS PORTO 
Dire10Klcral do Sendo Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Dire10r Elaeattivo , 

- DIÁRIO DO CONORBSSO NACIONAL 
lapr..., IOb rapoaubilidadc da Mesa do Sendo Fedcnl 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Di:reiOr Adaiailtrativo 

.ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DB BASroS 
DiteiOr ladutrial 

Semeattal ··-···-······················""""""""" ____________________ Cr$ 3.519,65 

FLORIAN AUGUSTO COUilNIIO MADRUGA 
Dire&or Adj .. to 

- N"727/91. de autoria do Senador Jutahy Magalhães. 
- N'" 728 e '729/21. de autoria d_o_Senaoor .I'edrq Si-

mon. . . __ _ 
- N'" 730191. de autoria do Senador Levy Dias . .'. _. 
-Prazo para apresentação de emendas aos Projetas 

de Decreto Legislativo n" 9/85 e n" 19/85. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR ANTONIO MARIZ- Aspectos da rola
gero da dívida dos Estados em função da proposta de emen
da constitucional do Governo. 

. SENADOR EPDARDO SUPLICY- J:)_i\iergências 
que estariam ocorren-do entre S. EX' .e. O- DepUtado João 
Alves, no âmbito .da Comissão Mista ~e Orçamento. 

SR. PRESIDENTE- Providências adotadas para ga
rantir ao Sr. Eduardo Suplicy a sua integridade fíSica e 
o livre exercício de seu mandato senatorial, a propósito 
de episódio ocorridQ na Comissão Mista de Planos. OrçaM 
mentos Públicos e Fiscalização entre aquele Senador e o 
relator da ComisSão, Sr. João Alv~s. , 

SENADORNEY MARANHAO, como Líder-Soli
dariedade de S_. Ex~ às providências adotadas no episódio 
entre o Sr. Eduardo Suplicy e o Sr. João Alves, ocorrido 
na Comissão Mista de Orçamento. _ 

SENADOR NE_LSON CARNEIRO- Apelo de apo
sentados c pensionistas--de Volta Redonda, no Rio·de Janei
ro, em favor do des_congelamento de seus proventos e pen-
sões. . _ , _ 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como LídJ::r-
RetrOspeCtiva- do _Go~etnO Collor._ , . _ _ 

SENADOR MÁRCIO LACERDA- Apelo em fa
vor da liberação de recursos através do Fundo Constitu
cional do Centro-Oeste para o Estado _do Mato Grosso. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA --'-Título ou
torgado aos· Srs. Roberto Civita e Walter _EL_ Weiner, de 
"Personalidade do Ano". _- --

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Conside
rações sobre o Projeto de Lei do Senado n<> 138/91, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da mánutenção de progra
ma de controle de infecções hospitalares pelos hospitais 
do País. 1 ' 

SENADOR MAURO BENEVIDES ~.Homenagem 
de pesar pelo falecimento do Frei Ainbrósio Maria, de 
Fortaleza. 

Taagem 2200 c:riemplares. . . 

SENADOR RUY BACELAR -:- Segllrida visita do 
Papa João Paulo li à Bahia, onde será, saudado pelo ReitOr
da Universidade Católica de Salvado_r, Prof. José Carlos 

. Ãlrrleidá _Silva.-~" aniversário da Universidade Católica 
de Salvador. 

. SENADOR JOSÉ EDU ARDÓ.=Política económica 
do atual Governo. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 

Recebimento da Mensagem n" 269/91. (n" 560191. na 
origem), pelo qual o Senhor Presidente da República, sub
mete ao Senado os nomes dos Srs. Ruy Coutinho do Nasci
mento. Carlos Eduardo Vieira 9e Carvalho, José Matias 
Pereira. Marcelo Monteiro Soares, Neide. Teresinh;:t Ma
lard e Paulo Gustavo Gonet Branco para comporem o 
Conselho Administrativo de Defesa Económica -_CADE. 

1.3- ORDEM DO DIA. 

Requerimento nn 490, de 1991, de autoria do Senador 
Ronaldo Aragão, S91icitartdo, nos termos_ regimentais. a 
inclusão, em Ordem do Di:a,_do _Projeto de Resolução n" 
40, de 1991, de sua autoria, que suspende temporariamente 
os limite~ previstos no art. 3~ da Resolução n" 58, de 1990. 
Votação adiàdá, para dia 14-11-91, nos termos do Requeri
mento n" 743/91. 

Projeto de Resolução n" 6,_de !99!, de autoria dÓ 
Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre formalidades 
e critérios para apreciação dos atos de outo.rga de concessão 
ou permissão de serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens. Discussão encerrada, ficando a votação .adiada 
pdr falta de quorum, tendo sido prejudicado o RequeriM 
mentQ n" 744/91, após usarem da palavra os Srs. Jutahy 
Magalhães,_ N~y Maranhão, Maurícjq G~rrêa, Fernando 
Henrique Cardoso, Mansueto de Lavor, José Paulo Bisol 
e Nelson Carneiro. -- -

Proposta de Emenda à Constituição n' 15, de 1991, 
de autoria do Senador João Rocha e outros Senhores Sena
dores, que dá nova redação ao incíso V do art. 37 da 
Constituição Federal. Em fase de discussão (3• sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n• 14. de 1991. 
de autoria do Senador José Richa _e outros Senhores Sena
dores, que altera 11 redação do caput do art. 2~' e o art. 
3? _do Att? __ d<;~.s _Pispo~jções _Constitucionais Trartsitó_~ias. 
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Usam da palavra os Srs. Nelson Carneiro e Cid Sabóia 
de Carvalho (2• sessão). 

1.3. I - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR NEY MARANHÃO..:_ Resposta a dis
curso do Senador Nelson Carneiro, proferido em ses-sãa 
anterior, sobre notícia de O Globo denunciando admissões 
e recondução de servidores pela nova Direção da LBA. 

SENADOR CARLOS PATROCÍNIO- Defesa do 
Juiz Dr. Fernando Licinio Pereira e Souza que muito cola
borou na elucidação de fraudes na Previdência Social, em 
depoimento-na CPI do Congresso Nacional que averigou 
denúncias nesse sentido, a propósito de sua possível apo
sentadoria compulsória cogitada pela Justiça. -

1.3.2- Comunicação da Presidência 

-Término -do praia para apiesentação de emendas 
ao Projeto de Resolução n~ 78/91, sendo que não foram 
oferecidas emendas ao mesmo. 

são 
1.3.3.;... Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4 -ENCERRAMENTO 

2 '- ATOS DO PRESIDENTE 
Ne' 736 a 742191 

3- MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMiSSÕES PERMA: 
NENTES 

Ata da 182~ Sessão, em 17 de outubro de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, 

Dirceu Carneiro e Rachid Saldanha Derzi 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN· 
TESOS SRS: SENADORES: 

Abdias do Nascimento - Albano Franco - AleX3ridre 
Costa- Aluízio Bezerra- Amir Lando -Carlos P.ai~ocínio 
-César Dias- Chagas Rodrigues-:- Cid Sabóiade Carvalho 
- Dirceú Carneiro :_ Divàldo SurUagy --:- Edi~on I,.obão 
-Eduardo Supli_cy- Epitacio Cafeteira -Fernando Henri-
que Cardoso -Flaviano Melo - Francisco Roll~mberg -
Garibaldi Alves- Guilherme Palmeira,;...... Humberto- Lucena 
-Iram Saraiva- João Calmon- João Rocha- José. Agri
pino - José Eduardo - José Fogaça - José Paulo Biso! 
-José Richa - Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia -
Lourival Baptista - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor 
-Márcio Lacerda- Marco.Maciel- Mário Cov~s---:' Mau
rício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés 
Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro.-:-. Oc;lacir Soar.es _ 
- Oziel Carneiro - PedrO Simon-- Rachid Saldanha berzi 
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar- Telmo 
Bacelar- Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu ·carneiro) :...:. A listá- de .. 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, decl~ro.aberta a_s~ssão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte -

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N• 1.033, de 1991, de 17 do corrente, encaminhando escla
recimentos prestados pelo MiniStério da Econoniia, Fazenda 
e Planejamento, sobre os .quesitos constantes do Requeri
mento n' 425, de 1991, de autoria do Senador Esperidião 
Amin. 

(Encaminhe~se cópia ao requerente.) 

N• 1.114, de 1991, de 11 do corrente, encaminhando escla
recimentos prestados pelo Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento, sobre os quesitos cohStantes do Requeri~ 
menta n•217, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

·r Encaminhe-se cópia aO feqUeTente.) 

DO MINISTRO DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 

N" 662, de 1991, de 9 do corrente, encaminhando esclare
cimentos ·prestados por aquele ministériO, sObre ·as quesitos 
constantes do Requerimento n' 439, de 1991, de autoria do, 
Senador Júlio Campos. 

(Encaminhe~se cópia ao seguinte.) 

_ N" 663,. de 199i, de 9 do correnie, informando que os 
quesitos constantes do Requerimento n9 618, de 1991, do Sena
dor Eduardo Suplicy, já haviam sido rt!spondidos através dos 
Avisos n" 504 e 598.de 1991, daquele Ministério. 

(Encaminhé-se cópia ao requerente.) 

PARECERES 

PARECER,E~ N•' 396,397 e 39S, DE I99I 

Sobre o PDL n• 19, de 1985 (n• 72, de 1984-CD) 
que "Aprova o texto do Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da, República Democrática de São Tomé e 
Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de junho de 1984". 

PARECER N• 396, DE 1991 
DA COMISSÃO DE RELAÇÓES ExTERIORES 

Relator: Senador Lourival Baptista 
Consoante o disposto na Constituição Federal, art. 44, 

inciso I, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
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submete à apreciação do· Congresso N::~;cional, Men~a~em 
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor M1mstro 
de Estado das Relações Exteriores sobre texto doAcordo 
Geral de Coperáção entre cl"Governcrda República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Democrátic~ ele São 
Tomé e Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de JUnho de 
1984. 

os trabalhos da projetada Comissão Mista alcançarão o nível 
CQncreto indi~pensável a que os esquemas de co_operação avan
cem. 

Ante o expostO, somos pela aprovaçãO dCtPi"ojetO de 
Decreto Legislativo n" 19, de 1985. 

Sala das Comissões, 10 de junho de 1986. -João Castelo, 
Presidente - Américo de Souza, Relator - Carlos Lyra 
- Lenoir V argas - Mário Mai_a -~ Severo Go~~~-· 

PARECER N• 398, DE 1991 

Conforme expõe o Senhor Ministro das-Relações ?xterio~, 
res, o referido Acordo visa a promover, desenvolver e reforçar 
a cooperação entre o_S dois países nos campos ecortômico, 
científico, técnico, tccnQlógico, cultural, de formação de pes- Da Comissão de Constituição-, Justiça e Cidadafiia. 
_soal e em outros que eventualmente venham a ser acprdados. _Relator: Senador José Eduardo 

Na leitura atenta do texto or~ subrp.etido a esta Çomissão, Oriundo da Câmara dos Deputados, vem a exame deste 
entendemos. ser um "Acordo QUadro", como se defiilem em Colegiada o Projeto de Decreto Legislativo n'-' 19, de 1985 
política internacional. É um Ato onde se c::ri3- uip~ ~omissão. (n" 72, de 1984-CD, na origerri) que -~'Aprova o texto do Acor
Mista para implementar e acompanhar os seus objetivos, res- do Geral de Cooperativa emntre o Governo da República 
peitando a não ingerência nos -assuntos internos, a autodete~- . Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática 
minação política e social e de seu _processo de desenvolv1- de São Tomé e Prínipe,_eoncluído em Brasília a_2_6 de junh~ 
mente. . . de 1984". 

Nada encontrando quanto ao mérito da Proposição •. so- ~~"" o_ t_exto bilateral salicnta_que serão estabelecidas relações 
mos pela sua aprovação na forma como se e·ncontra no Projeto de_ cooperação econôrilica, científica, de formação de pessoal 
de Decreto Legislativo n" 19, de 1985. - --- _ e Outros_ a serem açofdadOs:-u_ma Comissão _Mista terá a atri-

Sala das Comissões,_l_6 de abriL de 19_86.- Cid S~mpaio, buição .de acompanhar e dinamizar a execução do Acordo 
Presidente- Lourival Baptista- Relator- Milton ~abral em pauta. 

- Jorge Kalume - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro ~ No Senado, o Projeto recebeu pareceres favoráveis das 
Virgtlio Távora- Carlos Lyra. três Comissões a que foi distribuído. 

PARECER N• 397, DE 1991 
Da Comiss~o de_ Economia, sobre o Projeto de De

creto Legislativo n• 19, de 1985 (n• 72, de 1984-CD), 
· que "Aprova ·o texto do Acordo Geral de Coopéração 
entre o GoVerno· da RepúbUca Federativa do Brasil e 
o Governo da República Democrácia de São Tomé e 
Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de junho de 1984''. 

Relator: Senador Américo de Souza , 
A proposiçã-o em tela objctivia aprovar texto de Acordo 

de Cooperação concluída em 1984 entre o ,Brasil e~ .~epública 
Democrática de SaO: Toine e Príncipe. O textó do. ACPrclo 
ressalta que serão eStabelecidas relações de cooperação econó
mica, cieritífica, técn-iÇa ç cultural, e beín assim nos· catnpos 
tec~ológico, de formaçã,o,de pessoal e outros a serem acorda
dos. A par disso, uffia ·coniissão Mista incumbir-se:'á_ de acom- _ 
panhar e dínaniiza-r a eXecução do AcorQo e de o,utros .que 
venham a ser concluídos entre os dois P?-~ses. ---

A douta ComíSsão de Relações Exteriores desta Casa 
opinou pela aprovação do PrOjeto. -

Distribuída a proposição a este órgãO TécnicO, somente 
louvores temos a-p_fcrecer a iniciativas_êomo aquêla que nos 
é trazida a exame~.Com_ é:fe"i.tõ;os ·pafSes em desenVolvimento 
têm em comum graVes· pr"oblemas oriUndos de _s_ua_ condição; 
mas, acima de tudo, podem e devem ter também o intento 
de compartilhar soluções, para que se ganhe tempo e se pou
pem recursos escassos na busca da superação dos entraves 
ao· desenvolvimento. 

COnshftamos~-sern.pre cóm entusiastrtô, que a: hiStória nos 
colocou entre os povos de língua portuguesa. E maior satisfa
ção ainda sentimos ao constatar esforços' de nossos governos 
no sentido do fortalecimento das relações que nos unem. 

Nos campos técnico, científico e econõiri.ico, que· mais 
de perto dizem respeito a esta Comissão, o Acordo em tela 
será profícuo para ambas as partes -se- prontamente forem 
definidos programas específicos· viáveis. Somente dessa forma 

Com o advento da Constituição de 1988, por decisão 
de 27 de março de 1989, o Senhor Presidente desta Casa, 
com aprovaçã·o- do Plenário, determinou que todas as propo
sições em tramitação nesta Casa, antes de 5 de outubro de 
1988, fossem submetidas ao·_exame d~ste órgão. Esta _a ra~ão 
do retorno deste projeto a esta Comissão. 

No particular, a Constituição atual manteve_ as mesmas 
disposições da Carta anterior: o Presídente da República tem 
competência para celebrar tratado com outros países ad refe
rendum do COngresso Nacional (art. 84~ VIU); o Congresso 
deve examinar o texto do ato internac_iOnal (art_. 4:9~ I) e, 
após aprovaÇão do Legislativo, o Chefe de Estado ratifica-o. 
Isto, quanto aos-aspectos formais constitucionais. No mérito, 

-não_ há qualquer óbice que inviabilize a concl:Jsão do Acordo. 
Isto posto~ pela aprovação do Projeto. -- -
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1991 -Nelson Car

neiro, Presidente, - José Eduardo, - Relator - Eduardo 
M. Suplicy - Cid Sabóia de Carvalho - Odacir Soares -
Qziei Carneiro - Wilson Martins - Magno Bacelar - Elcio 
Alvares- Jutahy Magalhães - José Fogaça- Chagas Rodri· 
gues. 

PARECERES W 399 e_400, DE 1991_ 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 9, de 
1985 n• 90-B/85-CD), que "Aprova o texto do Acordo 
Básico sobre Privilégios e Imunidades e Relações Institu
cionais entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para 
lf Agricultura, celebrado em Brasília, a 17 de julho de 
1984". 

PARECER N• 399, DE 1991 

Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador João Calmon 
Em cumprimento ao art. 44, inciSo 5, da ConstituiçãO 

Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
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encaminhou ao Congresso Nacional o texto do presente Acor- sente data, embora o Senador AluízJ.o Bezerra, relator desig
do, cabendo a esta Comissão manifestar-se sobre o mérito . Ilado_, tenha apresentado parecer, também favorável. 
da matéria tratada, nos termos do art. 111, inciso I, letra Com o advento da Constituição atual, o Presidente desta 
a, do Regimento Interno do Senado Federal. Casa, em d~ci~ã_o de 27 ~e m,arço de 1989, aprovada pelo 

Trata::se, conforme encaminhamento do ilUStre Ministro Plenário, determinou que todas as matérias em tramitação 
das Relações Exteriores, de um Acordo necessário em virtude no Senado fossem examinadas ou reexaminadas sob a ótica 
de ter o Instituto Interamericano de Ciências Agfíeõlas passa- da Constituiçãó de 6 de outubro de 1988. Esta a razão pela 
do a denominar-se Instituto Interamericano de Cooperação qual os autos permaneceram nesta Comissão. No que toca 
para a Agricultura, por convenção datada de 1979, com o a este processo. no aspecto formal, a Constituição ilada alte:= 
conseqüente incremento de seus ·objetivos. Ressalta ainda o rou: continua sendo do Presidente da República a competência 
Chanceler que o Acordo ora apreciado obedece aos parâme- para celebrar tratados, convenções-e ato_s internadqnais (art. 
tros em vigor dos Acordos Congêneres. 84, VIII); o Congresso Nacional, também, permanece com 

Considerando que os privilégios e imunidades previstos sua competência exclusiva para resolver definitivamente sobre 
correspondem ao efetivo modelo já consagrado pelo Direito tais tratados celebrados pelo Presidente da República (art. 
Internacional, através reitei"adas convenções, sem as quais 49, I), a quem compete, após aprovação-do Legislativo, ratifi
tornar-se-ia muit6 difícil o exercício da missão diplomática, car e promulgar o ato (art. 84, IV). 
na qual também se inserem, conforme os modernos linea- No aspecto material, não há, também, qual_quer ofensa 
mentes do mesmo Direito Internacional, as organizações ln- a dispositivo con-stitucionaL ---
ternacionais, nada há a opor ao Acordo apreciado. O objetivó do Acordo é a implementação, no Brasil, 

Isto posto, e nada havendo a objetar em relação ao acor- dos arts. 26, 27, 28, 29 e 30 da Convençáo _sobre o Instituto 
do, julgo-o justo e oportuno, na forma do incl_uso Projeto írlteramericano de Cooperação- para a Agricultura, pro mui-
de Decreto Legislativo. . ... . .... _ - _- gada pelo Decreto n' 86.365,de 15 de setembro de !981. 

Sala das Comiss6eS, 4 de junho de 1986.- Cid _Sampaio, Pelo referido Acordo, o Instituto, os representantes dos 
Presidente- João Calmon, Relator- Jorge Kalume- Lou- Estados-membros, que deles participarem, ·os funcionários de 
rival Baptista - Carlos Lyra - Milton Cabral - Aloysio seu qÚadro de pessoal internacional gozarão, no Brasil, de 
Chaves- Nelson Carneiro. privilégiOS e imunidades semelhantes aos concedidos aos go'

PARECER N• 400, DE 1991 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Relator: Senador Pedro Simon 
Em obediência ao disposto no inciso V ~~- ~rt. 44 da 

Constituição, então vigente, o Senhor Presidente ~a_R_ep_~~JiCjl 
encaminhou ao Congresso Nacional o texto do Acordo BásicO 
sobre Previlégios e Imunidades e Relações Institl:lciOp._ais_~ntre 
o Governo da RePública Federãfíva do Brasir e o Instituto 
Interamericano de Cooperaçaó para a Agricultura, celebrado 
em Brasnia, a 17 de julho de 1984. -

A mensagem presidencial se fez acompanhar de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro das Relações Exteriores, 
onde se explica a necessidade do Acordo, em virtude da nova 
denominação do "Instituto Interamericano de Cooperação 
para a Agricultura", antigo "Instituto Interamericano de Ciên
cias Agrícolas" e da incr"ementação de seus objetivos. Obser
va-se, ainda, no documento, que o Acordo em exame segue 
os parâmetros em vigor dos Acordos semelhantes e, em infor
mação prestada, por solicitação da Comissão de Relações Ex
teriores, da Câmara dos Deputados, o então Ministro Saraiva 
Guerreiro afirmou que: - -

"Os privilégios e imuriídades estabelecidos no ane
xo do texto do Acordo estão em consonância com os 
seus similares rro gênero. (Vale assinalar que suas 
cláusulas traduzem estudo comparativo entre o vigente
Acordo BásiCo sobre PriVilégios e Imunidades d() Insti
tuto, o Acordo de Privilégios e Imunidades da OEA 
e a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Na
ções Unidas." 

Na Câmara dos Deputados, o Acordo mereceu aprova
ção, dando origem ao Projeto de· Decreto Legislativo eil!__exa-_ 
me. No Senado, a matéria foi, em 1985, distribuída às_ Comis
sões de Relações Exteriores, Constituição e Justiça e Agricul
tura. Na primeira delas foi aprovado o parecer favoráv~l, 
em 4 de junho de 1985; nas demais, não_chcgou a ser aprecta
do, porque o Projeto pennaneceu na CCJ de 1986 até apre-

vernos estrangeiros, às embaixadas e aos agentes diplomáticos. 
O Instituto é pessoa jurídica de direito internãciónal (art. 

?-~', d_a_ Ç~:mvenção); _ _é um organismo iri~ernacionai e, cOino 
tal, ele. e seus representantes_ têm direito às imunidades e 
aos privilégios concedidos_ às demais organi:~;iÇões. Tais imuni
dades.e privilégios decorrem da personalidade jurídica interna
cional do Institutq 5! visam a permitir-o livre exercício de 
suas funções; pelo direito internacional eles devem ser consa
grados em acordos internacionais concluídos entre os organis
mos e pessoas internacionais e seus membros, isto é, os Esta
dos soberanos. 

__ Um cotejo entre os privilégios e imunidades concedidos 
pelo Acordo sob exame e entre os privilégióS e imUnidades 
constantes de _uqta convenção aprovada, em 1946, pela Assem
bléía Gêril da ONU, para ser aplicã.da aos Estados-membros 
mostra o quanto eles são semelhantes. O mesmo acontece 
com os priVilégios e "as imunidades da OEA, como bem salien
tO!J. o então Ministro Saraiva GuerreirO, em informação ·pres
tada à Câmara doS "'Qeputados. 

As facilidades a serem cOncedidas na obtenção de vistos 
~ para funcionários e pessOas indicadaS pelo Instituto para parti
. cipàfein de ciclos de estudos, seminários, congressos, confe

rênCias '(att. 24), a rapidez prevista no exame de pedid<? de 
visfo (ãrt. 23} etc., em nada contrariam a Cons_tituiçáo ou 
às leis brasileiras. A atuallegislação brasileira (Lei no 6.815/80, 
alterada pela Lei n~ 6_.964/81) prevê a concessão de visto oficial, 
e os portadores deste visto só podem receber remunerações 
do órgão ao qual prestam serviços. 

No que se refere às Imunidades de processo judicial rela~ 
tive a "palavras escritas ou faladas a todos os ates por ~les 
funcionais praticados em caráter oficial (art. 14), também me
xiSte ofe:rlsa à Constituição. Se qualquer deles ultrapassar os 
limites toleráveis, _se qualquer deles se imiscuir em questões 
internas brasileiras ou cometer qualquer espécie de crime, 
o Governo brasileir~ solicitará, exigirá sUá retirada do territó

- riO naCiOnal. 
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Nenhum dos itens do Acordo, portanto, fere qualquer 
dispositivo constitlicTOilãl. E,_ no mérito~·-merece aprovação, 
porque é inegável a contribuição que o Instituto pode trazer 
ao País. E ele nao pode ter aqUi sua representa·ç-áo-serrcqu-e 
lhe sejam concedidos os privílégios e imunidades, objeto do 
Acordo em exame. 

Isto posto, consideramos constitucional e jurídico o Pro
jeto de Decreto Legislativo n" 9, de 1985, e, no mérito, Opina
mos por sua aprovação. 

Sala das COmíssões,-"8-âe outubro -de 1991. -Nelson 
CarDeirõ, Presidente -Pedro Simon, Relator - Oziel Car
neiro-- Eduardo Suplicy- Magno Bacelar- Chagas Rodri
gues- José Fogaça- AmazoninoMendes- ValmirCampelo 
- Antônio Mariz- Wilson Martins- Cid Sabóia de Carvalho 
- Odacir Soares- Elcio Álvares - Carlos Patf.ocúdo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Expediente 
lido vai à publicação. ~ ~ 

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

Secretário. 
São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 737, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Requeiro licença, para me ausentar dos trabalhos da Ca

sa, nos dias 21 e 22 do mês em curso, para participar dos 
seguintes eventos: -- -

- Dia 21 - Segunda-feira - Serriiitãrio -.-.0 BrasHeiro 
e a Cidadania'', em Cuiítiba- PR; c, · · -- - -

- Dia 22----Tetça-feira - V CoD.g-r-esso B"i'asileiro de 
Marketing Rural, em Maringá--=- PR. -- -

Sala das Sessões, 17 de outubro de 199f ___: Senador 
José Eduardo. 

_!Mhoro Pr~dd;:nh) 

REQUERIMENTO N• 738, DE 1991 

Brasília, 17 de outubro de 1991 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Requeiro a Vossa Excelência, em cOnformidade com o 

dispositivo regimental contido no art. 43, incisO II, autorização 
para ausentar-me do País, com destino aos Estados Unidos 
da América, no período de_ 25 a 30 ao corrente rilês. 

Atenciosamente. -Senador Valmir Campelo. 

REQUERIMENTO N' 739, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, 

requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, a 
partir de 25 de outubro pelo prazo de 6 (se_is) dias. __ _ 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1991. - Senad_or 
Meira Filho. -

REQUERIMENTO N• 740, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Solicito nos termos da Constituição Federal (a:rt. 5_5_ i_tero 

III) e do Regimento Interno do Senado Federal (art. 43 inciso 
II) que seja considerada como licenÇa autorizada o dia 18 
do corrente mês onde visitarei a cidade de Porto Velho, Capi
tal do Estado de Rondônia, parã manter cantatas políticos 
e empresariais bem como, iiiaugurar no "dia 19 o Centro ln te

. grado SESI/SENAI em Vilhena naquele Estado. Estarei tam
bém no dia 21 de outubro em Sergipe, onde manterei encon-

. tros coni. prefeitos de vários m_u_niCípios. · 
Salà das SessõeS: 1-7 de out~ubro de 1~991. - Senador 

Albano Franco. 

f A Fed~.NJ.ono O:e:J IndÚ5trha do t.rft~do f.l"t Ro~c!Õn!tt - F!~RO, na pnoQ;Q. ~\I U\\ _ Prc• 
--;it.l&i'ito 1 --;n2.; t":l~ .. w1.:C.o t!:~'..lll:.t.r vrn oonjunto eor:~ o St·. Sup;;·~n~tndÕ:ntQ. ao ·B~N.i-Çtl 

RooiQ.1 ótt Ini1..Í:lt:rio. ... S!SI, e elo Sr. D1rPtor' n(la~on1ü ~o teno;J.oo Jl~o!cr.al. do A.

p:-.on<!!Eo,:zem Induotr111- a:MAI, ao tompo om qV~ o cv.mpr~r!\eritn:ll, lHirver..-aa do 

prttl!into p~ra 1 com fl dtvtca VÔI\19., ·convfd~-~o R pl!.rt~fl~J:l•r -dn. inl\.\3\lri.Q;:o do 

J?~ITr,o ;wrna:v.no BSGl/ª--EHA.I, 1'\lll!l t{\rá J.ugnr no munidpio dO' Vl).hono-l\0, b 101~0-
hora.s do ~!_a...lD dl(l o:..tutro c:i~ 19n, ft Av, et-Sgadcd.ro E61J..c.rdp G~ri.t3. &/T;l, 

A l•il'•t'!\ ~~~1\1'1',\ll\fll'-""'"",\ ,TO::U' nTnr.Tnn FTI.H(}. Ml'l ~trt\~ ht,l\11~\"1~~~1':-·N 1:11!~~t~llll.!\ tu:1 ~•1'1'.10()1'1'\l'.~ ... 

dor de~tB Fe~orll.oÜo 1 n fJifl da M\JR primo.i.ron D.1.rt'l~nrr.l\, 
'o nu')C1Uo t'!.l'l. e.~.!., t'IT\ 111u,to eont"rtbuiu J'HU""- a eonerif!ti~e~tcÃO d•lltt a~fttr\d! ... 

rnl!lnto, o q~tl noll leva o. rf'lit,flrll:'"··.o conVi to tormu1ndo 1 ·fi 10nt1.r•no• .. amo: b:~•twt~tt 
ho:'lrados om eor.tar OQ::'I c probt!gtO a~ voii'OCI. )1rn~tnyn llO momor.Ával cv•nto,· polQ Cl 

f(\.l:t 1~011. !I01~1'ee~amoll anhnlpndn.mnr.be a~~~~~tlç.M, 

~tOM~O~O '•_v~_:h~·•-) . ~~;· 
~ :'••·J~_0 ~ 

21lL 
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REQUERIMENTO N• 741, DE 1991 como licença autorizada o período _de 7 a 10 do corrente 
mês de_outubro, durante o qual estive impossibilitado de com~ 
parecer às sess_ões do Senado. pelo motivo de saúde compro
vado em anexo. 

Brasília, 16 de outubro de 1991 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me- a V. Ex' para, nos termos 

do art. 43, I do Regimento Interno, requerer seja:- conSiderado Atenciosamente. --Senador Dário Pereira. 

~tNAfJOI!lJ(AAl 

Suh:.<~'r!'\diiJ ele A~~i>t~"~'~ Mo\thc..l c: Soco3! 

Sult!.c·c••'I.Uiil d.- AJrmno~r;.,ç,lo rhr Pc~~c><~l 

corJct:sr.i.o 1JE11CC.I'Jçr, 

~-·'''''"" ---·-,·· ~----AUI(NI '""' 1 ----~~· 

I Jtl(f,!HICAÇÁO 

~6~n. " ~~~·1' !,'l_l,~;lOVIl>·Jfl--

1\.<.üó 1-\:xt W..o... de Hoctcêo 
f-- Fl\ONT~Amo ... ,l u . · '""":;' JU;,[OICO 

=;J!~>IAH~fArr!O ___ - - Oct.T __ flT N· oo r•r,crrocc~-

J 
Oi:l>AO 

[X] Sf~MJOH~iMI. OruoOA~Et>- Oc!c.nAI' 
'--
['C' 

111'0 
trCCNÇA _ _ _ _ 

-- ;----;.. Al"ASTAMENYO- - S~',liAÇ'.<:l 

(}?J lRil.TAMCNTO OE SAÚDE 
~APARTiflO!:- O CoNcÓ.>sAo ~-~~ctAL 

C.l R!i.f'OUSOÁ CitSTANTE 0'1 iiO ,ql o PROr.r.6J_Ac/ . .J D AciOEt.llf [IE lRAD ... LHO 
-N•CE.OII\S- o ÚI_Oõ~f3-AHT.:'~). t~· D .OOENÇt. EM PES~OA-DA f'Af~1fLIA . . 

04 lqvCW!o) o f\Efi:3SWNÇÁC C>RAU 0C PM1NTESCQ: 

CIO- M~D!COoCARIMBO J',:;,-~:·u.~ 1..~..:.. 

~~ 0~/u~~'------------- -

b Ãns. 3?~· 37_6. ~~ragraÍo Onicet, 37-7, :nO, 300, 381 n ~2 do Regulamento Adm1nist~!-;1~~~--o .,ct<.:.r.:-::·.<-·.:;. 

O Aru. 1!>41 do RA. 2~ parag~aro Un<c:C\, da lei n•3.8_Q_7, de 2G·08·6_0._ e 79!_ H 1~ e 2'. d-o Deo:. nOe'J.OSO, cfe 2.0:~1-79. 

o Ãrts.385, U t•e :!'",e 541 doRcguf~montoAdministralivo e 392. H 1' ao4', da CLT. 

O Art. :III<J. t! 1• ao 4• do flegul3mento Admi_ni~t-r.o.tiv_~· 

Aditionado 80[~1 pcrlodo(:;.) anterlor{esl. pcrl:~z um lotei do diu. 

). con,ldcraç!o d11 Sr•. DirQtor; rl11 Suhs~ere.ar!:t de Administrl!ç4o do Pes-soal. 

Em 

I ._, -, 
I 

I 
-
' 

__ j 

r 
I 
I 
I 
i 

f!J o De ;cordo. AJJ Sr. DircttoH:;crar. ntl fom~;; ~-n~ :ta"), I, d~ fl('oulnmemo l.dm<ruw;nvo. I . 

D 0.: ~torctc.o. Ao St. Oire'tol-<ierul Pllrll wbrnctcr 11 CO<'ISidcraç'o do Sr.Primeiro:Seçrot&uo, na '"""o do a ri. 3133,1~ do Rl-gulanv::nto 
Aórruui~tr~tivo _ _ _ _ 
rm I . I - - - .- . - - - ~ .. - -

' IJIIIUCM Do\ ~;,;.vor~ 

t-?J o o., I;, o. n• !Õimo do 11rt. 3Si-l, tlo Jt~Q~I~<wmi~ Adminilttativo, 

o Ene~mi,kt-sc ao Sr. Primçlro·f.:creteno. n~ lorr111 d'-' 11r1. 303,11, doflegul;om•ntoA<lmlniUrl!tlvo. 

Em __L I 
1---
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -,Aprovados 
os requerimentos, ficam concedidas as licenças sOlicitadas, 
nos termos do art. 43, fnCisO II, do Regimento Interno. (Pau
sa.) 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO W 742, DE 1991 

Requeiro", nos termos· do art. 210 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a transcrição nos Anais do Senado da 
homilia que o Papa João Paulo II proferiu na Missa Campal 
realizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, nQ 
dia 12-10-91. · 

Sala das Sessõ.es, 17 de outubro de 1991. - S.enador 
Magno Bacelar. 

(À Comissão Diretora,.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - J;le acordo 
com o art, _210, § 19 , do Regimento Interno, o requerimentO 
será submetido ao exame- da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneífO) .'-i\ Presidência 
comunica ao Plenário que deferiu, ad referendam da Comissão 
Diretora, os seguintes req~erimentos de informações: 

-N• 727, de 1991, do Senador Jutaby Magalhães, ao 
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento; 

- N•N• 728, de 1991, do Senador Pedro Simon, ao Minis· 
tro da Economia, Fazenda e Planejamento; 

- N• 729, de 1991, do Senador Pedro Simon, ao Seére
tário de Assuntos Estratégicos da Presidência_ da República; _ 
e 

-N• 730, de 1991, do Senador Levy Dias, ão Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento. - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Foram enca· 
minhados à publicação pareceres das Corr.iiSsões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional e de ConStituição; Justiça e 
Cidadania, que concluem favoravelmente ao Projeto de De-
creto Legislativo n' 9, de 1985. . . ~ · 

A matéria ficará sobre a mesa-, durante cinco sessões 
ordinárias, a fim de receber emendas, rios termos do art. 
235, II, D, do Regimento Interno. 

Essa rol agem, de resto, foi ticJ.a, e_qt certo momento, como 
~otivadora ~a própria revisão constituciórial de iniciativa go~ 
vernamental. Como já-foi lembrado aqui, ocorreu, justamen
te, numa reunião dos Secretários de Finanças dos Estados 
ªªpresentação do anteprojeto do Emendão, afinal, bastante 
reduzidq, enviado ao Congresso Nacional. 

Quando se observam os termos dos artigos que dizem 
respeito, especificamente, à rolagem da dívida, verifica-se que, 
na verdade, esta nunca poderia ter motivado a reforma consti
tucional, posto que, na realidade, em nada contribui para 
a solução do grande e imenso endividamento dos Estados 
brasileiros. 

Ao contrário, Sr. Presidente, numa avaliação mais pro
funda há de _verificar-se que a Emenda, longe de atribuir 
novos recursos aos Estados, provavelmente os retira e. com 
isso, afeta o Próprio conceito de Federação, que é natural
mente um conceito constitucional. Desde o art. 1" da Consti
tuição está definido o Brasil como República Federativa. 

Ora, quando o Emendão começa por suprimir ·o direito 
dos Estados de emitirem títulos da dívida pública, evidente
rrieOte mutila a autonomia das unidades federadas na medida 
_em que reduz a ~!la __ capacidade de mobilizar recursos para 
os seus objetivos, para os seus prograffias de atividades e 
que_ são próprios da sua autonomia. 

Por outro lado, há inegáveis perdas de receitas, tal como 
se encontram definidas no art. 6" do Emendão. Essas perdas 
dizem respeito ao Fundo de Participaçã-O dOs Estados e Muniw 
cípios, que não terão mais os percentuais incidentes sobre 
os excessos de arrecadação do Estado, sobre os acréscimos 
que a União vier a-ter· eni fuflção da Reforma Tributária 
que o _Governo se propõe a enviar ao Congresso Nacional. 
Há perdas também no_ que tange ao Imposto de Renda retido 
na fonte pela União, rendimentos pagos a quaisquer títulos 
-e-proventos, o que abrange as folhas de pagamento de pessoal 
da administração direta, das autarquias e das fundações, além 
do que é retido pelo fornecimento de serviços prestados de 
pessoas físicas. . 

Perdem ainda os Estados tudo que for acrescido aos cha
mados impostos extraordinários, previstoS ilo art. T54da Consw 
tituição I:'ederal. Perdem igualmente os municípios no Imposto 
Territorial Rural e igualmente no Imposto de Renda na fonte, 
além de sofrerem uma redução sensível no Fundo de Partici
pação que lhes é próprio, quando o Emendão sugere que 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Foram enca· se reduza a sua participação no ICMS dos Estados de 20%; 
minhadas à publicação pareceres das Comissões de Relações uma redução de 25% para 20%, que equivale a 20% do mon-
Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Econômicos e de tante. " 
Constituição, Justiça e Cidadania, que concluem favora_vel~ Assim sendO, verifica-se· que o Emendão, a rigor, hãO 
mente ao Projeto de Decreto Legislativo n9 19, de 1985. tem em conta o disposto, seja no art. 1 ~ da Constituição, 

A matéria ficará sobre a Mesa, durante ciilco sessões que estabelece ó regime federativo, seja rio~art. 18, que estabe
ordinárias, a fini âe -receoe.f eme-ndas, nos ternios do art. Ieee a autonomia de todas as_eotid_ades que integram a organi-
235, II, d, do Regimento Jnterno. zação política e administrativa do País, a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios; na verdade, essa emenda 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cainêito)- Há oradores não poderia sequer ser aceita, pois que agride frontalmente 

inscritos. --- - o- princípio federativo. Ainda no que tange às disposições 
Concedo a palavra a_o __ nobre Senador Antónjo_M_adz. constitucionais, seria questionável 0 espírito dessa proposição, 
O SR. ANTÓNIO MARIZ (PMDB - PB. Pronuncia o quando igualmente afeta a igualdade das regiões. Entre os 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Se-nadores, _tive a ____ 91;J_$~ivqs fundamentais da República brasileira, está a redução 
oportunidade, em sessões anteriores, de tecer aqui conside- das desigualdades sociais e regionais. Quando no memorando 
rações sobre o Emendão. Quero nesta oportunidade voltar de entendimento, que foi o documento básico para a forrou-
ao assunto, detendo-me, especialmente, na parte firial da pro- lação dessa emenda constitucional, ou des~as emendas consti-
posta do Governo, a que se refere à rolagem da dívida dos tucionais, se estabelece_ a obrigação de que cada Estado reser-
Estados. _ _ ve pelo menos 15% das suas receitas.corientes líquidas para 
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atender ao endividamento com a União ou c_om organiSmos 
internacionais. Na verdade, fixa-se_ um__ tratam.erito diferen-_ 
ciado e negativo em relação_ às regiões menos desenvolvidas,_ 
aos· Estados mais pobres, posto que esses serão levados a 
comprometer todos os_seus recursos na rolagem desse débito, 
enquanto que as unidades mais fortes, mais ricas, poderão 
reservar parcelas crescentes aos investimentOs; agravando por 
essa forma as diferenças entre as regiões. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
Senador Antonio Mariz? 

O SR. ANTONIO MARIZ- Com prazer, Senador. 

O Sr. Magno Bacelar- Inicialmente, gostaria de cumpri
mentá-lo pela importância do_ pronunciamento que V. Ex~ 
faz esta tarde no Senado da República, tecendo comentários. 
e alertando a Casa sobre os riscos e de um modo geral sobre 
todo o Emendão, que tem sido alvo de críticãs, de niinha 
parte, inclusive. Mas V. Ex~ tem razão quandO diz que o 
Governo Federal não pode privar os Estados da emissão de 
títulos, uma vez que esses títulos vêm sendo emitidos para 
a própria rolagem da dívida e se constituíram no moJ!lento 
em que elas foram reativadas. 'Qualquer alteração seria mu
dança nas regras estabelecidas anteriormente. E coin relação 
ao Fundo de Participação, ele foi uma conquista--da Consti
tuição de 1988. Todos sabemos que os Estados e Municípios 
já estão- sacrificados tanto quanto a Nação brasileira, ·que 
vêm tendo diminuído a ·cada mês o quantitativo dessa arreca
dação, e seria mutilar a Federação brasileira cOm rela.ção à 
individualidade de cada Estado., Cumprimento V. Er" e me 
solidarizo, porque não é possível que se pernlita quer por 
uma medida arbitrária, rio meu entendimento, por-um simples 
desejo do Executivo, O Congresso yenha a votar tal medida. 
Não ficam aí as arbitrariedades pretendidas com o Emendão, 
Sr. Senador. O próprio fato de que o Tribunal Superior possa 
avocar julgamentos para si já é uma arbitrariedade, uma in
constitucionalidade com a qual não concordamos. Felicito 
mais uma-vez V. Ex~ e me solidarizo com o discurso_de V-. 
Ex~ que visa sobretudu_a_rn_an_utenção da Federação brasileira 
na sua integridade, prevista na Constituição. _ .... 

O Sr. Antonio Mariz- Muito _obrigado_ a V. Ex~ 
As observações que V. Ex~ faz são inteíramente Proce

dentes, e estou certo que vêm na direção do que procuro 
aqui enunciar ig!J.almente e afirmar: a defesa da Fe4e!_~Çã<;:t, _ 
a defesa de critérios justos que penriit3m aos Estados livrar-se 
desse terrível endividamento, que ocorreu muitas vezes à sua 
própria- revelia, em função de políticas adotadas pela União, 
a indução aos Estados a lançarem mão de recursos externos, 
dentro de uma política federal que se revelou funesta para 
as finanças estaduais. Muito Qbrigado a V. Ex~ 

A dívida dos Estados, segundo o MiniStério da Economia, 
é de 57 bilhões de dólares. Para propor a rolagem simultânea 
da dívida de todos_ os Estados da Federação e do Distrito 
Federal, o Governo propõe a formação de um fundo de recur
sos que seria da ordem de 7,5 bilhões de dólares. Esses dados 
se encontram também no anteprojeto do Emendão, que se 
fez acompanhar do mencionado memorando de entendimen
tos. Esse fundo seria formado pelos fundos constitucionais, 
Fundo do Nordeste, Fundo de Desenvolvimento do Norte 
e Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, qüe contri
buíriam com 1 bilhão e 200 milhões de dólares; recursos do 
Finan/Finor da ordem de 1 bilhão e 600 milhões de dólares; 

receitas -do PiniProterra, 300 milhões de dólare_s; do PIS/PA- -
SEP, 1 bilhão de._dólares; e a redução-aqui citada de 25% 
para 20% da quota-parte dos ICMS dos municípios, o que -
daria 3,5 bilhões de dólares, totalizando 7 bilhões e 600 milhões 
de dólares. 

Ora, quando o projeto finalmente foi encaminhado ao 
Congresso Nacional foram excluídos os fundos constitucionais 
e _Os re-c_lirsos do Finan/Finor, que totalizam 2 bilhões e 800_ 
milhões· de dólares. Quando se considera que, na verdade, 
os 7,6 bilhões de dólares previstos pelo Governo represen
tavam apenaS: 13% do débito, compreende-se que a redução 
desses fundos agrava ainda mais a desproporção que ele encer
ra. Desses 7,5 bilhões de dólares, apenas 35%, ou seja 2 
bilhões 660_ milhõ_es, se destinam à rolagem da dívida. Os 
demais recursos s_eriam justamente para investimentos que 
correspondem aos 4 bilhões 940 milhões restantes. 

__ 0-~Fundo fica _reduzido, com a_exclusão daqu~les reGursos 
mencionados, FNE, FNO, Fundo do Centro-Oeste, Finan 
e Finor, a 4,8 bilhões._ Mantida a proporção da rolagem, esta 
seria de 1 bilhão 680 milhões, ou 2,94% do débito de 57 
milhões. 
_ _ Como .n~nguém acredita que sejam, -efetiva"mente, -trans-

feridos os recursos dos municípios, o Fundo fícaria reduzido 
a 1 bilhão e 300 milhões de dólares. 

-- EsSe -ffiontante -de 1 bilhão e 300 miÍhõ-es de _dólares daria 
apenas para pagar o excedente dos 15% das receitas correntes 
líquidas do Nordeste. Os demais Estados seriam, portanto, 
necessariamente fínanciados_pelo Tesouro da União. 

É bem verdade que para compensar a· perda de meios, 
o Governo cria, agora, um Imposto sobre a--Distribuição- de 
Combustíveis e destina a parcela de 30% do resultado deSse 
imposto para o Fundo de Rolagem da Dívida dos Estados. 

Só -que, até este -instante; não fe_z quaf(juú previsão de 
qual será o acréscimo de receita decorrente desse imposto. 

Daí se poder dizer que o fundo, tal como previsto no 
Emendão, revela-se absolutamente ,desnecessário e iriútil pai-a 
a rplagem das dívidas, não justificãndo os-SacrifíciOs qUe ínij)õe 
aos Estados e Municípios. 

· · OSr.HumbertoLucena- Pennite-meV.E~umap~rte?-

0 SR. ANTÓNIO MARIZ- Com prazer, nobre Senador 
Humberto Lucena. 

_ _ _ O Sr. ~umberto Lucenil_- :-Vejo _gue V. _Ex• _faz um 
pronunciamento oportuno sobre o pro_blema relacionado com 
a inclusão, na proposta de emenda 'constituciOnal do Senhor 
Presidente da República, de alguns dispositivos s'óbre a rola
gero da dívida dos Estados. Há poucos dias, tiVe, ta-mbém, 
a oportunidade de ocupar a tribuna do Senado, para versar 
esse~_a_s._sun(o e_ justamente na linha que V. Ex~ aborda neste 
fnstante. _Concluí as _minhas palavras, naquela ocasião, ape
lando ao -Senhor Presidente da República no sentido de que 
concordasse em excluir da proposta de emenda constitucional 
esses.dispositivo"s referenteS à rolagem das dívidas dos Estados, 
não só porque do meu ponto de vista, acho - e acredito 
que seja o de V. Ex~-, não há por que se fazer depender 
da aprovação dessa proposta a renegociação das_ dívidas esta
duais, que montam a 57 bilhões de dólares, enquanto apenas 
- relembra V. Ex~ - dois bilhões e poucos milhões de dólares 
seriam retidos e de"stinados a auxiliar os Estados nessa rola-_ 
gem. Além disso, é ab_solutamente _ _inoportuna e injusta a 
retçnção, pela União, mesmo pretendendo repassar esses re-
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cursos aos-Estados, durante dois anos, de parte do PIN/PRO
TERRA, do ICMS dos municípios, do Fundo de Apoio ao 
Trabalhador,- que, ainda ontem, lembrei s_erem destinados 
a custear o seguro desemprego, numa hora de desativação 
no mercado de trabalho, frente à recessão, - e. já agora, 
os 30% destinados~aos Estad_os c Municípios; da arrecadação 
do novo Imposto Unico sobre Combustíveis e Lub_rificantes, 
que a proposta governamental pretende reinstituir. Nobre Se
nador Antônio Mariz, estou de pleno acordo com V. Ex•, 
louvo _a sua -presença -na tribuna, e--acho que devemos nos 
unir, independente de cor partidária ou ideológica, para que 
se excluam definitivàmcnte da proposta de emenda constitu
cional --: se é que el~ virá a prosperar no Cóngressb, -
esses dispositivoS que nada têm a ver com a Constituição, 
Parabéns a V. Ex• pelo seu pronunciamento. 

O SR. ANTÓNIO MARIZ - Muito obrigado, Senador 
Humberto Lucena. De fato, V. Ex~ teve, anteriOrmente, á 
oportunidade de abordar este assunto, inclusive de fazer várias 
sugestões no s-entido de alterar os critérios_ da _r_olagem da 
dívida e permitir que os Estados possam realmente cumprir 
essa rolagem. Estou d~ acordo com as sugestões feitas_por 
V. Ex~ no discurso anterióf e _com as apreciações que fã.z
agora, e pretendo mesmo insistir sobre alguns desses pontos, 
no curso deste pronunciamento.- - - · -

É preCiso dizer, áinda, que os recursos que são atribuídos 
aos Estados, sejam eles oriundos do PIS-PASEP, do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador, do JCMS hoje destinado aos 
muriicípibs, do PIN/Próterra ou do Impos_to sobre Lubrifi
cantes, que esses recursos ficarão retidos pela União, exceto, 
naturalmente, os relativos ao ICMS. Qs__demais são retidos 
pela União, para garántir os seus crédito-s. Os listados ficam 
inteiramente limitados, tolhidos em sua liberdad_e de ação, 
em sua capacidade de agir, e não terão a menor fleXibilidade 
para conduzir o processo de pagamento do seus débitos. 

No caso específiCo- da Paraíba, que aqur repreSento, a 
situação é ainda mais grave, pois que, na verdade, ela é penali
zada, já que eStá obrigada, nos termos da proposta de emenda, 
a pagar 30% de um débito global de 1 bilhão 160 milhões 
de dólares, em 3 anos, nos três primeirOs anos, comprome
tendo 19% das suas receitas correntes líquidas, além de juros 
de 137 milhões e 600 mil dólares .. 

A par disso, a rolagem não contempla os débitos que 
o Estad_o contraiu com bancos privados ou despesas vencidas 
de custeio· e de investinlento. ASS"ifu ê que a Paraíba, a preços 
de agosto_ de 1991, além do débito requerido para com a 
União e organismos internadOnãis;- tinha compromissos da 
ordem de 95 bilhões de cruzeiros, equivalentes a 272,4 milhões 
de dólares, assim distribuídos: seis folhas de pagamento de 
pessoal em atraso - 25 bilhões; operações de anteCipações 
de receitas vencidas- 45 bilhões; empreiteiras, 15 bilhões; 
dívida com a CHESF - Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco - 5 bilhões; PISIP ASEP/FUNRURAL ou outros, 
5 bilhões. 

Quando se analisa o quadro dos dé-bitos dos- Estados, 
ressaltam_ os aspectos aqui registrados' de comprometimento 
do espírito federativo de agravamento da situação de dispari
dade regional. 

A lista dos devedores tem São Paulo Colno o nlaior deles: 
15 bilhões, 958 milhões de dólares. Mas São Paulo tem uma 
receit~ anual de 14 bilhões de dólares, o que dá Um comprome
timento inicial de 12% apenas das suas receit3s_correntes líqui
das no início do processo de rolagem, tal como proposto. 

Essa disparidade entre o Estado de São Paulo e_ o Estado_ 
da Paraíba- é evidenciada pelos números que aqui já citei: 
a Paraíba, para um débito de 1 bilhão 160 milhões Qe dólares, 
tem r~ceita de 504 milhões de dólares anuais e comprometerá 
19%, como aqui foi dito, dessas mesmas receitas correntes 
líquid~s; o que mostra a absoluta injustiça e impropriedade 
das iniciativas torii-aclãS pelo Governo Federal. 

Na verdade, algumas sugestões foram feitas, e--ã.índa há 
pouco foram aqui lembradas pelo Senador Humberto Luceria, 
que também a elas se referiu em pronunciamento anterior. 
Dentre essas sugestões, cumpre enfatizar que a tabela de 
amortização deveria ser decrescente e não crescente, dever
se-ia inverter a tabela de amortização. Isso permitiria que 
os: Estados, mesmo os Estados mais pobres, pudessem, no 
curso dos 20 anos em que ocorrerá essa rolagem, fazer investi-:. 
mentos e, acima de tudo, ter o _controle da adm_inistração, 
ter a possibilidade de definir prioridades, de definir Objetivos, 
de definir metas. - -

Outro ponto essencial seria a redução das taxas de juros: 
A maior parte dos débitos dos pequenos Estados é para com 
a Caixa Ec_onómica Federal _e para com o Banco Nacional 
de Dese:nvolvimento Económico e So_cial, e esses débitos estão 
ta~ados_à média de 4,5%, ao ano, de juros. O Gove"rno propõe 
juros de 6% ao ano-, mais correç_ão monetária~ à base do 
Indice Geral de Preços. _Não teria sentido, no momento em 
que se procura sanear as finanças estaduais, elevar os juroS, 
o que dificultaria, ainda mais, a tarefa dos Estados .. 
----'Outro aspecto é o da taxa de correção da dívida, Essa 
tax~ não deveria -ser baseada no Índice Geral de Preços, mas 
poderia ser, pura e simplesmente, adotada uma variação das 
pr~f!rias receitas lfquidas estaduais. Na medida em que se 
elevassem essas receitãs, elevar-se--iam as prestações a serem 
pagas- à União e aos demais credores que são objeto da ação 
do Governo Federal. Mas é preciso dizei", sObretudo, que 
nunca poderiam ser admitidas obrigações que envolvessem 
até 15% dessas mesmas receitas correntes líquidas._ A taxa 
máxima suportável pelos Estados menos desenvolvidos não 
pode ultrapassar 8%, segundo todos os demonstrativos feitos 
pelos respectivos secretários de finanças. 

Diante de tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
conclusão qUe se impõe é da absoluta inconveniência dessa 
emenda constitucional - e aqui me refiro especificamente 
à rolagem _da dívida dos Estados. As perdas não alcançam, 
de forma iiljtista e absurda, apenas os Munidpios, mas Vão 
além. 

\_'ejo aqui o Senador João_ Calmon, _e me_ ocorre_enfatizar 
um ponto também dessa rolagem que compromete recursos 
da Educação, posto que o art. 6_" do Emendão diz que: 

"Art. 6• Até 31 de dezembro de 1993, sobre toda 
receita provenii:mte-do-cresciment_õ-àbsoluto da ;ureca
dação tributária federal, descontada a desvalorização 
da moeda, não se ap1icará b disposto nos arts. 157, 
158, I e II, 159, 169, 212 e 239, §I' da Constituição." 

Refiro-me ao__art. 212, justameitte o artígo que estabelece 
o seg1!inte: 

"Art. 212. A União aplicará, anilalmente_J nun
ca meno.s de dezoito e .os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios vinte e cinco por cento, -no míriimo~ 
da receita resultante de impostos, compreendida a pro
veniente de transferências, na manutenção e desenvol
vimento dO :eósino." 
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O Governo, Õã voracida-de pelas receitas destinadas pela 
União a objetivos determinados- a nobres objetivos, como 
esse do desenvolvimento do ensino -, não se detém nem 
mesmo diante do disposto no art. 212, mas quer apropriar-se 
dessa receita, quando ela decorrer do acréscimo dos meios 
obtidos pela União a partir da reforma tributáfia que-se pi-opõe 
fazer. 

O Sr. João Calmon- Permite-me V: Ex~ um apártc? · 

O SR. ANTONIO MARIZ - Pois não. Senador João 
Calmon, com muito prazer. 

O Sr. João Calmon- Agradeço a V. Ex~ a referência 
ao art. 6n da proposta de emenda à Constituição, enviada 
ao Congresso Nacional pelo Presidente Fernando Collor. Essa 
não é a primeira tentativa de desviar recursos â6stinados à 
Educação por decisão da Assembléia Nacional Constituinte. 
Na primeifiTeiitiltiVa;-realizei um esforço junto ao Ministro 
da Justiça, Senador Jarbas Passarinho, para que o Chefe do 
Poder Executivo Federal recuass_e no seu propósito de eliminar 
essa conquista da Constituinte, que havia merecido de Sua 
Excelência os mais entusiáSticos-elogios, quando foi aprovada 
pela primeira vez, época em que o -atual P-rCSidente exercia 
o seu mandato de Deputado Federal. Naquele momento, o 
Deputado Federal Fernando Collor de Mello chegou a _def~n
der a tese de que o Brasil deveria destinar à Educação não 
apenas o mínimo de 18%, e sim 25% da receita de impostos 
federais, segundo acrescentou, de acordo com as recomen
dações da Unesco, o órgão da Organização das Nações Unidas 
que cuida dos programas de Educação e de Cultura. O Presi
dente Fernando Collor· mostrou-se sensível às minhas ponde
rações, transmitidas a Sua Excelência por intermédiO do _titular 
da Pasta da Justiça, e, poucos dias depois, anunciou, iiurn 
jantar que-ofereceu a oi'lie' editores de jomcilismO -ae-recteS
nacionais de televisão, que decidira recuar em relação a essa 
primeira intenção. E, mUi amavelmente, mui gener'osame'rite, 
acrescentou que procedera dessa maneira em homenagem à 
luta de várias décadas do Senador João Calmon em favor 
do aumento de recursos firülnceíróS-para a·Edlicação. Por 
isso mesmo, nobre Senador Antonio Mariz, fiqUei realme-nte 
muito espantado ao tomar conhecimento desse art. 6° a que 
V. Ex• se refere. Não creio, de forma nenhuma, que o COn
gresso Nacional vá concordar com um- retrocesso deplorável 
desse tipo. Vou mais longe: como o Presidente Fernando 
Collor __ é capaz - como demonstrou concretamente - de 
recuar quando reconhece um erro, alimento a esperança de 
que Sua Excelência também desista de desferir eSse deplorável 
golpe na educação brasileira, já tão carente ele recursos finan
ceiros._Agradeço a V. Ex~. nobre Senador Antonio·_-M~riz, 
a amável referência que fez a minha iriiciativa. Estou -certo 
de que o Congresso Nacional, através do_ pronunciamento 
de todos os partidos políticos, vai se opor a essa -atitude--Cólltra 
r de todas as falhas que nós, representantes do povo, apresen
tamos, o patriotismo ainda impera nesta Casa. _Cã..da um de 
nós se transformará num soldado, numa vigilância fndormida 
em favor da educação do nosso povo. Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obrigado a V. Ex•. 
Senador João Calmon. 

Estou certo de que o apelo que V. Ex~ fa?:, que antes 
de se dirigir ao orador se dirige ão Congresso, será atendido. 
Ninguém poderia concordar, de fato, com a reduÇão de recur
sos para a educação, sobretudo V. Ex~ que é o autor desse 

texto inserido na Constituição e~ que dedicou a- su_a vida à 
luta pela educação, ã luta pelo desenvolvimento __ do ensino 
e que, por isso mesmo, é reconhecido e aplaudido pela Nação 
inteira. Támb~m estou certo de que não se cOmeterá esse 
crime contra a educação braSileira, nessa reiterada tentativa 
de reduzir meios para serem aplicados nesse setor. Muito 
obrigado a V. Ex~ 

O Sr. Humberto Luct:_na-:- Permite-me V. Ex~ um aparte? 
O SR. ANTONIO MARIZ - Concedo um aparte ao no

bre Senador. 
O Sr.-HUmberto Lucena- Apenas p"ãra -díZer a- V. Ex~ 

que acab~i de afirmar o Senador João Calmon que S. Ex• 
ficasse absolutamente tranqüilo, porque as bancadas do 
~~p~, tanto no S_enado como n;:t Câmara, tomarão posição 
frontalmente contrária-à aprOvação desse díspositivo, como 
já havíamos nos posicionado, também, contra .o anterior. E 
sabeS~ Ex~ que estive ao seu lado, na luta junto ao Executivo, 
sobretudo junto ao Sr. Ministro da Educação, para que fosse 
excluída da proposta do Governo, o fim da vinculação- dos 
18%-d~stinados ã educação. 

O SR. ANTONIO- MARIZ ~Muito obrigado, Senador 
Humberto Lucena. 

A limitação de recursos à educação, com base nq m_en.cio
nado art._ 69 do Emendão, e que afeta o art. 212 da ConSti
tuição, é tanto mais espantoso, é tanto mais ínjustifi_cável 
quanto constitui esse preceito a reserva de recursos da ÜniãO 
para ações da própria União, porque nos demais itens do 
art. _6o, o qü.e se faz é retirar re_cursos de Estados, Muniçípios, 
DiShi_io Federal. Aqui a União tira diretamente de uma área 
específica, típica da ação do Estado, que é a _educação. Não 
há o menor sentido em incluir as receitas, previstas no art. 
212, para o fim de contribuir na rolagem da dívida dos Estados, 
nem muito menos para que sejam desviadas essas verbas a 
outras áreas da ação administrativa federal. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS-, é considerando 
os aspectos negativos desses dispositivos do El!lep.dão, o que 
eles ericerrarn de contráriO ao espírito e aos_ p-rincípios funda
mentais da ConstitUiÇão, quais o da Federição e o di:t luta 
pela redução das desigualdades regionaiS, é considerando tam
bém a ítlsignificãricif_relativa dO$ recursos que ~erão desti
nados a esse Fundo de Refinanciamento da:s Dívidãs dos Esta
dos, absolutamente não representativos, consideradas as so
mas envolvidas, por tudo isso-. por todas essas considerações 
aqui feitas, é que 'eStou certo de que o CongresSo Nacional 
- especialmente o Senado da República, que t~n:I _o papel 
constitucional da representação dos E:Stados, das Unidades 
Federadas, da Federação- não aceitcirá esta propostã gover
namental. Por isso mesmo iremos recus-á-la, iremos excluir 
tudo o_ que se refere à redução das receitas dos Estados e 
dos Municípios. Tudo o que significa é mascarar, -dissimular 
um problema que há que ser enfrentado de forma clara e 
direta e encontrar meios para resolver o problema do desnive
lamento dos Estados, sem que isto implique em limitar, reduzir 
e mutilar, mais ainda, a já restrita autonomia das Unidades· 
Fe_deradas_. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
-Durante o discursO do Sr. Antonio Mariz, o Sr. 

J?irce_u Carn~iro, 19 Seái!tário, didi:Q a Cad'eira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi
dente. 

O Sr. Eduardo ,S~pUcy ~Sr. --P_re;id~-~te, peço_ a palavrã. 
para uma comunicação inadiável. 

,_ 
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O SR. PRESJI)ENTE (Mauro' Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

OSR. EllUARllO SUPLICY (PT -SP. Para umacomu· 
nicação inadiável. Sem revisão do ora_dor.)- Sr._Presidente~ 
Senador Mauro Benevides, S~ e Srs. Senadores, venho relatar 
a V. Ex's fatos graves ocorridos no âmbito da Comissão Mista_ 
do Orçamento, a saber: __ 

Diante de reportage-m publicada no O Globo, de domingo 
último, 13-10-91, e de 14-10-91, segundo a qual o Vereador 
José Rodrigues da Costa, do_ Município de Serra Dourada, 
Bahia, houvera apresentado recibo no valor de Cr$130.000,00 
para prestar apoio, político ao Deputado João Alves, este 
Senador solicitou a palavra, pela ordem, na reunião de 
16-10-91 daquela Comissão sendo Presidente o Senador Ro
naldo Aragão, que se encontra presente, para dizer o seguinte: 

a) Considero de grande importância a virida à Corriissão 
do Ministro da Economia ou de seu representante para expli
car os critérios de distribuição regional, por Estados e Municí
pios, das dotações orçamentárias; 

b) Solicito que o Presidente, Senador Ronaldo Aragão, 
autorize ao Prodasen fornecer a listagem por regiões- e por 
parlamentares das indicações feitas para: 1992, de tal forma 
possa a Comissão comparar critéiios que levem em conta 
análises de custo-benefício social nas decisões que serão toma
das pela Comissão; 

c) Considero importante ter o Deputado João Alves a 
oportunidade de esclarecer à Comissão sobre fatos contidos 
na denúncia feita, ria verdade, pelos jornalistas de O Globo. 
Porque, perguntado na -ocasião, simplesmente tinha dito que 
se tratava de fatos graves, que ao avaliar, seria importante 
fosse dado a oportunidade ao Deputado João Alves de escla
recer os fatos. Na mesma reunião, o Deputado João Alves 
usou da palavra-e aqui estão diversos senadores que estavam 
presentes, pelo menos, que me lembre, ontem, tais como: 
Ronaldo Aragão, João Calmon e Magno Bacelar- disse 
que não era responsável pelo comportamento do Vereador 
e do Prefeito de Serra Dourada, que nada tinha a ver com 
eles; e que iria prócessar-me. E que-, -CãSõO-senaâo Federal 
não desse licença para a ação, iria resolver a questão em 
outro terreno. Esta foi a expressão utilizada. 

Terminada a reunião, perante o_ Deputado João Alves, 
transmiti ao Presidente da Comissão de_Qrçamento, Ronaldo 
Aragão, que, caso_o Deputado João Alves estivesse com aque
las palavras querendo fazer ameaças â minha integridade, 
sentir-me.:ia com·a obrigação de transmitir o fato ao Presidente 
do Senado Federal, Mauro Benevides, para pedir providências 
cabíveis. Naquele momento, o Deputado João Alves nada 
quis confirmar. Na ocasião, o Deputado Nilson Gibson procu
rou até fazer com que nos cumprimentássemOs~ perante o 
Presidente da Comissão de Orçamento, Ronaldo Aragão. 
Avaliei que erã. uma situação em que S. E~, de fato, não 
estava querendo confirmar qUalquer ameaça. 

Por volta das 22h30miil de ontem,' entretanto, o subeditor 
da: revista Veja em Brasília, Luís Costa PiD.to- que, inclusive, 
na minha companhia visitou, hoje, o Gabinete do Sr. Presi
dente e disse-me que está disposto a relatar os fatos que irei 
expor agora a V. Ex•- telefonou-me informando que acabara 
de entrevistar o Deputado João Alves e relatou-me o seguinte 
diálogo mantido entre ele, o jornalista Luís Costa Pinto, e 
o Deputado João Alves, diálogo esse que, segundo o jorna
lista, será publicado na revista Veja, n()S próximoS dias. 

Deputado João Alves: "Eu já estou desistindo de entrar 
na Justiça. Eu não gosto da Justiça: alguém lhe chama de 

ladrão e a Justiça demora um, dois ou três anos com o_ pro-
cesso. _ _ _ 

Eu prefiro resolver a coisa a minha maneira". 
Jornalista Luís Costa Pinto: - "Qual a sua maneira, 

Deputado?•' 
Deputado João Alves: "A minha maneira é dar logo 

um tiro na .. ."' Palavra que eu não vou pronunciar, para não 
ferir o decoro parlamentar. É numa parte do Senador, com 
o agravante de ser uma parte de trás, portanto um tiro por 
trás. 

Jornalista Luís Costa Pinto: "É uma maneira al3.g0ã.na?" 
Deputado João Alves: "É. Eu sou alagoano de São Mi

guel dos Campos". 
Isto posto, independente das providências legais, que se

rão por mim adotadas, requeiro, Sr. Presidente, sejam toma
das, de imediato por parte desta Presidência, todas as medidas 
cabíveis, visando não só garantir a minha integridade física, 
bem como o livre e pleno exercício de meu mandato. 

-Sem mais, no aguardo do pronto e costumeiro entendi
mento do requerido, prevaleço-me do ensejo para renovar 
a V. Ex' os protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Quero reiterar, Sr. Presidente, qu~ nenhuma ameaça vai 
fazer com que eu_ deixe de cumprir com o Objetivo consti~ü
çjon.al de bem fiscalizar e de legislar sobre corno deve ser 
administradi::> o dinheiro do povo. -· --

E não é por causa das palavras ou das ameaças do Depu
tado João Alves, que vou deixar de apontar aquilo que consi
dero ser distorção, na forma como o Congresso_ Nacional, 
ainda no ano passado, designou verbas orçamentárias. 

E vou dar um exemplo e se _algum Parlamentar avaliar 
que isso é muito bem f~ito, eu gostaria que pelo _ITI_enos me 
explicasse os critérios que justifiquem o seguinte: -as 20~Cidades 
em que o Deputado João Alves foi mais votado, representando 
56,84% de todos os votos a el.e destin;tdosl concentraln2 
milhões, 703 mil e 22 habitantes, o que represêntanl 21.,30.% 
de toda a população do Estado da_J3ahía., e que tiveram a 
elas destinados 25,6% de to_dos os f"eci.frsos alocados no Orça
mento da União de 1991 para o Estado da Bahia, onde existem 
415 municípios. - -

Pode ser que o Deputado João Alves seja IDllito _eficaz 
em conseguir obter recursos para os municípios- onde tenha 
boa votação. Isso é próprio de um parlamentar atento. Espero 
que possam todos os parlamentares ter o direito de alocar 
verbas aos seus municípios também. Que haja a consideração 
expliciüida na Constituição, no art. 3~, inciso III, de que para 
as regiões mais pobres se tenha mais recursos, uma vez que 
a Constituição diz s~r objetivo fundam~ntal do País erradicar 
a pobreza e melhorar a distribuição da renda em termos -pes
soais e regionais. 

Mas é necessário que haja critérJos. Se examinarmos -a 
regionalização do Orçamento, incluindo os investimentos das· 
empresas estatais e pelos critérios que o próprio Relator João 
Alves, c_om a assessoria da Comissão de Orçamento - e ·o 
Dr. Orlando acaba de me enviar a nova tabela de destinação 
de dotações em termos per capita- vamos ver que enquanto 
o Estado do Paraná, por exeniplo,- ·tem 44.980 cruzeiros, 
per capita, destinados para 1992, o Distrito Federal tem nada 
menos do que 795 mil 735 ctuzeírOs, pet cãpita. Talvez se 
justifique maior dotação para o Distrito Federal pelo fato 
de, aqui, haver o Congresso, os Tn"bunais, e aSsim por. diante. 
Mas, será que a diferença deveria ser tão grande? ·. 

Também aqui explicíta que enquanto São Paulo tem 34 
mil 18 cruzeiros, por habitant~, o Rio de Janeiro, tem 94 
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mil 852 cruzeii'os~ por habitante_. Aliás, o Estado do Rio de 
Janeiro, está com mais recursos,-pórexemplo, do que o Estado 
mais p-obre,_do País, o Piauí, com 68 mil 983 cruzeiros. 

Gostaria de ouvir do Executivo quais foram os critérios 
para tal destinação. Pode ser que haja, realmente, critérios 
adequados. Mas, Sr. Presidente, diante daquilo que falou on
tem o Deputado João "Alves, gostaria, íri.clusive de transmitir 
que pelo Deputado João Alves tenho o mesmo respeito _qui:: 
por qualquer parlamentar eleito pelo povo. Como disse on
tem. Mas não posso admitir a atitude que teve. 

Sr. President~ 1 por esta razão é que me sinto obrigado 
a solicitar as providênciaS ·cabíveis diante dos fatos que acabo 
de relatar. -

Muito obrigado. 

O Sr. Ney Maranhão - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY'-'- NobreSenador Ney Ma
ranhão, trata-se de breve comunicação, não cabendo, portan
to, apartes. 

O Sr. Ney Maranhão- Respeito o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sr. Senador 
Eduardo Suplicy, Srs. Senadores, ao tomar, fornialmente, 
conhecimento, no início da tarde de hoje, dos acontecimentos. 
que _se registraram no âmbito da Comissão de Orçamento 
e Planos Plurianuaís, a Presídência sentiU-se riO-dever de vir 
dirigir os trabalhos da sessão de hoje, a fim de ouvir o relato 
que V. Ex~ se dispunha a fazer em torno de fatos ocorridOs 
durante os trabalhos daquela Comissão do Cõngress-o-Nado~ 
nal. 

Adotei providências -pãr3 que também estiVesse--presente, 
a nosso __ convite, o Senador Ronaldo Aragão, Presidente da 
Cómissto de Orçamento, a fim de que S. Ex• fosse cientificado 
de que a Mesa adotará todas as providências no sentido_ de 
garantir o fmicionamentó -daquele órgão, que é Uo Congresso 
Nacional, de modo a atender exatamente aos seus objetivos, 
num clima de tranqüilidade, num clima de normalidade, sem 
que possa periclitar a integridade física de um Senador da 
República, ínfegrante, portanto, desta Casa Legislativa, repre
sentando o Estado -de São Paulo. 

A Presidência adotará as medidas que garantirão a-Inte
gridade física de V. Ex•, nobre Senador, ao mesmo tempo 
em que colocará à disposição do Senador Ronaldo Aragão 
o apoio indispensável para -que S. Ex• exerça a Presidência 
da Comissão;--sem o COnstfã.ngimento de ver concretizadas 
ameaças que chegam a V. Ex• e ao conhecimento desta ·Casa, 
origiOárias de um integrante da outra Casa do Congresso Na
cional, um Parlamentar de tantos ihandatos --:- seis ou sete 
-que tem a responsabilidade da Relataria do Orçamento. 

Trago ao conhecimento de V. Ex•, Senãdor Eduardo_Su
plicy, e aos demais Srs. Senadores, que procur"arei o Preside:Iite 
da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen Pinb.eiro, para 
que S. Ex•, com quem compartilho as responsabilidades do 
espaço- físico do Poder Legislativo, também adote, na área 
da Câmara dos Deputados, as providências indispensáveis- pa
ra que se garanta um clima de trabalho e de respeito mútuo 
entre Senadores e Deputados, particularmente aqueles que 
integram a Comissão de Orçamento e Planos Plurianuà"is,-õilde 
se registrou esse lamentável incidente envolvendo a pessoa 
de V. Ex~,- que tem sido extremamente dedicado às tarefas 
parlamentares -e o ilustre representante da Bahia, que tem 
o encargo de relatar o Orçamento-da União para o exercício 
de 1992. ··· · · 

. Neste instante, V. Ex~ tem a manifestação da Presidência 
e da Mesa. Já a partir deste momento, a Mesa estará expedindo 
instruções terminanteS, para que a integridade de V. Exa seja 
realmente preservada e garantida. Ao Presidente da Comissão 
de Orçamento e Planos Plurianuais, Sênador Ronaldo Ara
gão, serão igualmente oferecidas as_ garantias necessárias e 
indispensáveis à plena normalidade no âmbito dessa_ ComiSsão 
do Congresso Nacional. 

Eu jamais me omitiria, Sr. Senador Eduardo Suplicy, 
neste momento, corno Presidente do Senado e do Congresso 
Nacional. V. Ex• verá que essas providência não retardarão, 
não sofrerão qualquer tipo de procrastinação: serão adotadas 
imediatamente, propiciando a V. Ex~ o pleno exercício de 
suas prerrogativas_ de Senador da República, integi"ante do 
Congresso Nacional. Fique V. Ex!- certo: será esta a POsição 
adotada por mim em nome d,a Mesa, em defesa do próprio 
_ ~andato que V. Ex~ desempenha nesta Casa conio represen
tante do Estado de São Paulo. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder, para u:q~a breve comunicaçãq. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador, para uma breve comunicação, 
em nome da Liderança do PRN. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder. 
Para-uma breve comunicação. Sem revisão do __ orador.)
Sr. Presidente, neste momento, em nome da Liderança do 
GoVerno, CongratUlo-me e s_olidarizo-me com V. Ex• pela ati
tude adotada por essa Presidência, que ·não poderia ser outra 
senão dar total apoio a um membro desta Casa. Da parte 
do Deputado João OAlves, Relator da ComiSsão de Orçamento, 
deve haver seriedade, pois o_ Congresso Nacional e o povo 
brasileiro estão acompanhando atentamente os trabalhos des· 
sa Comissão. _ 

___ Neste ,ínstant_C, em norit_ç_ Qa __ Liderançã do Governo, só 
posso dizer que o Presidente da República deseja transpa
rência e sêriedade em tudo que seja de interesse do País. 

Assim sendo, Senador Eduardo Suplicy, V. Ex~ tem deste 
Senador que está ocupando a Liderança do Governo neste 
friStãilte, toda a solidariedade. Espero que o Deputado João 
Alves, que é um Deputado antigo, de várias legislaturas, de 
-cru-em tiVe a honra-de ser colega, faça seu trabalho e d~ satisfa
ção do que está acontecendo. As ameaças não podem existir. 
Quem as fáz dá provas de que está perdendo a razão. Tenho 
certeza de que foi um lapso da parte do Deputado João Alves 
tentar ameaçar V. EX\ Senador Eduardo_Suplicy. 

Sabemos que _o Senador Eduardo Suplicy é adversário 
do Governo". Temos debatido aqui problemas de interesse 
naCional, S. Ex~ de um lado e eu de outro. Mas temos que 
reconhecer que S. Ex• é um homem sério. On-tem, -quando 
S .. _ Ex~ me aparteoit, tive oportunidade de dizer que a sua 
luta, como Veteador de São Paulo, p,ara colocar a Casa em 
ordem merece todo respeito e solidariedade. · 

É preciso, portanto,·que saibamos respeitar o povo brasi
leiro. Ele espera que os Srs. Deputados e Senadores cumpram 
O Seu- dever. Dou-~ assim, a minha solidariedade â Mesa 'e 
ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a p~la_vra ao no~re. Senador Nelson Caméiro, inscrito" paia 
talar _durante o Expediente de hoje. --

0 SR. NELSON CARNEIRO (PMI)B- RJ. Pronuncia 
o-seguinte discursp.) -Sr. Presidente~ Stl's e Srs. Senadores, 
há realmente um_a_ angústia nacional. E entre os que vivem 

I 
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essa angústia estão os aposentados e os pensionistas do País. 
Muitas vozes se têm erguido nesse sentido. Tenho evitado 
fazê-lo, para não repetir aqui os apelos que todos recebemos 
d9s que envelheceram no serviço público ou na atividade pri
vada. 

Não posso, contudo, deixar de incluir nos Anais o apelo 
que me envia a Associação dos Aposentados e PensiOnistas 
de Volta Redonda, a "Cidade do Aço", que já foi um dos 
pontos de maior desenvolvimento e esperança do País e hoje 
sofre, com a demissão de cerca tle quatro-mil operários, as 
conseqüências da criSe que a- ca:da dia se agrava em nossa 
Pátria. - -- -

Desta carta, Sr. Presidente, quero destacar-as seguintes 
palavras: 

"De acordo com a política do governo, os proven
tos dos aposentados ficarão congelados até o mês de 
janeiro de 1992. O governo irá também congelar todas 
as tarifas e a cesta básica? 

Os benefícioSióiaiD-fCafustadOs em 54.6% riO mês 
de setembro, em cumprimento ao art. 146 da Lei n~ 
8.213/91 (inÇoipOi-OU io benefício, o abono de agosto). 

Art. 146. As rendas mensais de benefícios pagos 
pela Prevídência Social incorporarão, a partir de 1~ 
de setembro de 1991, o abono definido na alínea "b" 
do § 6' do art. 9' da Lei n' 8.178, de I' de março 
de 1991, eterãõ, a partír desta data, seus valores_ altera
dos de acordo com o disposto nesta Lei" (art. 41 lei 
n' 8.213). -

O salário mínimo foi alterado em I' de setembro 
com reajuste de 147,06%. 

De acordo com o art. 41 da Lei n' 8.213/91, os 
benefícios de_yeri_am _s_e_r reajustados pelo INPC calcu
lado pelo IBGE, a"umulado de março a agosto/91. 

No quadro, anexo, estamos demonstrando a redu
ção dos valores reais dos benefícios, que, a nOssõ·enten
der, esta redução contrariou a Constituição Federal 
em seu itélír IV do art. 194, e, em seu § 2~ do art. 
201, contrariou também o art. 41 da Lei 8.213/91 (Plano 
de BenefíciOs da Previdência Social). 

Para que não ocOrra a defasagem constatada em 
nosso quadro, solicitamos a V. _Ex.~_ que utilize os recur
sos permitidos, para que se cumpra a Constítiiiçã-o Fe
deral e a Lei.'' 

Indaga a Associação neste ofício, qUe ó-rã traricrevo, que 
medidas o Congresso tomaiá para atender ao justo apelo dos 
aposentados do País. 

Ainda ontem, num debate com o Minisfro do Ttabalho 
e da Previdência Social, os aposentados reafirmaram sua con
fiança em qu~ o Congresso Nacional rejeitará o veto aposto 
a uma das justas reiViifdi~ções çlesses antigos trabalhadores. 
Estou certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que o senti
mento que aqui traduzo é o sentimento de todo o Senado 
Federal e de cada um de nós. Também sentimos, a cada dia, 
a desvalorização da moeda, os crescentes aumentos que se 
multiplicam e se triplicam a cada hora, sem que haja uma 
providência real por parte do Poder Execu.tivo. 

DeiXo aqui, Sr. Presidente, com o apelo da Associação 
dos Aposentados e Pensioitistas de Volt~ Redonda, que repre~ 
senta o pensamento de todos os aposentados e pensionistas 
deste País, a convicção de que não faltaremos a esses trabalha
dores quando tivermos que examinar os vetos apostos à lei 

que interessa a eles. Estamos juntos, Sr. Presidente, para 
fftzer justiça. E a ji.Istiça há de começar por aqueles_ que_deram 
todos os anos de sua vida para o trabalho e para o engrande~ 
cimento do País. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que falará 
como Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pronuncja 
o seguinte discu~_~o.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é hora 
de fazermos uma análise retrospectiva do Governo Collor. 

O PMDB, cônscio de sua responsabilidade como partido 
que detém a maior bancada do C()_l!_g!esso_Nacional, faz oposi~ 
ção ao Governo e não ao País. Essa postura digna e altiva 
foi assumida, oficJalmente, pelo nosso partido, logo após a 
sucessão presidencial da República, em 1989, por um dever 
político indeclinável. 

A democracia é o fegime do confronto entre ·o- Governo 
e a Oposição. Quem ganha, na eleição, assume o poder, para 
executar o seu programa e quem perde fica na Oposição, 
para- fiscalizar a ação governamental. 

A democracia administra os conflitos sociais, cuja solUção 
cabe aos partidos, com representação no Congresso, conduzir, 
na busca permanente da estabilidade política. . 

Nessa visão, foi o que o PMDB se colocou em oposição 
ao Governo Collor, que só conseguiu aprovar oitenta a no
venta por cento de suas proposições no Congresso, graças 
a nossa colaboração. 

É que, apesar de decidida atuação oposicioõista, ·através 
de protestos, ressalvas e emendas, não obstruímos a aprecia
ção" do Plano Collor I e apoiamos o Collor II, por considerar 
indispensável abrir um crédito de. confiança ao Governo que 
se instalava, sob os efeitos danosos de uma hiperinflação. 

Foi idêntico o nosso procedimento no Congresso, quanto 
a proposições de alto interesse nacional, como as que dispu
nham sobre o regime jurídico único _d_o_s_servidores públicos; 
planos de custeio e benefícios da previdência; diretrizes orça
mentárias; informática; locações Urbanas; acordo sobre o pa
gamento dos juros atrasados da dívida externa; incentivos 
às exportações; lei agrícola; créditos suplementares; reajuste 
dos servidores públicos, civis e militares e indicação de embai
xadores e membros dos tribunais ..s_uperiores. 

Sr. Presidente e Srs. Senad_ores, o grande debate, hoje, 
no Congresso, gira em torno do Plano ecori.ômico e das denún
cias de corrupção administrativa, que, aliás, são as principais 
causas d~ perda de credibilidade do Governo Collor. 

A situação económica do País e, mais particularmente; 
a crise financeira do Estado, são, sem dúvida, os pontos ful
crais de um dos mais sérios -quadrOs ·sócio-políticos que o 
País tem enfrentado, ao longo de sua história. 

O Sr. Secretário de política económica, economista Ro
berto Macedo, tanto na recente reunião do Conselho da Repú
blica, como nas suas intervenções em encontros com parla
mentares das_ duas Casas do Congresso, para jtiS:t1fiCãt as ·pro~ 
postas do Governo, traçou com tintas dramáticas "s linhas 
dessa crise. 

O próprio Presidente Collor, através da mídia, e em can
tatas com políticos de vários partidos, tem procurado demons
trar que o País está diante de um profundo abismo. Por isso, 
conclama a um entendimento, sem o qual, segundo ele, a 
Nação não se salvará. 
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Entretanto, Sr. Presidente e_Srs. SeriadOres, embOfa-Con
corde com a necessidade fundamental de um entendimento, 
o que estranho é que o Governo- inSisla em colocar 6. País 
dian!e de uma premissa,_ a meu ver, falsa, ao responsabiJizar 
a Constituição, que ainda não completou três anos, por toda 
essa dificuldade que a nação enfrenta, muito embora tenha 
reduzido _essa proposta, praticamente, à ordem económica. 

Com efeito, não passa despercebido de nenhum de nós 
que as finanças do setor público -aí incluídos UniãO, Estados, 
MunidpiOs e DF- estãO fOrtemente combalidas e qUe medi
das concretas devem ser ton:zadas, no curtíssimo pf'azo, 'para 
deter esse processo de deterioração financeira do Estado, an
tes de mais nada. 

Torna-se difícil, porém, aceitar, com tranqüiJidade, afir-" 
mações do Governo, como que isentando o plano económico 
que vem adotando nesses 18 meses de sua gestão, da responsa
bilidade pelo agravamento da atual conjuntura. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador HumbertO Lucena, 
V. E~ me permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Sena· 
dor. 

O Sr. Divaldo Suruagy - v: E~ confuma -que a oposição 
no Senado da República e no- Congresso Nacional, feita pelo 
PMDB, sempre respeitou os altos interes~es do País, em todo 
o momento que o Partido imaginou que as propostas oriundas 
do Poder Executivo atendiam aos anseios nacionais. V. EX' 
destaca que o Presidente da República em momento alguffi 
faz a sua autocrítica. Vamos fazer uma ligeira retrOspectiva 
do que aconteceu no Brasil nesses últimos_ 18 meses; mais 
de 5 milhões de pessoas perderam emprego; milhares de em
presas entraram em concordata e falência; o Brasil que era 

. o 8• PIB do mundo ocidental, hoje é o 11•; oitenta bilhões 
de dólares foram confiscados _da poupança popular, sob o 
argumento de que se i~ acaba_r com a inflação em menos 
de cem dias; a inflação _durante este mês de outubro deverá 
ultrapassar a casa dos 20%; em dezembro-deverá ulfrãpasSar 
a casa dos 30%; o dólar já está supef-íOr' a seiScentos cruzeirOS. ; 
Houve uma queda de cerca de 40% em milhões de tonela
das/grão da produção agrícola deste País. O Brasil. que era 
o segundo exportador de alimentos de grãos do mundo,JJ-ç:>jer 
inverteu cento e oitenta graus nessa posição e é o _segundo 
importador de grãos do ml!ndo .. Tudo isso em apenas um 
ano e meio. Jamais ouvi dos lábios de Sua ExcelênCüi o Senhor 
Presidente da República admitir QUe cometeu uni erro. Todo 
mundo está errado, todo mufidO é_culpado. Culpada é a cons
tituição; ·culpado_ é o CongressO _Nacional; culpados são os 
funcionários püblicos; culpados são-os trabalhadores; culpadas 
são_ as universidades; culpados são os empresários. o--Presi
dente não tem culpa de nada. O Presidente se coloca como -
se fosse_ vítima de uma grande Conspiração nacional para impe
dir que Sua Excelência governe o País. V. Ex~pode limítar 
esta ausência de autocrítica em apenas dezóito meses·.-- Nós, 
que fazemos política em A.lago-ªs-~ poderemos retroagir há 
dez anos. O Presidente da República foi prefeito de Maceió 
e inviabilizou a prefeitura até os dias- de hoje. Em apenas 
quinze dias fez mais de 8 mil nomeações; somente numa funda
ção educacional, a Femac, Sua Excelência fez mais de 4.000 
nomeações em· uma semárra.-Essa fundação tinha dois consul
tores jurídicos e, ·em uma semana, Sua Excelência passou 
de dois para vinte - nõhleóu m~is deZoito e ·rmnca ·admitiu 
que tivesse tido a menor culpa com o que aconteceu na Prefei-

tura de Maceió. Cofio -Govcrnaôor de Alagoas, levou o Esta
do para os caos. Não há um órgão do Governo do Estado 
que esteja funcionando bem. A Secretaria de Agricultura, 
a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Saúde, a Secretaria· 
da ~ducação, a Companhia de Eletricidade, a Companhia 
de Agua e Saneamento, enfim, todos os órgãos do Governo 
estão inviabilizados pela passagem do Gove_rnador Fernando 
Collor, que jamais admitiu -ter" tido a menor parcela de culpa 
no._ que aconteceu em Alagoas. Então, é_ um~_ característica 
da personalidade do Presidellte; Sua Excelência acha que todo 
mu_ndo erra, todo mundo é culpado, menos ele. Fico muito 
satisfeito em ouvir o pronunciamento de V. Ex~. nesta tarde, 
quando deixa bem clara a participaÇão maior, a reSpCinsa
bilidade maior do Presidente da República com o caos que 
está acontecendo no nosso País. Sua Excelência, como Primei
ro- Magistrado da Nação, num regime presidencialista, é o 
culpado, mesmo por que Sua Excelência disse_ que_seria o
maior re-Sponsável pelo que acontecesse de certo ou de errado 
no se_u Governo e, até hoje, não quer admitir essa responsa
bilidade. Daí congratular-me com V. Ex~, Senador Humberto 
Lucena, quando, mais uma vez, chama a atenção do País 
para a responsabilidade do desastre administrativo que o PreSi
dent~ da República nos trOux~: ~a qise não Ç J!lstitucional 
é·puramente gerencial; a crise é puramente de administração, 
O Presidente pode ser um fenômeno eleitoral, mas, como 
ad~inistrador, e Ufll }napetente! É bom que reconheça! É 
bom que proclame! E bom que aceite, para se buscar uma 
saída para os graves problemas a que sua incapacidade admi
nistrativa nos conduziu. Meus parabéns, Senador Humberto 
Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a valiosa 
contribuição que traz ao meu pronunciamento, nobre Senador 
Divaldo Suruagy. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Seruldores, todos os indicadores 
sócio-econômicos desse período de Governo estão a provar 
que foram e continuam sendo equivocados os diagnósticos 
sobre a situação económica-do País e conseqüentemente inefi
cazes os ..remédios, ou seja, as mediçlas aplicadas, pelos -Planos 
Col!or I e II. 

A c"qni'eçai pela inflação, que deveria ter sido ferida de 
morte, logo no primeiro momento, com o confisco de todos 
o~ _ativos__fip.a11ceirq~ do País, frustraram-~~-toçlas_as tentativas 
de estabiliZar a economia. Vive-se hoje às voltas com nova 
aceleração da inflaÇáó, a qu-al, acumulada em cerca de 400% 
em_do.2:e meses, pod~rá já em_ outubro chegar ao patamar 
dos 20% ao mês, ainda mais agora com a recente maxidesvalo
rização do cruzeiro em 16% frente ao dólar, que trouxe novas 
pressões inflaciop.árlãs, seja pela elevação-dos preços dos insu
mOs importados, seja pelo impacto dos preços agrfcolas, que 
estão em grande parte cotados em dólares, como também 
pelos efeitos sob o déficit público, além da nova cota de incer
teza e insegurança que o fato desencadeou no mercado. E, 
a confirmar eSSa situação, o Governo acaba de pfOinover um 
ajuste tarifário de 21% na área de telecomunicações e 18% 
dos combustíveis, que terá uma forte repercursão sobre o 
índice de preços~ 

OJ~!oduto Interno Bruto~ o PIB, como se sabe, apre
sentou_uma, queda recorde de 6,87%, no período que vai 
de abril de 1990 a março de 1991. quando comparado com 
igual período do ano anterior. E, mesmo que se tenha verifi-
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cado alguma recuperação, sobretudo na área industrial, nos 
últimos cinco meses, como mostram os dados do IBGE, indi
cando um crj!scimento de 7,7% do PIB no segundo semestre 
deste ano, em relação ao primeiro, ainda assim, o nível de 
produção nacional se situa em níveis dos mais baixos, configu
rando-se já uma elevada ociosidade de nosso ·parque indus
trial. 

E, com efeito, neste momento, a política de juros_altos 
e os.efeitos da maxivalorização estão configurando já Um nóvo 
ciclo de estagflação no País, ou seja, a recessão acompanhada 
de rápida aceleração de preços. As empresas já começam 
novamente a ínterromper --sua produ_ção e a conceder férias · 
coletivas, numa demonstração clara d_o_quadro problemático 
que enfrentam. 

Esse_o resultado da política recessiva adotada pelo Gover
no, na insistência de que, assim, se reduziria -e se conteria 
a alta contínua dos preçosJ_ O resultado, como todos sabem, 
foi a significativa queda do nível de emprego, que no Governo 
Collor, segundo dados do-Dieese, tem-se mantido em_ torno 
da alta taxa de 11,8%, produzindo milhões de desempfegados 
no País, como acaba de salientar o nobre Senador Dívaldo 
Suruagy. · 

A 'recess_ão, caracterizada pela retração do mercado e_ 
altas taxas de juros, provodada pelo Plano COUor I, promoveu 
também, segundo pesquisas da revista Exame, ~<o maior feSti
val de perdas vivido pelas empresas brasileiras", com a queda 
da rentabilidade média sobre o património de 14% em 198"9 
para 11% em 1990. E, nesse momento, nos extertores do 
Plano Collor II, deve-se estimar que a lucratividade empre
sarial do País continua em níveis tão baixos quanto os do 
ano passado, vez que continuamos a assistir ao mesmo filme 
de restrição de mercado e juros elevados à estratosfera. Não 
é, portanto, fato fortu}to que se assista hoje nO País a uma 
das mais baixas taxas de formação bruta de capital fixo, ou 
seja, caíram perigosamerite os invest1mehfO"s-produtivos do 
País, que se encontram hoje, debilmente, em torno de 15 
a 16% do PIB, quando, no mínimo, deveriam estar no patamar 
de 25%. ·- · · -

A concentração da renda, por seu turno, foi francamente 
reforçada. Os dados do Banco Mundial demonstram que em 
março de 1990, quando o Goverrio Collor teve início, 10% 
da população detinha 46% da renda e-, em fevereiro· deSte 
ano, aqueles mesmos 10% abocanham 5% a riiais·; Ou Seja, 
51%. . . ----- -- -- . 

Os dados sobre o lCM em s"ão_ ~Paulo, nesse período 
do Governo atual, mostram que esse tributo já declinou,,em 
média, 22%, O -que não causa _surpresa·~ em face âo quadro 
recessivo, e indica o que deve estar acontecendo com a au~ca_
dação do Governo em todo o território iiãCiOnal. 

Isso para não_nos .. determos_na~ estatí.stjcas sobre os salá
rios, Esses, mais uma vez e tão fortemente, como n_unca se 
havia visto, achatados e vilipendiados em nome da queda 
inflacionária. A ponto-de o salário real médio brasileiro, entre 
março- de l990_e janeiro de 1991 ter cafQo 55%, sem falar 
na penúria do salário mínimo, que a duras penas foi reajustado 
recentemente para Cr$42.000,00, .o equivalente hoje a-cetca 
de 60 a 70 dólares. 

E, para ilustrar, ainda mais, a queda do salário real do 
trabalhador, eis os dados _impressionantes- divulgados por José 
Maurfcío Soares, do Dieese, referentes--à álta dos preços, 
no perfódo de setembro de 1990 .a setembro de 1991, em 
comparação às taxa_s .da inflação e ao reajuste salarial: _ 

mensalidade escolar................................... 1.000% 
passagem de ónibus.................................. 569,34% 
recreação .................... ·························-· 524,66% 
gás de cozinha ...................................... -•. -.. 445,86% 
remédios ............................................... , 424,57% 
energia elétrica .................. :-:.~ .. ' . ..... ,_. ···u~· _422,16% 
cigarro .........................................•............• 417,9.3.% 

:lr~~~:~.;;;:~: :::::::::::::: :·.::: ::::::·.::::::::: ::~:::: ~~!:g;~ 
vestuário ............................................... -336,50% 
telefone................................................. 287,92% 
inflação ............. ···········-····················w- 407,60% 
QuaSe todos os reajust~s acima referidos, portanto, em 

um ano, ficaram acima da inflação. - ---
salários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389,55% 
O que cOmprova o achatamento salarial. 

Fontes: Dieese (preços) Hay do Brasil (média de correção salari1l) (Jornal 
do Brasil- NegóciosJFinanças, em 13~10-91.) 

A crise da economia brasileira, ao lado de suas causas 
es_tr_';lturais •. está ,~~den ... teme__!!!e -~ncl;ll~_9a, em terrp.os cpQjun
turais, à cnse económtca mundial. Mas, como já se fez em 
outras épocas, a nossa economia pode elencar internamente 
pontos de um programa objetivo de retomada gradual de 
crescimento. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite- me V. E_x~ um 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• 

O Sr. Mansueto de Lavor- Eminente Líder, Senador 
Humberto Lucena, V. Ex~, mais do que ninguém nesta Casa, 
está cr:ede.nciadó para falar em nome do nosso Partido, o 
PMDB, Líder que é da nossa bancada~ e um homem público 
que tem devotado o seu entusiasmo, a sua inteligência ãs 
causas, aos princípios e às bandeiras do nosso Partido durante 
toda a sua trajetória política. O pronunciamento que V. Ex~ 
faz nesta ocasião _é da rriaior oportunidade, porque é preciso, 
vez-pOr outra, o inais rápido possível, dizer ao Pafs, esclarecer 
à Nação que se o Governo Collor está estagnado, inviabi
lizado, atolado, não é por causa dos partidos políticos que 
lhe fazem oposição _nas duas Casas do Congresso Nacional. 
Especificamente é o caso do PMDB, oonfon;ne frísou V. Ex~, 
que é o partido majoritário no Senado Federal, que é o partido 
maJoritário na Câmara dos Deputados, o Eresidente Collor, 
para ser jUsto;não teria o que reclamar. Não que estivéssemos
aderindo. Mas sempre que--se colocou causas do interesse 
do País, mesmo que se_ discuta os_ ângulos da questão, o 
PMDB, maciçamente, junto com os demais partidos democrá

. tiCóS ê- Os Partidos de oposição, teve_uma posição patriótica, 
definida, em favor dessas posições. -0 caso, nobre Uder, é 
que, na realidade, o Presidente se sente nessa encruzilhada 
porque fez compromissos claros com a Nação, fez propostas 
e assumiu compromissos concretos, até hoje não cumpridos 
e sem nenhum indicador de que possa cumpri-los para breve. 
Por exemplo, V. Ex• se referiu, nos números que nos trouxe, 
_à imensa defasagem en!re a taxa inflacionária e o índice de 
reajuste dos salários, demonstrando um brutal arrocho sala
rial. Chegou meses atrás, ao mais baixo índice de poder aquiSi
tivo de toda a história do salário @nirn.o,_ sendo preciso o 
Congresso Nacional estar constantemente votaf\dO uma_ polí
tica salarial, tantas vezes _vetada pelo Palácio do Planalto. 
Pois bem, a questão salarial é apenas um dado. O compromisso_ 
público do Presidente Collor, quando candidato, foi de iniciar 
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com um salário míni'm-ó de 100 dólares, passar para 200 e 
chegar a 300 dólares. Esse foi o comPromissO. -Ao Ta:do, disso 
teve o compromisso de acabar com a inflação- com um só 
tiro. E a inflação está af num índice assolador, a tal ponto 
que já coloca o cargo de Ministro da Economia à disposiçáO 
- o ministro já é fritado, segundo se comenta. Em terceiro 
lugar e por último, para encerrar, eminente Líder, Sr. Presi.: 
dente, que insta o tempo, eu gostaria de dizer que outro 
compromisso solene do Presidente Collor foi o- de colocar 
o Brasil no Primeiro Mundo. Disse para a Nação, antes e 
depois da sua posse, que o Brasil ia deixar o Terceil-o Mundo 
e ia ser um país do Primeiro Mundo. Pois bem, em indicadores 
sociais, hoje, o Brasil está no Quinto Mundo, equivalendo-se 
a Goa, nem sequer à- Bolívia. A Bolívia eStá em. situação 
melhor do que o Brasil. Isso não é culpa do PMDB. Para 
concluir, eu gostaria de dizer, já que_ o Presidente ColJor 
não cumpriu praticamente nenhum dos compromissos para 
com o povo brasileiro, eu desejã.ria que pelo menos ele cum
priSSl~ os compromissos que assumiU nõ Palácio do Planalto, 
perante o Papa João __ Paulo II, dizendo que vai abrir o País, 
toda a Nação ao diálogo, ao entendimento, para su_l;lerar os 
problemas que o País enfrenta-nesta ocasião. Desejo que pelo 
menos esse compromisso assumido perante o Papa João Paulo 
II ele cumpra. Parabéns pelo pronunciamento_de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -O tem
po de V. Ex~ ]á está ultrapassado em mais de 15 minutos, 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Peço vêni_a_Jl V. Ex•, 
Sr. Presidente, para prosseguir e concluir em seguida. 

Muito grato às palavras de V. Ex•, nobre Senador Man
sueto de Lavor, e âs judiciosas observaç_ões que faz sobre 
a situação nacional. 

Sr. Presidente, Sr. Senadores, o que se necessita, em 
primefro lugar, é credibilidade e capacidade de ~ordenar, 
sem imposições e sem lances de dramaticidade, os vários seg
mentos da sociedade brasileira, com um governo realmente 
competente no gerenciamento da vida da nação e auste~o~ 
E nesse sentido, nos postamos, nós do PMDB, junto com 
todos os que apostam na solução dos problemas e na saída 
dessa séria crise que vivemos. Em segundo, desde a nossa 
intervençãO no Conselho da República, colocamos que o en
tendimento nacioD.al deveria ser mais amplo, vale dizer, teria 
que girar através. do diálogo entre o Governo, os partidos 
políticos, os empresários e os trabalhadores e os demais seg
mentos sociais, no cenário do Congresso Nacional, em tomo 
da tentativa de elaboração de um plano alternativo, já que 
o insucesso do Plano Collor, na sua versão I e II, está mais 
do que evidente. 

E, aí, sim, poderíamos chegara um plano global e setorial 
que, realmente, pudesse retirar o País da grave crise econômi
co-firi.anceifa em que se encontrar. Esse plano, evidentemen
te, teria três fases: uma de curtíssimo prazo (programa rrifnimo 
de emergência), uma de curto prazo e outra de médio prazo. 
Cánt_anto que tivésse"riios condições de sair da recessão e re
conduzir o País, ao crescimento, pelo menos gradual, da eco
nomia e, portanto, ao desenvolvimento económico e -sócia!. 
Tudo, dentro da idéia de que acrescimento económico é com
patível com o cambate à inflação, desde que as suas taxas 
sejam suportáveis. . 

AliáS~ quãnfó aos- s-alários, temos denunciado o seu acha
~ento na linha do Plano Collor, de cunho nitidamente orto-

doxo,_que nos conduziu-à reCessão, com todo o s_cu cortejo 
sinis!~o de paralísação da ativida_de económica, desemprego 
e crescente perda do poder aquisitivo dos trabalhadores. 

Se é verdade, para alguns economistas, que a indexação 
salarial é um fator de aumento da inflação, cabe denunciar, 
porém, a flagrante injustiça de uma política económica que 
se aferra contra os reajustes salarais periódicos, mas libera 
os preços dos bens e dos serviços e aumenta constantemente 
os custos das tarifas e dos preços públicos e das taxas de 
jurOs. -

E, ainda mais, enquanto insiste em desindexar os salários, 
o Governo mantém a correção dos aluguéis, acima da inflação 
e volta a falar na indexação dos_ tributos. 

Em outras palavras, o que parece ressurgir, agora, é a 
idéia da indexação dos ganhos de capital e da desindexação 
dos ganhos do trabalho, o que nos parece uma perversidade 
social inadmissível. 

Tanto assim, que já se-utiliza a taxa referencial dos juros, 
a título de coreção da moeda, como acontece com a poupança. 

A propósito, o Governo defende que o reajuste dos salá
rios é inflacionário, mas implusiona os jui"os-, cada vez maiS 
para cima, sob o falacioso argumento de conter o consumo, 
quando, na verdade, o crescimento dos juros decorre da impe
riosa necessidad_e de pferecer melhores taxas de re_muneração, 
no mercado finanC_eiro~ aos títulos públicos, como única forma 
de honrar a dívida interna, já que-~6-Tesotiro rtão dispõe, 
a tempo e a hora, de recursos fiscais para resgatá-la. O que 
nos leva a concluir que a inflaçãO brasileira é de custos e 
não de demanda. 

A maior prova disso está na afirmaÇão do Sr. Presidente 
da República, Fernando Collor de Mello, no seu último pro
nunciamento à Nação, que de 15 de março de 1990 até hoje 
conseguiu diminUir a dívida interna de trinta para onze trilhões 
de cruzeiros. Mas o Governo conseguiu esse resultado através 
do confisco dos ativos fin3.nceii"os, da colocação de títulos 
no mercado financeiro e, também, da emissão de papel
moeda. 

A propósito cabe, talvez, inSistir ria tese de que o zera
mento da inflação é privilégio apenas de alguns países mais 
ricos~ 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece que, sem 
embargo de propor uma reforma const1tu-cíonal,--o -Góvefno 
deveria fazer uma autocritíca com respeito" ao insucesso do 
Plano Collor, que talvez o levasse a aceitar a idéia desse 
plano alternativo, que seria apoiado por toda a sociedade, 
para salvar o BrasiL 

E,- neste instante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gos
taria, num exemplo ilustr~tivo, de sublinhar a contribuição 
_que nos trouxe recentemente em oportuno e brilhante pronun
ciamento neste plenário , o mobre Senador Almir Gabriel, 
do PSDB do Pará. S. EX~, ao conclUir as suas palavras deu 
uma coittn"buição que, sem dúvida, poderá ser uma daquelas 
a ser iricluídas num Plano Alternativo que a sociedade brasi
leira poderia costurar com o Governo a partir dos partidos 
políticos, dos empres·ários e dos trabalhadores. 

Disse o ilustre Senador paraense: 
· "Aproveitando a sugestão de economistas, propo-

nho que se modifique ou extiriga o imposto sobre opera
ções financeiras·. e o substitua por imposto ou constri
buições sobre transações bancárias. A semelhança da 
proposta do Deputado Flávio Rocha. Com- alíquota 
de 0?5% sobre toda transação. Visando arrecadar o 
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equivalente a 12 ou 15 bilhões de dólares ao ano, du:' 
rante cinco anos. __ .. - ___ _ 

Que o IPI, ICMS o Finsocial sejam revistos ou 
progressivamente extin~os. De acord_o com a evolução 
da arrecadação do imposto sobre transações bancárias 
e o resgate das dívidas atuais. -

Que o dinheiro arrecadado seja toalmente vincu
lado ã mortização da dívida dos Município::,, Estados 
e União, premiando-se os menos endividados. __ 

Que se cQns_titlia comissão permanente de acompa
nhamento, composta de cinco representantes do Con
gre~o Nacional, Cinco- representantes da sociecl_a,des 
(três dos trabalhadores e dois dos empresárioS) e cinco 
do poder executivo (dois da união, de um Estado rico, 
de um Estado pobre e um dos Municípios)." 

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como pode nascer 
do Congresso Nacional, de um Senador da República, compe
tente e de espírito público, como é o caso do nobre, Setia.d9r 
Almir Gabrie.l, uma segustão tão valiosa que, somada a o_u_tr_a$ 
de parlamentares de vários- partidos com representánção_ no 
Congresso, poderia,-amanhã, constituir O núcleo de um-grande 
ProjetO AltemativQ, para salvar o País da grave crise eco_nô~_i
_co-financeira em que se encontra. · 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O Sr. Ney Maranhão- Permita-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. HUMBE.RTO LUCENA - Sr. Preside~te, estou 
concluíndo. Apenas pediria permissão para- ouvif b- áparte 
do"Senador Ney Maranhão. . . . __ . · · 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- A com
preensão do nobre Líder Ney Maranhão para não apartear, 
porque o tempo do nobre orador está ultrapassado em cerca 
de 30 minutos, em prejulzo-dos outros oradores. 

O Sr. Ney Maranhão- Respeito, Sr. Presidente, a Mesa, 
mas ·como Líder· em· exercício do Governo, queria .dar um 
aparte.ao nobre Líder da Oposição. ·Mas, em virtude do apelo 
de V. Ex• desisto do aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derií) - Como 
está inscrito, V. Ex~ poderá falar após o orador do_ dia. Muito 
grato pela atenção de V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. Presidente, .Srs. 
Senadores, por fim, uma reflexão sobre as_denüncias de Cor
rupção que vêm se sucedendo em jornais-e-revistas -de_ grande 
'cirCulação nacional. · 
~ ·o que a·Nação' exige é a ínStituiÇãó--de comissões' de 
sjndicância ou de inquéi-ito, para apurã.f t!s'sas acuSaÇões, mui
tas das quais envolvem pessoas vinculadas à intimidade dos 
detentores do poder. 

O Senhor Presidente da República, que se elegeu por 
maioria absoluta de votos, num dos pleitos mais memoráveis 
da história republicana, sob o compromisso maior da morali
dade administrativa, pi-ecisa passar do .discurso à ação firme 
e decidida, contra todas as formas de corrupção passiva e 
ativa na 'administração, sob pena de se torriar__coi11vente com 
elas, esgotando, assim, totalmente o crédito de confiançaJ.he 
que foi concedido pela opinião pública; --

Ninguém pode manter um clima de austeridade no Gover
no, se não desencorajar as entourages dos parentes e dos 
amigos íntimoS. - -

_ Sr. Presidente. Sr_s. Senadores, 9 _fato inconstest<,iv~l é 
que o _êxito do entendimento nacional depende, por tanto; 
da reversão desse quadro, ou seja, da restauração da credibi
Iidª_9e governamental _que, insisto em dizer, passa pela tenta
ttv.~ _ _de um plano alternativo que tenha um amplo apoio da 
soctedad~_e pela apuração das denúncias de çorrupção e, bem 
assim, da ~xemplar punição dos culpados. _ _ 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem! Pal
rilaS. O orador é cornprimentado.) 

Durante _o discurso do Sr_. Humberto Lucena, o 
Sr. Mauro Benevides, Presi_derzteJ _deixa a éadelra da 
presidência, que é ocupada pelo sr. Alexandre Cosia, 
]9 Vice-Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o 
Sr. Alexandre Costa, 19 V ice-PreSidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha 
Derzi, 3P Secretário. 

-(J SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ..:... Con
c~d~ a palavra ~o nobre Senador Márcio Lacerda. 

·O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia 
-O seguinte discurSo'.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, 
õ-Fundo Constitucional do Centro-Oeste- FCO- é CQO_sti
tuído por 0,6% da arrecadã.ç-ão do Imposto sobre Produtos 
Industrializados ~ !PI -e Imposto de Renda - IR - do 
Pais, o que corresponde a cerca de seis bilhões de cruzeiros, 
financiados através do Banco do Brasil. 

De acordo com a atual filosofia governamental de redução 
do~déficí_fpúblico, _nenhl:lma patcela de tal montante será desti
nada a fundo perdido, isto é, a título de doação, constituin
do-se em financiamentos--que retornarão ao fundo pára manu
tenção de crescimento auto-sustentado da Região Ceritro-Oes
te. 

Além de tais recursos, conta ainda-_ a região cÕrrl cerca 
de um bilhão e meio de cruzeiros, ·correspondentes aO Orça~ 
menta_ Qa extinta Superintendência do Desenvolvimento da 
Região Centro-Oeste __._ SUúECO: Aos Estados do Mato 
Grosso e Goiás serão. destinados~ ZQ_%_

0 
Ço total dos recursos, 

enquanto 23% ficarão com o Estado" de Mato Grosso do Sul, 
cabend? os 19% restante-s ao -Distrito FeQeral. . _ . 

A prioridade ae aplicação desses rec;ursos dirige-se às 
obras d.e infra-estrutura básica, visando ã superação das limita
ções que secularmente vêm impedindo ou retardando o pleno 
desenvolvimento_ das_potencialidades económicas da Região 
Centro-Oeste, sobretudo no $etor .energético e· no de trans-
portes. . . . . , , _ - -

. , Com efeito, Sr. Presidente, s~s e -Srs. Senadores, se a 
Regiãq ,Cen!ro-Oe~te _ aprese~ta-se· pobre em infra-estrutura 
básica - energia, sanea·mento, transportes, rodoyias, reve
la-se em contrapartida, extraordinariamente rica de soluções. 
De tal forma que cada vez se consolida na consciência da 
Nação a certeza de que o Centro-Oeste constitui o verdadeiro 
"Eldorado" do País, bastando que lhe seja proporcionado 
o apoio do Poder Central para dotar a região das condições 
mínimas essenciais aos investimentos do setoi" produtivo. 

No Centro-Oeste, Sr. Presidente, S~ _e Srs. Senadores, 
encü"ntr_a-:s.e a .última grande planície disponível do mundo, 
dotada de privilegiada posição geopolítica, de fáCil comuni
cação com as outras_ regiões, de água abundante, muito sol 
e sem catástrofes .climáticas .. 

Nesse contexto inclui-se o Estado de Mato Grosso que, 
assirp. como_ todo o Centro-Oeste .- e por que não dizê-lo 
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- todo o Centro-Norte é extremamente ViâVd. Ocupando 
apenas 10% de sua área agricultável~ Mato Grosso apresen
ta-se como o terceiro maior prOdutor de grãos do País. No 
ano em curso, o Estado vem liderando a expansão das exporta
ções brasileiras, atingindo um percentual de 1.190%. As ven
das externas passaram de 25 milhões de dólares, em 1990, 
para 72 milhões de dólares, em 1991. 

No âmbito da realidade do Estado de Mato Grosso, assu
me-especial relevo o fortalecimento da livre iiiiciativa, necessi
tando-se, para atingir tal meta, da superação das carências 
no setor da infra-estrutura básica. Especial atenção -merece 
o incentivo à implantação de um sistema inteimodal de trans
porte-ferrovia, hidrovia e rodovias-tronco. Merece incentivo 
a pesquisa mineral, com a recuperação das áreas depredadas, 
a preserva-ção de mananciais bem definidos, a conservaçãu 
dos recursos naturais através da aplicação racioilal dos meca
nismOs de exploração, tudo concorrendo para a formulação 
de alternativas para a solução da questão mineral e para· a 
consolidação do seu processo de desenvolvimento. 

Malgrado a urgência d~ soluçõ_es que os prementes pro
blemas locais estão a exigir~ até o pr-eSente momento_ não 
apertou ao Estado nenhuma pãrcela dos recursos que lhe 
foràm destinados por intermédio do Fundo do Centro.-Oeste. 

Ao registrar esse protesto, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, apelo, com veemência, aos 6rgãós federais cqmpetentes 
para que ·seja agilizada a liberação dos recursos destinados 
ao Estado do Mato Grosso, para não sérem, mais uma ·vez, 
postergadas ações básicas e essenciais ao seu desenvolvimento. 

Muito obrigado! (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Márcio Lacerda, o Sr. 
Rachid Saldanha Derzi, 3~ Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que- é ocupada pelo Sr. Mauro Bene
vides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. - · 

O SR. LQURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurs_o.)_ ~Sr. Presidente, s~s e Srs. Sênadores, 
o intercâmbio econômiCõ, PolíticO~ cultural e social entre Os 
diversos- pa:fses é uina--ãtividade extraordinariamente impor
tante para estreitar os laços de amizade entre os povos e· 
a cooperação entre as diversas nações. - - -

Este trabalho tão relevante de aproximar os p-aíses, as 
pessoas·e as instituições imbuídas do propósito de cooperação 
mútua é em grande parte desenvolvido não somente pela di
plomada Oficial, mas também por entidades que buscam este 
objetivo de intercâmbio e da coopera'ção·intemaciõnal. 

Entre- estas instituições, no· i1oss_O caso, existe há vários 
anos ã Tbe BrazilianMAmerican Chamber of Commerce lnc. 
da qual participo_ há longo tempo, e· que vem, desde 1970, 
promovendo a iniciativa· de selecionar, sob rígidos,critérios, 
e homenagear, anualmente, as personalidades do Brasil e dos 
Estados Unidos que mais se destacaram no aprimoramento 
das relações de intercâmbio econômicó, comeidal, pOlítico, 
cultural e social d_os dois países. 

Atendendo a convite da Câmara de Comércio Brasil-Es
tados Unidos, participei, no dia 10 de outubro corrente, no 
Plaza Hotel, em Nova York, do ''Twenty-Second Annual Per
san of the Y ear Awards Dinner", durante o qual duas pessoas 
extraodinárias foram homenageadas co111 o título de ''Persona
lidade do Ano", do lado brasileiro o ilustre editor Roberto 
Civita, Presidente da Editora Abril, e dO lado americaflõ-Wãl-

ter H. Weincr, Presidente do Republic National Bank of New 
York. 
____ -~ ~st~ jantar, o ~"já realizado, compareceram mais 
de 600 pessoas, um público constituído, basicamente, de gran
des empresários, nacionais e americários, e representantes 
de setores ou entidades de destacada atuação nos diversos 
ramos da atividade política, empresarial, cultlJTal e social dos 
dois países, que foram a este encontro participar das homena
gens prestadas a estes dois bem sucedidos líderes da iniciatiVa 
privada que se distinguiram por relevantes serviços prestados 
ao progresso_ das relações entre as comunidades de negócios 
do Brasil e dos Estados Unidos. 

A escolha do Senhor Roberto Chrita, filho do saudosu 
empresário do ramo editorial Victor Civitã, foi muito justa 
e meritória: Esta escolha representou o reconhecirriento·inter
na·cional da importância- a que se ele-vou a Ediforã Abril, 
fundada na década de 1950 e hoje situada como a maior editora 
de revistas da América Latina, com milhões de leitores, um 
complexo editorial extracrrdinariamente -desenvolvido, e que 
evoluiu a partir da editora fundada por Victor CNita e Seus 
filho~ Roberto, atualmente o Presidente da Abril, e Richard, 
e cuja piirileii"a revista públicada foi o Pato DOnald. 

- Hoje, a Editora Abril, graças à visãO, dinâmica ·e entusia
mo deste grupo, hoje Presidio poi Roberto Civita, conta com 
onze mil funcioriáriOs ,_ edições em -vários países da· Europa 
e América Latina, e com um vasto elenco de revistas de _exce
lente nível técnico no Brasil, abordando vários ramo:; do mer-
cado editorial. · 

Em seu discurso, muito aplaudido por todos, ele conta 
ps primeiros pãssos da empresa no Brasil e dá um testemunho 
de fé no imeriso pote-nCial de nosso J:>a(s, o que foi também 
referendado pelo discurso do outro homenageado, Walter 
Weiner, Presidente do Repúblic National BBnk ofNew York, 
fundado por Edmond safra, ç. seus irmãos Joseph e Moise 
Safra, proprietários do Banco Safra, uma respeitável institui
ção financeira e creditícia do País. 

Referindo-se ao contexto de dificuldades e possibilidades 
em que os diversos países da América Latina se_ colocam, 
Roberto Civita afinnóu: "Quando ouvimos dizer que o Méxi
co, o Chile e a Argentina estão agora na pista certa, lem-

- brem-se de que o -corredor com maior ·potencial o de maior 
tamanho, rapidez e força do que os seus primos reCém-rea
bilitados ainda nem começou a correr. Ele pode estar um 
tanto confuso, ligeiramente resfolegante ou até mesmo um 
pouco perdido, mas logo vai se recuperar e voltar a acelerar 
na mesma pista." 

E ainda acrescentou que o Brasil cujo povo melhor prepa
rado para administrar este implacável celeidoscópio de nossos 
tempos, é a nação que aprendeu a viver sob mudanças _constan
tes de condições, mOeda e regras dO jogõ, um pãís qUe tem 
maior flexibilidade e resistência dq que-qualquer 04tro. 

O Senhor Walter Weíner ,_no encerramento de seu discur
so, delcarou que "O Brasil é um parceiro natural dos Estados 
Unidos. Reconhecemos que se os Estados Unidos ajudarem· 
esta Nação de 150 milhões de pessoas, de 100 milhões de 
consumidores, estará ajudando a si próprio. O Brasil tem 
um coração intelectual forte e de reconhecida habilidade, riM 
quezas niinerais e agrícolas inesgotáveis, e urri. setodndustrial 
que produz 140 bilhões -_de dólares _por ano. ''E se referindo 
aos pessimistas que insinuavam que·o _Brasil não poderia dar 
um pass_o à frente porque estaria à beira de um penhasco, 
ele deu a réplica em defesa de nosso país declarando: "nenhum 
precipício é grande o suficiente para abrigá-lo. Tenho muito 
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orgulho em estar aqui esta n_oite, em_ estar ao lado de um 
país que luta tão bravamente para deSenvolVer plenamente 
seu potencial nacional e natural." 

Sr. Presidente, Sr~~ Sr~_. __ Senadores,o 22..., Jantar promo
vido pela Câmara_d_e_ Comércio Srasit-Estad~os _Unidos~ n~te 
ano, foi dos mais concorridos e animadores a que já assfsti, 
marcado pelo ambiente saudável de cooperação, fraternidade, 
entusiamo e confiança no futuro e nas imensas possibilidades 
do desenvolvimento e do progresso._ ~~ . . ____ _ .. 

Ali não encontrei, em nenhum momento, indícios_ Ou_ 
demonstrações de desc_rédito ou desânimo, face_ às dificuldades 
da atual conjuntura, e das dificulda._des gerais de nossas tem
pos, mas, principalmente, empenho, fé e convicção na inesgo
tável potencialidade da iniciativa e do trabalho,~ 

E ressanto aqui, o clima de cordialidade, a organização, 
a ardem_ e a disciplina com que se realizou o evento. E isto 
se _deveu principalmente às providências determinadas pelo 
presidente Celso V. Baris_on e pelo Chairman da Comissão 
Organizadora, Vicente J. Bonnard, que há vários anos vem 
coordefiando a execução desse.s encontros __ com _a_çl_mirável pro-
ficiência. · -

Como de ocasiões anteriores, tiVe a -satisfação'de parti
éipar da mesa principal, juntamente· c-orri personalidades biasi
leuas e· americanas, e dentre elas destaco: O Presidente da 
Cârilafi do_ Cornéfcid Cels_p Y. __ 5ariSo"n; o novo -Presidente 
e o Víci! eleitos; .os homenageados: Robert.o Civita e .Walter 
H. Weiner; Senador Mauro BenevideS:~ President_e do Senado 
Federal; Deputado lbsen Piilheiro, Presidente da Câmara dos 
Deputados; Embaixador Carlos Augusto Santos Neves, Ro
naldo Mota Sardemberg-e Rubens Ricupero; Senador Fernan
do Henrique Cardoso; Deputados Delfim Neto, César Maia, 
José Serra e Roberto Campos; ex~presidentes da Càmara de 
Comércio José Roberto Azevedo, Lino Otto Bohn e Sérgio 
Pereira, os empresáriOs-Carlo_s Alberto Vieira, José Miildilin 
e Lázaro Brandão; "Personalidades do Ano" em ocasições 
anteríores Hélio Beltrão, Luiz Eduardo Campelo, Ozires Sil
va, Sérgio Coimbra, e o incansável membro da Câmara e 
organizador do evento, Vicente J. Bonnard que mais uma 
vez; demonstrou sua .extraordinária capacidade e dedicação 
na realização desse importante acontecimento: 

E encerrando, Sr., Presidente, transmito da tribuna do 
Senado as minhas- congratulações pelo_ êxito alcançado por 
essa instituiçâõ benemérita da iniCiativa privaaa, que cOntribui 
para o estreitamento das relações entre _o Brasil e os Estados 
Unidos, parabenizo os dois agraciados pelo reconchecimento 
outorgado aos seus grandes méritos no mundo dos negócios, 
e peço a transcrição, com o meu, pronunciamentO, do texto 
das palavras que proferiram mi ocasião do Tw~nty_-Second 
Annual Person of the Year Awards Dinner, promovido pela 
The Brazilian American Chamber of Commerce_Inc~, os. ho
menageados Roberto CiVita e Walter H._Weiner .. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

PERSON OF THE YEAR 
PERSONALIDADE DO ANO 

The Brazilian-American Chamber _Óf Commerce, INC. 

Palavras proferidas por Roberto Civíta__ .. _ _ _ . 
Senhoras e senhores é com grande emoção, muito orgulho 

e profundo agradecimen-to que recebo este prêmio da Câmara 
de Comércio Brasil-Estados Unidos. . . - . 

Meus agradecimen~os especiais a Tom Ryder, pelas suas 
palavras extremamente generosas, aos meus colegas do ReJ?u~ 

blic National Bank, e ao Grupo Safra, pelo apoio e pelas 
esplêndidas comemorações. Agradeço, ainda, a todos os meus 
amigos, tanto do Brasil quanto dos Estad_os Unidos, que fiZe
ram questão __ de es.tar aqui esta no"íte -_muitos vindos de 
muito longe. Estou rt_l_uito e mu~to feliz em vê-_los e agradeço 
a todos por isso. . . 

Ainda nos reconhecimentos e agradecimentos, devo men
cionar três fundadores qo Grupo Abril: em pri~eiro lugar, 
é claro, meu pai, o homem que inici_o_u a empresa em 1950 
e a permeou com sua incrível visão, otimismo, coragem e 
energia por cerca de. quarenta anos. _ _ . . . 

Em seguida, meu tio César- felizmente, conosco aqut 
esta- noite -, que obteve a _representação da __ _Disne:y para 
a América Latina na década de 40, estabelecendo sua própria 
grande edi~ora na Argentin':l e que conv~nceu meu pai a fundar 
a Abril no BrasiL 

Finalmente, o Pato Donald, este personagem maravi
__ lhOs_o que empre-stou seu _!lorite à nos5:a prirrieira ~vista e 
ainda está conosco -~juntamente com todos os seus ·outros 
amigos da turma Disney -,após tantos anos e tantas·.centenas 
de milhões de exemplares. 

Embora a AbriLseja uma empresa muitíssimo brasileira, 
deveoios muito do nosso sucesso a dezenas de outros laços 
com os Estados UniQ.os. Minhas alma mant_e~ aqui sã.o quatro: 
Rice, no Texas: Wharton, na Pensilvânia; Colurnbia, em Nova 
York; e Time Inc. (onde eu realmente aprendi a profissão) 
a algumas quadras daqui. 

Na área de revistas, temos muito orgulhO de nossos aCor
dos com Newsweek, Playboy e Hearst; __ no setor de livros, 
com a Time-Life; e nO se_tor de televisão e vídeo, com a 
Viacom, a Turner e todos os sete estúdios mais importantes 
de Hollywood. 

com base na cooperação fundamental e entusiástica de 
quase onze mil funcionários e o apoio de um grupo de execu
tivos de primeiríssima linha, estas aliao_ças CQntribl,líram para 
a rápida expansão das revistas da Abril na Espanha, Portugal 
e ria maiofia dós paJs-es da América Latina. Ajudaram também 
para fazer as li_stas telefônicas q~e cobrem praticamente todo 
o teriit6rio brasileiro; para a _criã.ção da MTV como rede 
nacional de televisão_ e, no mês passado, para o lançamento 

··rem sócié.dade com Matias Machline) do primeiro Sistema 
de-TV por assinatura no Brasil, que já oferece aos seus teles
pectadores a opção de cinco _canais __ e-tem planos de c?egar 
ã maio-na: das principais cidades do País em futuro próxtmo. 

Tudo isso é claro; deve ser colocado no contexto da 
iridústria de Co~unicaçõ_es altamente desenvolvida no B.r~sil, 

_que inclui não apenas meia dúzia de jornais realmente excelen
tes, mas também um leque _de mais de duas mil_ dinâmicas 
estaçõ.es de rádio, e _aiqda cinco principais redes de televisão. 

A indústria da mídia no Brasil - imensameitie diversi
fiCada, criativa e obstinada- tem nesse momentp_qq~ papel 
chave no desenvolvimento da Nação. Desde que nos livramos 
dos grilhões de sete longos anos de ce!lsura, em meados da 
década de 70, a imprensa brasileira promoveu campanhas 
para éleiÇões diretas para presidente, se opôs à legislação 
protecionista com relação à infolmática, c_olaboroq na elabo
ração de uma nova Constituição fortemente deni.o~rática, 
guiou a Nação em direção ã responsabilidade ecológica e
neste ·ano - está se empenhando em- Uma guerra irrestrita 
contra a corrupção e a ineficiência riõ gõVernõ. - - -

_ Sinto-JA-~,Çli'gulh~so por fii:Zer parte de.Stáfotça vifãl para 
me_u País. Como editor de Veja- e diante do enorme impacto 
de seu um milhão de exemplares por semana-~ estou muito 

. . 
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consciente da grande responsabilidade que isto representa. 
Num país como o nosso, tomado por problemas aparente
mente insolúveis e em meio a mudanças avassaladoras, a ne
cessidade de responsabilidade, objetividade, honestidade, in
teligência e equilíbrio. por parte da imprensa é proporcio
nalmente enorme. 

Agora, gostaria d~ apresentar uma visão compacta de 
como vejo a equação brasileira neste momento. 

Finalmente, o que considero nossa arma secreta: Cada 
um de nós aqui esta noite já ouviu- centena~s de vezes--que 
a única certeza que temos para o futuro é que ele será" de 
mudanças aceleradas. Ouvimos- tariibém que temos de aceitá
las, nos prepai'ar" para elas e nos adaptarmos a elas - ou 
então_. 

Acredito que o povo melhor preparado pata administrar 
este implacável caleidoscópio de_nossos tempos, a Nação que 

":1prendeu a viver sob mudanças constantes de condições, moe
- das e regras do jogo, o pafs com maior flexibilidade e resistên
cia que qualquer outro-e- vOCês advinharam- o Brasil. 

Do lado negativo, ainda não conseguim-ós_-veneer~n·ossa 
alta taxa de inflação, aparentemente irrefreáy_el e endêmica. 
Ela contínua, apesar de uma recessãÕ atroz, juros reaiS'inaCré= 
ditavelmente altos, um défícít mOderado e tentativas ocasio
nais de utilizar todos os outros remédios que teoricamente Assim, meus amigos brasileiros e americanOs, ·quando 
deveriam matar o dragão. Para piorar este- quad-ro;a1nd3. te-- ouvirem dizer que o México, o Chile e a Argentina estão 
mos de começar a eliminar a injustiça S-õciài-ea en6fiDe ineff:. agora na pista certa, lembrem-se de que o corredor com maior 
ciência que condena cerca-de dois terços de nossa pop-ulação, potencial ~o de maior tamanho, rapidez e força do que 
de cento e cinqüenta milhões de pessoas, a uma vida de pobre- os seus três primos recém-reabilitados juntos - ainda nem 
za, ignorância:, violência e doença. _ _ _ _ começou realmente a correr. 

Por outro lado (felizmente), há mujtas !'azõeS- para se Ele pode estar um tanto confuso, ligeiramente- resfole-
ter confiança no futuro do Brasil. Em primeiro lugar, sua gante. ou até mesmo um poucO'· perdido, mas logo vai se 
dimensão, sua população jovem e os recursos naturais extraór- recuperar e voltar a acelerar na mesma pista ... 
dinários que o País possui. (A prOpósito, não é verdade que Enquanto isto, eu sugiro com todo o respeito que oS 
estejamos destruindo a maior parte da floresta amazónica, dois gigantes deste hemisfério continuem a fortaleCer seus 
e nem que 0 Brasil seja um dos maiores contribuintes para elos comuns de amizade, de interesses nobres recíprocos e 
0 aquecimento da Terra.) Em segundo lugar, 0 fato de que de apoio mútuo, com um olho na Iniciativa das Américas 
nossa democracia está viva e florescendo, e nossas instituições do Presidente Bush e o outro no compromisso do Presidente 

Collor corno Mercosul. 
políticas estão mais fortes do que nunca. Em terceiro lugar, Uma verdadeira parceria entre 0 Brasife os EStados Uni~ 
a consciência - por parte de quase todas as pessoas que 
interessam _ de que estávamos, como Mário Henrique Si- dos pode e deve s_er a pedra fundamental de uma nova e 
monsen disse tão bem, andando na "contra mão-da história", grande aliança hemisférica, que, estendendo-se desde o golfo 
e que a combinação estatização, isOlamento, reservas de mer- do Al~ca· até a Terr~ do fogo, simbolizaria uma nova era 
cado e subsídios havia se tomado a receita para 0 desastre. de estabilidade, desenvolvimento e bem-estar para todas as 

.. Am~J;icas. 
Esta conscientização - cuja chama foi IiD.çada pelo dis- Obrigado. 

curso de posse do Presidente Collor no ano passado, e que 
tomou impUlso ainda maior com a desintegração total dQ co
munismo no Leste Europeu -levou a uma série de tendências 
auspiciosas, -muitas veze-s eSquecidas na avalanche de más notí
cias. Aqui estão seis dessas tendências para suã Consíderação: 

1) PareCe que estamos, finalmente, a caíninho- de unia 
solução negociada para a interminável questão da noSsa dívida 
externa. Eu, pess_oalmente, estou apostando em Um acordo 
antes do final do ano. (Deste ano!) 

2) Nosso Congresso votou o fim ãs reStrições pata impor
tação e fabricação de computadores no Brasil em 199Z. (O 
próXimo -anó!) _ _ ____ _ 

3) O ínfcio, esperô, de um ã.mbicioso programa Oe privati
zação com o leilão internaci0n31 da Usiminas - uma siderúr
gica .estatal de grande porte -.--que promete revert_er m~io 
século de governo-emptesári0-ihco:rlfp6ténte, e ãinda liberar 
recursos para começar a saldar a nossa enorme "dívida social" .. 

4) O fim das quotas de importação e uma redução gradual, 
mas drástica, das alíquotas, promete nos lançar- espernean
do, mas muito mais preparados do que se imaginava --no 
mercado competitivo internacional em mais quatro CurtOs 
anos. 

5) O Governo está Jazendo pressão no sentido de uma 
nova legislação para marcas, patentes e propriedade intelec
tual que substitua nossas arcaicas- e hoje contraproducentes 
-regras e regulamentos. 

6) A escassez de dinheiro no mercado e a profunda reces~ 
são dos últimos dois anos convenceram as empresas brasileiras 
a reduzir seus custos, a se tornar mais eficientes,-a aumentar 
sua produtividade, e - acima de tudo_ :...._-a se tomar mais 
competitivas. -

Palavras proferidas por Walt-er Weirier _ 

Obrigado. Quando meu colega Cylil Dwek me deu a 
notícia -que eu seria um dos homenageados no jantar deste 
ano, fiqUei lisonjeado. Mas quando ele me disse com quem 

-eu dividiria estas honras, senti-me particularmente feliz. 
Receber um prêmio de uma instituiÇão que faz parte 

-d~ um país pelo qual tenho um carinho especial -e compar
tilhar esta honra com um brasileiro por quem tenho a mais 
alta estima e respeito- é uma experiência muito gratificante. 
Gostaria de agradecer a Câmara de Comércio Brasil-Estados 
Unidos por esta honra, e por seus incansáveis esforços no 
sentido de promover boas relações entre nossas respectivas 
comunidades de negócios. - - - - -

A amizade entre Brasil e Estados Unidos data de quase 
dois séculos. Os Estados Unidos foram o pri~eiro país a reco
nhecer a independência do Brasil, e isso aconteceu em 1822. 
EVidentemente, minhas ligações com_ o Brasil não remontam 
a data tão l9ngínqu~_, mas chegam a quase um quarto de 
século. FOi há quase 25 anos q_ue piSei errl solo brasileiro 
pela primeira veZ. E fOi amor à primeira vista. Fui imediãta

. mente conquistado pela beleza da terra, pela diversidade cultu
ral e pela amabilidade do povo. Com o passar dos anos, meu 
caso de amor corn' 6 Brasil cresceu, e eu voltei em muitas 
oportunidades para visitar a família de minha esposa no Rio, 
os muitos amigos que fiz e também para tratar de neg6cios. 

Uma das razões pelas quais o Brasil é especial- para nós 
Iió RepubUc é o fato_de ser a terra adotada pelo nosso fundador 
e presideJ?.te honorári_o_, Ed~ond Safr~, e seus ~rmãos Jo~eph 
e Moise. A encantadora esposa de Edmond Safra, Lily, é 
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brasileira de nascimento. Desde aqlJ.eJe d!a el!l __ l9~8, quando 
Jacob Safra se mudou com a família dO Oiiéhtà Médio, o 
Brasil teiD sido a terra ~atai da- famíliit Safra.- HOje; ó Banco 
Safra, que pertence_a Joseph e Moise, é uma irlstituiÇãO finan
ceira saudável, próspera e reconhecida mundialmente, tão 
dinâmica quanto lhe permitem os limites da prudência. 

Victor Civita, falecido no ano passado, era outro brasi
leiro por adoção. Ele seguiu por um caminho diferente em 
seu país adotivo. Cóifi-ó-S filhos Roberto e_ Ric_hard, fundou 
a Editora Abril na década de 1950,- e eritão ~les lançaram 
a revista Veja, detentora dQ sucesso que todos conhecemos. 
Victor Civita deixou um legado - tão habilmente conduzido 
por Roberto, que tambérri homenageamos esta noite -um 
legado de devoção à _imprensa livre--e ao ni.ã.is alto padrão 
de jornalismo. - _ _ 

Ocupar o cargo de presidente de uma giãnde- effij>fiSa 
de comunicações ~ a_roaior e_çUtora de revistas da América 
Latina- implica imensa responsabilidade. Milhões de leitores 
são -influenciados pelo que lêem nas publicações de Roberto 
Civita. É freqüente Se ouVir -falar do papei cada vez ·mais 
importante da mídia na sociedade. Infelizmentet_~ r:g.enos __ co
mum ressaltarem as questões éticas que se multiplicam em 
série com este tipo de poder. Questões que Vão desde_a ameaça 
do que o pensamento "coletivo" representa para a expressão 
individual até a infiltração de elementos na mídia, cujo obje
tivo é distorcer uma história para defender in_teresses próprios. 

As revistas da Abril cumprem com suas responsabilidades 
éticas de maneira exe·mplar: Sua- re·p-ufãÇão é- benéfica a_os_ 
brasileiros que vivem no exterior, parã-oS quais e·ssãs"Ptiblica
ções são um guia certo e uma fonte ae infonmiçõéS da terra 
natal. É no Brasil, no entanto; que prestam seus melhores 
serviços ao apresentarem reportagens precisas· e comentários 
esclarecidos, além de promover a_ esperança, a coragem e 
o processo-democrátiCo-.-- - - - ---- _ -__ -- --~ _ 

Meus amigos brasile!ros brincam que seu país reluta em 
dar um passo à frente porque -eStá conStanteme-nte à beira 
do precipício. Embora os resultados da administritçãp .vigente 
possam ser menos encorajadores do que se esperava quando 
medidas corretivas rigorosas foram tomadas no ario passado, 
todos devemos estar satisfeitOs em ·reconhecer que -o--BraSil 
sem dúvida deu alguns passos positiVos na geStão do Presidente 
Collor. 

Há a tendência de redução das taiifas __ de_ ~imPOrTação, 
em sintonia- cOm -oS-'õbjetivo~fda_rodada de negociações do 
GATT no Uruguai. É importante ressaltar aqui a mudança 
gradual da lei da informática, que m~htém os· CõiiipUfádol'es 
a preços elevados e inadequados no Brasil, impedindo que 
a automação e a produtividade alcancem as tend~nd3.s mun~ 
diais. Na era da explosão da tecnologia em infOritiâtica, de 
técnicas de fabricação fle_xíveis e de rne'r6adoS intemãcionais, 
o "modelo de importação" que inspíro-u--o-retativo isolamentt 
do BraSil está se tornando um anacroniSmo~ 

Há um desejo mliílo grande em se chegar a um acordo 
satisfatõriõ para dívida externa. Embora esta seja ainda uma 
área de inquietação, o Republic reconhece que, c_omo diz 
O- velho ditado, "se você não é parte da solução, vOcê é parte 
do problema". Temos conseguido manter uma atitude cons
trutiva, conscientes- cfUe um período_de paralização do serviço 
da dívida não ajudaria nenhum dos dois lados a longo prazo. 
Esperamos que o reescalonamento que virá entre o Brasil 
e a CO!llunidade de bancos privados marque o início de uma 
nova fase, e que nos livre a todos desta década-de inten;nináveis 

negociações. Esperamos que as· emissões recentes de títulos 
brasileiros no mercado europeu e o aumerito substancial do 
Vàlor do mercado secundário da dívida brasileira sejam indica
dores reais de uma nova atmosfera, da qual todos gostaríamos 
de participar. 

Depois de um dramático declínio nos últiffios anos-; há. 
agora uma tendência a atrair ·ínvestirriento estrangeiro nova
mente. Cerca de 2,8 bilhões de dólares de fundos interna
cionais entraram no Brasil no ano passado - mais do que 
em qualquer ano desde 1982 --e o dobrO deste v11lor j_~ 
cPegou ao país durante os primeiros seis- meses deste a:no. 
O total de investimento a vista deve- átingfr 6S 10 bilhões 
de dólares em 1991. Isto é, sem dúvida, uma boa notícia 
e urri grande p_asso à fren_te: -- -

Há a tendência de privatizar muitas das imensas empresas 
públicas brasileiras, o que representá_ o_ rec_pnhecirri~erito ·de 
_que não é fácil compatibilizar os objeiivos legítimos de_ qual
quer país a operações eficientes de empresas de produção. 
Embora algumas tenham sido bem gerenciadas e rentáveis, 
a maioria tem oneiado muito os contribuintes brasileiros e 
teril sido um obstáculo ao desenvolvimentod_a competitividade 
brasileira. O ritmo'lento da privatização tem gerado alguma 
impaciência, mas o importante é que o processo, como um 
todo, não se intef{ompa, e seja conduzido de maneira a assegu
rar um resultado p~!!tico e financeiro satisfatório. 

Há ainda a tendência de integrar as economias do cone 
sul através do Mercosul, um mercado regional comum com 
tarifa ~era e ampla integração comercial até dezembro d_e 
1994. Esperamos sinceramente que o desenvol_vímenfo_de 
mercados comuns locais como o Mercosul sejam um passo 
em direçã_o a um mercado comum continental únicO. O~ Esta
'dos Unidos devem se empenhar no seD.tido de assegUrar o 
mercado livre com o- México e o Can3.dá. se· aS -previSões 
tão sombri<;~.s sobre_Q futuro do México estiverem incorretas, 
como ~spero sinceramente estejam~~Outias ·naÇõ'es laHfiO:.ame
ricanãs devem aderir ao conçeito. e o mercado comum euro
peu terá um concorrente para a unidade da comunidade euro
péia. 

Entre outras perspectivas promissoras, o Brasil está -
pela primeira vez na memória recente - realmente tentando 
~:p.c_orajar investimentos.nó eXter~~?r. O~ Banco Centr~al cop.c~
deu isenção total de impostos sobre júroS 'Para einj)féstimos 
a-empresas estabelecidas fora do Brasil e uiri núr.ne;ró cre~~n_te 
de companhias brasileiras está realmente comprando outras 
no exterior. Os Estados-Unidos são sem dúvida um dos lugares 

_ preferidos. para tal investimento - o_ montante já ül.Vestido 
aqui se aproxima de 1 bilhão de dólares. Na Bacia d~ Campos, 
d~ªcobre-se mais petróleo, o que aumenta gradativamente 
a aüto~onfiança do Brasil p_ara esta comrriQdity tão importante. 

Mas para mim e muitos outros, o sinal mais promissor 
·de todos é a maneira pela qual o Brasil _está extremamente 
determinado a fortalecer sua democracia há pouco resgatada. 
Durante a crise que precedeu a revolução de 1964, o regime 
militar representava uma alternativa - para melhor ou para 
pior- que se prolongou graças ao fáCil acesso aos mercados 
-de crédito internacionais na década de 70. O Brasil de hoje 
não admite tais soluções, pois aprendeu que, na verdade, 
rtãq_~são soluções. Os brasileiros reconhece_m que não há uma 
saída fácil, e que a trilha para a deinocrãcia e pafaos Mercados 
livres e eficientes é longa e árdua, mas a única que vale a 
pena escolher. Os Estados Unidos, contando com seus duzen
tos anos consecutivos de prática democrática, ainda se deba-
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tem diariamente, e muitas vezes em situações embaraçosas, De acordo com o conhecimento e a tecnologia atualmentc 
com os problemas profundamente complexos inerentes a um disponíveis. sabe-se que aproximadamente um terço das infec
govemo democrático. No entanto, há um amplo consenso ções hospitalares são preveníveis. Esta é a conclusão de um 
de que a democracia é, dos_ males, o ·menor. Assim, d.evemos projeto norte-americano de avaliação do-controle -de infecções 
nos resignar e tentar sempre, sem chegar nunca. Para o Brasil,_ nosocomiais, realizado entre 1970 e 1976, conhecido como 
o mais importante é que esta democracia seja preservada, Projeto SENIC (Study on the Efficacy ofNós-oCOmiãl Infection 
apesar de todos os obstáculos, para que possa ser polida e Contrai). 
refinada. É a única esperança de se obter a infra-estrutura Dentre alguns resultados das pesquisas durante o Projeto 
institucional e política, sem a qual a autodeterminação não SENIC, demonstrou-se qu~ cert~as infecções hospital<!,res pc
será efetiva:- -- - dem ser prevenidas, em até 40% dos casos (como nas infecções 

No Brasil de hoje vemos_sinais promissores de que o uriilárias -e na supuração de feridas cirúrgicas). No caso de_ 
Presidente Collor está caminhando em direção a uma relação pneumonias hospitalares, a taxa de prevenção foi de 27%. 
de trabalho mais harmoniosa com o congresso. Isto é de 
fundamental importância, pois sem um consenso nacional riíais No Brasil, já temos várias experiências· berri-sucedidas 
forte será muito mais difícil que este país fabuloso retorne de programas de controle de infecções hospitalares em hospi
ao íridice de crescimento necessário para manter suas 3 milhões tais gerais, especiafi~ãdos e univefsitárÍo$:, Onde se alcançou 
de crianças que nascem a cada ano, assim como oferecer em- redução das taxas iniciais de incidência da ordem de 50%. 
pregos a mais de 1,5 milhões de trabalhadores que se juntam O que as experiências norte-americãna e -braslleiúi reCO
à força de trabalho anualmente. 0 Presidente reconhece que mendam é a necessidade de programas de controle em cada 
não pode governar sozinho, e que os sacrifíciOS necessários hospital, fundados no conceito de vigilância epidemiológica. 
para combater a inflação e a pobreza, cuidar da saúde e da Para operacionalizar tais programaS, basta uma equipe redu~ 
educação e colocar a economia e a dívida externa de volta zida de profissionais. Os norte-ameiicaOás Chegam a quanti
aos trilhos não pode ser um ato de vontade pessoaL DesejamoS ficar essa equipe: um médico e um enfermeiro para -um grupo 
ao povo brasileiro os nossos melhores votos neste confronto de 250 leitos. 
com estes enormes desafios que exigirão' mUitaS _níiiOãnças No Brasil, com a Portaria n9 194,-do Ministério da Saúde, 
_estruturais, económicas, gove-rnamentais ~e que- repre- já Se logrou êxito no treinamento de alguns milhares de profis
sentam também enormes desafios para 0 governo CollOr. sionais especializados. Essa experiência fOrneceu a base da 

O Brasil é um parceiro natural dos Estados Unidos. Reco- con-cepção e da formulação do PLS n~" 138/91. 
nhecemos que se os Estados Unidos ajudarem esta nação Procurei cercar-me de um assessoramento competente 
de 150 milhões de pessoas, de 100 milhões de consumidores, e da maior respeitabilidade profissional. De meu enContro 
estará ajudando a si próprio. 0 Bfasil tem um coração intelec- com essa equipe, surgiu a proposição, que julgo ser uma das 
tual forte e de reconhecida habilidade, riquezas minerais e ---mais iMportantes das que ora tramitam no Congt:"esso Nácio
agrfcolas inesgotáveis, e um setor iridustrial que prodUz -140 nal. 
bilhões de dólares por ano _ nenhum precipício é grande Parte-se do princípio de que, em cada hospital deste Pãís, 
0 suficiente para abrigá-lo. _ _ _ tem de existir uriiã. Corn1ssão de COntrOh~ de Infecçõ_e$. Essa 

. Tenho muito orgulho em estar aqui esta nOite, e em estar Comissão tem cãráter deliberativo, estabelece a defiiliçãó de 
ao lado de um políticas e prioridades, envolvendo os principais setores do 
país que luta tão bravamente para desenvolver plenamente hospital, nela representados. Além disso, proponho a criação 
seu potencial nacional e natural. de um Serviço, cuja função essencial é a de executar as açóes 

Senhoras e Senhores, muito obrigado. programadas de controle de infecções:· -
Pará que nãO ·hajã. separaÇão" ~Otre ·eiS que- -deCiài::m_ e 

os· que executam, proponho que os profissionais e técnicos 
do Serviço sejam rriembros da Comissão.-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. __ 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. PrÓnuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Seiladores, 
de uns tempos para cá cresceram as preocupações com o pro
blema da infecção hospitalar no Brasil. Fruto da deterioração 
generalizada dos serviços públicos neste País, em particular 
no campo da saúde, esse problema acabou se transfof"mando 
numa espécie de caus_a mortis escusável de muitos errOs profis
sionais e inescusável de irresponSabilidade, de incúria? de ne-
gligê~J.cia -d? adminiStração hospít_alar no Brasil. -

Essa triste realidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
motivou a apresentação do Projeto de Lei d_o Senado n9 138, 
de 1991, de minha autoria, que "Dispõe sobre a obrigato
riedade da manutenção de programa de controle de infecções 
hospitalares_ pelos hospitais do País". A matéria está trami
tando na Câmara dos Deputados, depois de .aprovada nesta 
Casa.- --

Dig'o eu, na Justificação do Projeto, que o ambiente hos
pitalar não pode propiciar a sOma de mais um·· componente 
mórbido à doença que levou o paciente ao -hospitaL 

Introduz-se um mecanismo pelo qual os pequenos hospi
tais possam consorciar-se para a manutenção de um serviço 
único. Dessa forma, há redução de custos com potencialização 
de recursos e resultados. 

Pelo Projeto, a existência de casos suspeitos, conhecidos, 
ou diag~osticados pelo hospital, de doenças sujeitas ã vigilân
cia epiâemiológica deve ser notificada ã autoridade sanitáiia, 
sob responsabilidade do ServiçO de Cõntrole de Infecções 
Hospitalares, sem que isto constitua bis in idem em relação 
ãs normas vigentes da Lei n• 6.259, de 30-10-75. Esta lei dispõe 
sobre infrações à legislação ·sanitária federal e- estabelece as 
respectivas sanções. Portanto, nada tem a ver com o projeto 
que apresentei. 

Um dos aspectos que reputo da maiOr relevância é o 
da exigência que o profeta faz da presença de um profisSional 
farmacêutico, com a função de adm-inistrar medicamentos an~ 
tirnicrobianos, soluções parentais, germicidas e materiais mé
dico-hospitalares. 

A esse propósito, ressalto, na Justificação, que a farmácia 
hospitalar é uma especialidade que precisa ser reconhecida 
em nosso meio. 
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Em resumo, são essas as razões que determinaram a apre
sentação do Projeto de Lei do Senado n~ 138/91. Com ele~ 
traz-se para o campo institucional-normativo a obrigatorie
dade de generalizar-se o que já é praxe nos principais hospitais 
brasileiros, resultado da experiéncia e da recomendação dos 
melhores técnicos da área. 

A modernidade de um país e seu ingresso no pequeno 
grupo dos países desenvolvidos não estão nos discursos vazios 
ou no sonho. Essa vontade, para não se frustrar como mero 
desejo, deve ser materializada em ação governamental, que 
pressupõe prioridades no atendimento das necessidades bási
cas do indivíduo, que, em seu conjunto, forma a sociedade. 
Dessas necessidades, a prioritária por excelência diz respeito 
à saúde. Sem saúde nada faz sentido para o homem. Uma 
sociedade sob o risco permanente de doenças e infecções não 
pode pretender, sequer, sonhar, que dirá ter vontade. 

A lei, cujo proJeto-apresentei, é uma pequena contri
buição. Mas, uma vez aprovada, tornando-se portanto norma 
de aplicação obrigatória, tem a Virtude de induzir U!Jla nova 
prática, uma nova realidade. Este, em muitos casos, é o papel 
principal da lei: induzir, provocar, estimular novos compor
tamentos. 

Encerro, Sr. Presidente, Sr-'5 e Srs. Senadores, assina
lando que o propósito deste pronunciamento é o de dar notícia 
da tramitação desse meu projeto de lei, na linha das conside
rações que fiz no discurso, por mim pronunciado, na Sessão , 
do Senado de 10-9-91, sob o título "O Legislador, esse anóni
mo". 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr: Jutahy Magalhães, o 
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da 
presidênCüi, qu-e é-OCupada pelo Sr. FranciscO Rollem
berg. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs._Senadores, a famí
lia católica cearense acha-se enlutada com o falecimento_ de 
um de seus mais insignes e estiinados sacerdotes, Frei Ambró
sio Maria de Fortaleza, desaparecido aos 82 anos. 

Ao longo de mais de quatro décadas de profícuas ativida
des religiosas, ele aproximou o povo de Deus da fami1ia capu~ 
chinha que o Ceará aprendeu a respeitar e a amar, tendo-o 
como um de seus paradigmas. 

Frei Ambrósio, no c_urso de sua abençoada caminhada 
sobre a terra, teve oportunidade de con_viv_er com eininentes 
sacerdotes de sua Ordem, com_o o sempre lembrado Frei Ber
nardino de Mornico, outro seguidor integérrimo do Poverello 
de Assis. 

Capelão militar da Base Aérea -de Fortaleza, Frei Ambró~ 
sio exerceu influência salutar, na assistência espiritual dispen
sada a subordinados e comandantes, de todos conquistando 
o respeito e a estima. 

Ele tinha a arte de cativar, sem se afastar de seus princí
pios. Assim, muitas famílias do Ceará- pleitearam a honra 
de que ele oficiasse o batismo ou o_ casamen.to _de_seus filhos 
o que ele fez, durante mais de quarenta anos de profícua 
carreira, a serviço dos ideais cristãos. · 

Aos 82 anos, Frei Ambrósio foi _Vítima de enfarte_ d_o 
miocárdio e foi, como diz a Bíblia "dormir com seus pais". 

Seu corpo foi velado na Igreja do Coração de Jesus onde 
exerceu suas funções, durante missa de corpo presente, desfi
lando diante de seu ataúde milhares de fiéis. 

O povo de Deus se sente, aqui na terra, um pouco mais 
pobre, quando perde um guia e um mestre, como Frei Ambró
sio Maria de Fortaleza. Ao mesmo tempo fica- feliz, certo 
de que ele está recebendo, no céu, na eterna bem-aventurança, 
o prêmio de uma vida santa, plena de bons exemplos e um 
ministério apo-stólico dos mais fecundos. 

Sr. Presidente, fique, aqui, o modesto reconhecimento 
dos elevados méritos espiritUais e morais de Frei Ambrósío 
l'vtaria de Fortaleza, a quem aprendemos a admirar e a respei
tar por suas virtudes excepcionais de autêntico evangelizador. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

!) SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente_, Sz+~ e Srs. Senadores, 

-coube à Bahia a honra de receber. pela segunda vez, a visita 
de sua Santidade, o Papa João Paulo II. Na velha capital 
se repetirão as cenas de intensa emoção que vem suscitando, 
em toda parte, a presença do carismático peregrino. Quero 
destacar dentre os inesquecíveis momentos que marcarão na 
Bahia tão extraordinária presença, o encontro em que, na 
catedral de Salvador, o sumo pontífice receberá às homena
gems dos representantes da cultura. Será_saudado, na oportu
nidade, pelo magnífico reitor da Universidade Católica de 
Salvador, professor José Carlos Almeida Silva. 

Ó locai não podia-ser melhor escolhido: a catedral faziã 
coipo com o antigo e "faniOsO Colégio -dos Jesuítas que, na 
colónia, tinha um verdadeiro status de universidade. Mas dois 
fatos darão um sentido todo especial às palavras do reitor 
da Católica à Sua -Santidade o Papa. De um lado, não há 
muito, João Paulo II lançou um documento sobr_e as Univer
sidades Católícas que, pelo fato de serem universidades, não 
lhes deve faltar nem competência nem qualidade, e por serem 
católicos, devem justifiCãi eS-Sa qualifiCa:Çâo. De outro lado, 
comemora-se, no momento, o 30~ aniversário de fundação 
da Univ-ersidade Cât61ica de-Salvador.- Dentre as meie_çidas 
homenagens prestadas à renomada instituição_, por seu aniver~ 
sáriO, uma das mais desvanecedoras terá sido a distinÇão confe
rida ao seu magnífico reitor para, em nome da cultura baiana, 
falar ao sumo pontífice. Na verdade, ao longo desses trinta 
anos, a Universidade-Católica O.e Salvador, não somente vem 
atendendo, como se sabe à especialização profissional e cientí
fica, com expoentes em diversas áreas do conhecimento, como 
também responde às solicitações do desenvolvimento -locaL 

_____ Em comparação com as uniVersidades milenares, 30 anoS 
são ainda a infância. Tão jovem e promissora, a UCSAL 
conta com a amizade e gratidão da Bahia. . 

_-_ A Universidade Católica do Salvador pôiS, por interilté
dio de seu grão-chanceler, D. Lucas More_ira Neves, de seu 
magníficO i'eitof prof. José Carlos Almeida Silva, os nossos 
parabéns e também os nossos agradecimentos. 

Mas, Sr. Presidente, Sr~5 e Srs. Senadores, nessas come
morações, ilão podem ficar no esquecimento figuras- a quem 
se deve, em boa parte, a fundação de tão benemérita institui~ 
ção, como o grande pernambucano D. Augusto Álvaro da 
Silva que, por largo tempo, esteve à frente da igreja na Bahia 
e Monsenhor Eugênio Veiga que, à frente da reitoria desde 
a fundação, a ocupou, com dedicação e eficiência, por dezoito 
anos. 
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Desejarilos- â Universidade Católica do S,~lyador, em seu 
30"' aniversário, qUe s-e- ffrme cada vez mais expandindo a 
sua ação educadora. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) :::. Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Pronuncia oseguin· 
te discurso.) -Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores, nem 
sempre os pessimistaS têm razão, mesmo quando o ~SSl:li_lto 
é economia brasileira. A política oficial de retenção de 80% 
da poupança privada teve, por exemplo, algumas conseqüên
cias positivas. O confisco, o calote, melhor dizendo, do Plano 
Collor de 15 de março de 1990, resultou numa redução da 
dívida interna brasileira da ordem de 11 trilhões de cruzeiros. 
Isso representa um montante aproximado de 20% do total 
da dívida. Não é tudo, mas já é alguma coisa, principalmente 
quando se sabe que o_ déficit público é uma das maiores fontes 
de alimentação do voraz monstio da inflação brasileira. 

A criação dos Fundões foi uma fOrma inteligente de roiar 
a dívida interna com juros baixos. Aind-a que não possamos 
concbrdar com a receita, havemos de reconhecer que, no 
caso da dívida interna, foram apresentados alguns resultados 
positivos, permitindo-se, até, o superávit do caixa do Tesouro 
Nacional. Q_ sacrifício exigido do_ povo brasileiro foi enorffii. 
Por isso mesmo, não pOdemos_de_sperdiçar todo_ esse e~forço. 
A liberação dos cruzaUos põe em risco o sucesso·_ alcançado 
até agora. Não podemos admitir a volta da-cTrã.Iiâa financeira, 
patrocinada pelas elevadas taxas de juros, política usada para 
combater a liquidez. 

Há outros fatores pOsitivos, que pieCisiíii -ser cOnSide
rados, na atual conjuntura. As notícias chegadas da reunião 
do Fundo Monetário Internacional, em Bangcoc, mostram 
a perspectiva favorável de uma concreta possibilidade de se 
fechar um acordo, brevemente, com os credores internacio
nais. É possível que tal acordo venha a reduzir em 37,5%, 
aproximadamente, os 50 bilhões de dólares, objeto Oe negocia
ção, desafogando os compromissos externo~. Como. os USlJ,á
rios da Resolução n~ 63 pagaram, integralmente, suas parcelas, 
tal deságio resultará em lucro de cerca de 18 bilhões de _QQlares 
para o Banco Central. Esse lucro vai amortizar a díVid3inier
na, tornando ainda mais favorável a perspectiva de se redu
zirem os riscos- inflacionários prOduzidos pela rolagem dos 
títulos desse débito. É preciso, aliás, lembrar que essa perspec
tiva favorece a adoção de uma providência: a do alongamento 
do perfil da dívida interna. Em resumo, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, creio que a-redução dos débitos externos e internos 
cria as condições para o alongamento do perfil da dívida inter
na, com taxas mais baixas do que as praticadas no momento. 

Aliás, é bom que _se diga, nem só de más novidades se 
compõe a história recente do movimento financeiro. Apesar 
das bravatas nacionalistas de muitos setores ideológicos deste 
Congresso Nacional e dos obstáculos impostos_ ã ·entrada de 
capital externo no Brasil pela Constituição da República, so
mente este ano, cerca de 7 bilhões_de dólares cruzaram a 
fronteira brasileira. Como não têm sido produzidas boas novas 
para o tratamento a se-r dado, internamente, a esses recursos, 
só se pode atribuir a boa vontade do mercado internacional 
âs ainda existentes enormes potencialidades produtivas deste 
País continente. 

Além dessa boa nova, e sem sair do tema das finanças 
internacionais, é preciso registrar a caPàciOade, que venlSendo 

demonstrada pela economia nac!onal, de produzir, i~sístent~': 
mente, superávits comerciais. E bem verdade que o resultado 
da_ balança comercial nos dois últimOs meses não tem sido 
tão favorável corno nos anteriores. Mas a mididesvaloriza_ção 
do cruzeiro, certamente, terá o condã_o de corrigir tais distor
ções, funcionando como um choque favoráVel á retomada 
da capacidade exportadora do Brasil, nunca neg~da pelos fa
tos. 

Do lado das importações, é preciSo, tarribém, d-estaCar 
os_ efeítos benéficos que, certamente, serão produzidos na 
economia nacional pela injeção de crédito dada pelo pacote 
agrícola~ recentemente anunciado pelo Gc:werno. Os pessi
mistas já estão apregoando Por aí que o crédito não veio 
a tempo de salvar a safra. Na certa. o pacote seria ainda 
mais bem-vindo, se tivesse chegado aos cofres dos agricultores 
há dois meses. Ainda assim, seria injusto-dizer que tais estímu
los de crédito estão chegando com atraso. O pacote agrícola 
do Governo Federal chega em tempo, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. Além de prodÚzir um aumento significativo na 
produç_~o _de grãos, com certeza, no mínimo, evitará uma 
quebra ainda maior na safra futura do que aquela ~egistrada 
rias duas safras anteriOres. A manUtenção da situação anterior, 
sim poderia provocar mais uma tragédia, a co,mplicar. ainda 
mcii_s. uma crise, que já é grave em simesma. 

Nunca é demais lembrar que, como· os incentivOS. aados 
à agricultura no rencente pacote .resultam de recursos do Te
souro __ Nacional, não havendo a ne_cessidade de emissão de 
dinheiro novo, eles não podem ser considerados inflacionários. 
Seus efeitos serão, então, duplamente, benéficos. Pois não 
contribuem para a elevação dos preços e ainda podem ajudar 
a .baixá-los, uma vez que vão melhorar a oferta de produtos 
primários no mercado. Um efeito paralelo do pacote agrícola, 
talvez tão importante quanto os .citados, é o restabelecimento 
da confiança do agricultor na política do_ Governo._ Somente 
esse restabelecimento pode evitar o processo deletério de 
abandono da atividade rural e da inchação das cidades, que 
só vinha acarretando prejuízos, desde que o Governo resoJveu 
abandonar a produção primária a sua própria sorte. 

Outra boa -notícia poderá ser -dada a.o Brasil, Sr. Presi
dente, s~s e SrS. Senadores, se o BNDES_conseguir realizar, 
sem mais atropelos, de natureza política ou juiíd~ca, o_ l~il~o 
das ações da Usiininas, primeiro passo-do anunciado programa 
de desestatização, prometido pelo Presidente Fernando Collor 
de -Mello. Ilustres companheiros desta Casa têm incorrido 
em grave equívoco de interpretação, ao se dizerem defensores 
da privatização, mas adversários da forma como vem sendo 
realizado o processo, especificame_n~e no C3:~? aa U~!Il!i~"às. 
Tais cOmpanheiros têm se agarrado _ao argumen,to falso de 
que existem "moedas podres", definindo, como tal, papéis 
da dívida int~rna, ~9dos _eles emitidos pelo. governo._ . 

Não posso_ concordar com a discriminação de-papéis todos 
eles reconhecidos pelo Governo como dívida, que podem, 
ou não, ser usados na aquisição das açóes da Usiminas. O~ 
fazendeiros, que já foram espoliados na desapropriação de 
suas terras pelo governo, por elas recebendo um valor bem 
inferior ao real, não podem, por exemplo, ter seus TDAs 
discriminados, apenas porque alguns proprietários desses pa
peís os venderam no mercado, a preço vil, beneficiand~ alguns 
compradores mais espertos. Não será mtJ_ ex~gero lembrar 
aos nobres senadores que esta Casa e a principal avalista 
de tais títulos, todos eles emitidos pelo governo, e agora defini
dos como "moedas podres". 



7092 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Outubro de 1991 

Essa discusSão -contribub_decisivatncntc, para 6 ·descré
dito do Brasil, interna e externamente, justamente no mo
mento em que o maior-problema do País é, justamente, o 
da credibilidade. O mi:iiS impOrta-nte de tudo_ é que a privati
zação ajuda a restabelecer a confiança dos brasileiros e dos 
estrangeiros no· Brasil. Mais do que nunca, este P~í~_-_precisa 
de um norte. Interesses menores nãO pôdem prejudicar um 
processo político fundamental, como é o da privatiZaç~o. na 
busca de tal rumo, o rumo dos investimentos novos, da geração 
de empregos e dos melhores salários, ou Seja, o rumo da 
prosperidade. 

Todos esses fatores positiVOs- soiriàdos, Sr. Presidente_, 
Srs Senadores, funciOilam como se fossem um pirilampo no 
fim do fúriel escuro, onde trafega o trem da crise brasileira. 
Esse pirilampo pode tornar-se um farol, desde que ãs autOri

dades federais adotern as providências adequadas, que ainda 
faltam, para o quadro melhorar corno um todo. o: sucesso 
da privatização da USirtiiífãS é um passo da maior televâncía. 

Mas o governo precisa fazer mais do que_ isso e çombater 
alguns equívocos que persistem, apesar da mudança_do coman
do da economia_._ -A primeira equipe ·cto Ggovefho Collor, 
chefiada pela professora Zélia Cardoso de Mello, deixou uma 
trágica herança de agravamento da situação, com elementos 
complicadores, como o descaso federal em relação- à dívida 
mobiliária dos Estados, o inoportuno socorro aos bancos esta
duais falidos e, principalmente, o desestimulo à agricultura, 
que produziu a qUebra das duas últimas safras agrícolas, levan
do para o campo·a·fome,--a-dcscrença·e a miséria.--

0 Governo Federal persiste no equívoco de tentar segurar 
a alta da inflação pelo binómiO arrocho salarial e controle 
de preços. O arrOcho salarial é promovido para evitar o consu
mo de supérfluos, o cjue, sirhplesmente, é uma insensatez, 
no- caso de um País como o nosso, onde a classe trabalhadora 
não consegue sequer consumir o essencial, quanto mais o 
supérfluo. O congelamento de preços é, normalmente, a con
trapartida demagógica para os salários baixos. 

Outro erro é a política que mantéin- permanentemente 
elevadas as_taxas de juros bancários, o que aCaba por onerar 
o Tesouro, maior tomador de empréstimos no mercado; con
centrar a renda nacional; aumentar o défícit público agra
vando, portanto, a situação de endividamento interno do Esta
do; e prejudicar o setor produtivo da economia. ,Pôr fim ao 
arrocho salarial, liberar os preços essa, sim, a foima correta 
de inibir o consumo _e reduzir as elevadas taxas de jurÇ>s _bancá
rios são três providências capazes de revert~r O quadro dramá
tico de desemprego em massa e aviltamen~9_dossal.ár~ps~ retra
tado, hoje mesmo, rias páginas dos grandes jorii.aiS t1:ãci60aís. 
Além disso, tais providéncias-·res-Ultariam num considerável 
aumento da arrecadação de impostos, ein curto prazo. Pois, 
com tais medidas, os cruzeiros· liberados, quinzen-almente, 
serão canali~ados para investimentos no setor produtivo, ge
rando empregos e aumentando a arrecadação. 

último, quando o governo começ_QU a devolver os cruzados 
congelados_ pelo primeiro Plano Collor ._ Com esse modelo, 
foram sepultadas as ilusões de que um milagre pudesse resol
ver os problemas económicos do Bra,sjl. O esgotamento das 
fórmulas mágicas deveria levar as autoridades econômicas, 
e também a sociedade brasileira, a encontrar o caminho da 
seriSatez, do qual nos perdemos há muito tempo. 

-se México, Argentina, Chile, Venezuela, Bolívia e Peru 
começam--a dar sinais -de· que encontraram tal estrada, por 
que nós estamos proibidos de trilhá-la? A política monetáriã 
mais bqmda, anunciada pelo Federal Reserve, o Banco Cei1-
t~al americano, favorece o incremênto de nossas expOrtaçôes, 
que podem, muitõ bem, ser a locomotiva a puxar o comboio 
da volta do crescimento económico no BraSil, no ano _que 
vem. 

Certamente, as medidas propostas no Eme-ndão não serão 
suficie.~tes para promover a necessária virada de mesa·. A 
reforma terá de ser bem·mais profunda, reduzindo a carga 
tributária, mas combatendo a sonegação e, por isso mesmo, 
também, aumentando a atrecadação do Estado brasileiro. O 
superáVit do setor público pode estimular a iniciativa privada 
a investir em projetes de maturação mais longa, capazes de 
dar sustentação a essa perspectiva do crescimento. 
-- Pata: tanto, é precíso encontrar soluções n_ovas e originais! 

em tal tarefa. o esforço e a competência do governo são fatores 
de fundamental importância, maS, certamenre, tlão setão os -
únicos. É verdade que os administr:adores públicos federais, 
estaduais e municipaiS preCiS-am enxugar a mâq~ina pUblica 
e reduzír os desperdícios, fazendo sua parte no grande empe
nho nacional para a superação da crise. Mas, neste momento, 
todos nós, também, temos uma c_ontribuição _importante a 
dar. De nossa criatividade e de nosso_esforço o Brasil precisa 
mais do que nunca, para superar esta fase difícil. Desânimo 
õão~ajUdará a ninguém. É preciso restabelecer a confiança 
em nossas possibilidades e encontra-rá caminho que nos leve 
à superação dos obstáculos, o que é difíCil, mas não impossível. 

Cabe a todos nós transformar a pequena luz do pirilampo, 
brilhando no fim do túnel, no farol capaz de iluminar a es_trada 
que nos levará de volta ao caminho de _um futuro com empre
go, salário digno e vida decente para todos os brasileiros. 
(Muito bem!). 

Durante o discurso do Sr._ José Eduardo, _Q Sr. 
Francisco Rollemberi, deixa a cadeira da presidência; 
que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, i_P_ Vice-Pre
sidente .. 

COMPARECEM MAIS OS SRS.· SENADORES: 
Almir Gabriel- Antonio Mariz- Áureo Mello 

-Carlos De'Carli- Coutinho Jorge- Dario Pereira 
- Irapuan Costa Júnior- João França -Jonas Pi-
nheiro- Marluce Pinto- Ney Maranhão. 

Tais medidas podem e devem ser adotadas peta atual O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presídênda 
equipe económica. Neste momento, credibilidade é gênerc:> rt?cebeu a Mensagem n" 269, de 199J (n" 560/91, na origem), 
de primeira neCessidade, e escasso. A necessária eStabilidade pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos do 
é essencial. Nunca o Brasil precisou tanto de regras fiXas, art. 14 da Lei n"' 8.158, de 8 de janeiro de 1991, subinete 
sem choques nem traumas, como está necessitando agora. ao Senado os nomes dos Senhores Ruy Coutinho do Nascí
Seríci"ãfé 0-Cãsó âe seâizer" que o Pãís pff:CiSã mais- de regras mento, Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, José Matias Perei
fixas do que, até mesmo, de normas ideais. O fundamenta_} ra, Marcelo Monteiro Soares, Neide Teresinha Malard e Paulo 
é que ·não se mudem essas regras ao sabor dos acontt::::çimentos, Gustavo Gonet Branco, para comporem o Coiiselho Adminis-
constantemente. _ _ trativo de Defesa Económica - CADE. 

O inodelo de_ dez anos da política monetarista esta esgota- O ·expediente será -despachado à Cõrriissãó -de AsSuntos 
do. Talvez a data de seu enterro tenha sido 15 de setembro_ Económicos. 
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É a seguinte a_ me~J,sagem recel~úda: 

MENSAGEM N• 269, DE 1991 
(n• 560191, na origem) 

Excelentíssinos Senh_ores Membros do Senado Federal, 
De conformidade Com o parágrafo único do art. '14 da 

Lei n"' 8.158, de 8 de janeiro de 1991, tenho a honra de subme
ter à aprovação de Vossas Excelênciis a e_sco~ha, que desej? 
fazer, dos Senhores Ruy Coutinho do Nascimento, para :presi
dente, Carlos Eduardo Vieira -de Carvalho, José Matias Perei
ra Marcelo Monteiro Soares e Neide Teresinha Malard, para 
C~nSelheir_os, e Paulo GustáVo Gonet Branco, pãra PrOcu
rador do Conselho Administrativo de Defesa Económica -
CADE. ·" 

Os méritos que me induziram a escolher os nomes ora 
indicados para o desempenho dessas elevadas funções constam 
dos anexos "curriculum vitae". 

Brasília, 16 de outubro de 1991. -Fernando CõiiOr. 

CURRICULUM VITAE 

I- DADOS PESSOAIS 

Nome: Ruy Coutinho do Nascimento. 
Data de nascimento: 2 de agosto de 1942~ 
Naturalidade: Belo Horizonte - MO. 
Filiação: Manoel José do Nascimento~ Maria Mercedes 

Coutiilho do Nasciinento. · -
Endereço: QL 18 - Conjunto 6 - casa 3 ,-Lago Sul 

- BraSI1ia- DF -71600 ....:~Telefone: 366~1897. 
Estado civil: casado. 
CIC: 024273461~87. 
CI: OAB/DF- n' 612: 
II- ESCOLARIDADE 

1. Formação 

1.1. Educação Primária e Média 

1.1.1- Curso PrimárióTn1ciado -no Orupo-ESc<?l3f:Bfãsil, 
em Uberaba -.MG, em 1950, e concluído no Colégio. de 
SãoBento,emSãoPauló-SP,em1953. ~~' · ----

1.2 - Educação Superior 
1.1.2- Curso Ginasial iniciado no Colégio de São Bento, 

em São Paulo, em 1954, e concluído no Colégio-Estadual 
de Uberlândia-MG, eril. 1958: - --

1.1.3.- Curso Colegial iniciado no Colégio Estadual de 
Uberlândia- MG, em 1_959, e concluído no Centro de EducaR 
ção Média de Brasilia- DF, em 1964. 

1.2.1- Curso de Direito pela Faculdade de CiênCi:lsJurf
dicas e Sociais da Universidade de Brasflia (UnB), de 1965 
a 1969. · · 

1.2.2 ~Curso de Mestrado em Administração, Área de 
Finanças, pela Faculdade de Ciências Econó_micas da Univer
sidade Federal de Minas Gerãis (UFMG), em convênio com 
o Programa Nacional de Treinamento de Executivos (PNTE), 
da Secretaria de Planejamento da Presidência da_ República, 
Belo Horizonte, maio de 1974 a outubro de 1975~ 

1.3 - Educação EspeciaUzada 

1.3.1-Curso de Pós-Graduação em Mercado de Capi~ 
tais, pela Escola de Pós:-oraaU.açá(i em Economia, do Instituto 
Brasileiro de Economia, da Fundação GetúliO Vargas, Rio 
de Janeiro, março a dezembro de 1970. 

~ _ .. _ 1~ __ .2 -,-_Curso "Integração Nadonal da E_conomia Brasi
leira", pelo Departamento de Eco"noniià da Universidade de 
Brasília (UnB), em 1971. 

1.3.3 ---.-II CurSo de EconOmia Téórica e Aplicada, pela 
Escola de Pós-Graduação eq~ Ec_o_nomia do ~nstituto Brasileiro 
de EconOmia, da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 
maio a sêtembro de 1976. 

1.3.4- Curso de CoriiUnicB.ÇaO S'Ocial~-peia-Associação 
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra __:_ ADESG 
-delegacia do Estado do_Rio de_)a!leiro, em 1976. 

1.3.5- VI Ciclo de Estudos sobre Segurança Nacional 
e Desenvolvimento, pe~a Associação dos niplomados da Esco~ 
la Superior de-- Gu-etra - A~ESG - Delegacia de Brasíli~ 

-de junho a ~etembro de 1977.- - -- -
1.3.6- Ciclo de Conferênciâ sobre Ciência e Tecnologia, 

no âmbito do Prog~am~ ~acion~l de E~~udos sobre Ciência 
e TeCnologia, promovido pela Associação dos Diplomados 
da Escola Superior de Guerra- ADESG. Brasília, maiofjll
nho de 1984. 

2. Atividade ProílSSional 

2.1- Setor Públi~. 

2.1.1- Assessor Legislativo_ do Governo do Esfã.do de 
GOiáS Ji.nilo~-áõ-'CongresSo NãêioOàl, em Brasilia, de 1963 
a 1965. 

2. r:2- Auxiliar Legislativo do Q_uadro permanente da 
Câmara dos Deputados, em Brasília, nomeado em 1968 e 
êxónera~do, a fl_edido, em 1973. 

2.1.3- Advogado SeniOi ~o Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES, espedalista em 
Mercado de Capitais, a partir de 1975. 

- 2.1.4- Gerente da Área de Representação do Banco 
Nacional de Desenvolvimento EcOnómico e Social - BN
DES, de 1980 a 1982. . 

2.1.5- Chefe de Departamento de Relações Governa~ 
mentais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômiex> 
e Social_- BNDES, de 1982 ai98Ó. . . . . .. . . . . . 

2~L6 --:-1\fembro dq ÇoitselhQ. d~ A~miniStraçáo. d.a _So
ciedade de Habitações de Interesse Social (SHIS) órgão inte· 
gqmte da, estrutura administratíva do Governo do DistritO 
Federal, de 1985 a 

2.1.7 -.,-,Secretário-Executivo do Conselho de Desenvol
vimento Comercial (CDC), do Mi~i~te-rio da _Indústria .e do 
Comércio, de 1986 a 1989. 

2.1.8- N.lenibro do Conselho DeliberatiVo dO Centro 
Brasileiro de Apoio â Pequena e Média Empresa - CE
BRAE, de 1986 a 1989. 

· 2.2.3- Setor Privado 
2.2.1- Analista FinanceirO do Banco Denasa de Investi

mentoS S/ A, no Rio de_Janeiro, de 1970 a 1971. 
,-. .:2.2.2----: Gerente-Geral do Banco Denasa de Investimen

tos SIA em Brasília- DF, de 1971 a 1973. 
2.23 - Gerente·Geral do Banco CRECIF de lnvestimen~ 

tosSIA em Brasília- DF, de 1973 a 1974. 
2.2.4 -ConSultor do FrigoríficO T. Maia S/ A de Gover

nadro·Valadares ~ MG. de 1977 •d982. 
1.2A- Consultor do Frigorífico T. Rio SI A, do RioJa~ 

neiro- RJ, de 198Q a 1982. 
2.2.6 ~Consultor Financeiro da ELMEC Engenharia Lt~ 

da, de Belo Horizonte - MG, em 1983. · 
2..-2.-7- Consultor da Woods _Gordon Ma~?-~gement Çon

sultafits, de Tofonto, cànadá, do Gr-upo Arthur Yong Interna-
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cional, no tocante a oportunidades de investimento no Brasil, 
em 1983. · · ·· · 

3. Participação em Conclaves nó Paí$ __ 
3.1- II SemináriO Nacional sçbre Direito Comparado, 

patrocinado pelo DepartamentO Cultural da Embaixada Ame
ricana e realizado no Rio de Janeiro em maio de 1968. Apre
sentou a te.se uum Sistema em Crise: o Federalis~o no_s Esta
d~s Un~?os e no Brasil", aprovada "com louvor, por unani-
mtdade . . -- -~ . . . ______________ _ 

3.2 ~VIII CongreSso Nacional de Bancos, como convi
dado da Federação Brasileira de Associações de Bancos e 
da Federação Nacional de Bancos, representando o Banco 
Denasa de Investimentos S/ A, Brasília, abril de_l971. 

3.3- III Conferência Nacional das Classes Produtoras 
(III CONCLAP) Rio c!e Janeiro, 1972. . .. 

3.4-19 Encontro do Programa de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Proc!oesle). Campo Grimc!e (MS), junho de 
1972. . . " . .. 

3.5 ~VII Encontro das Empresas de Crédito, Investi
mentos e Financiamento, representando o Banco Dena$3 de 
Investimentos SI A. Brasflia, outubro de 1972. 

3.6 -Simpósio sobre Leasing, promovido pelo IDORT 
- SP, FIESP- CIESP e Associação Brasileira das Empresas 
de Leassing, representando o Banco Denasa de Investimentos 
SI A. São Paulo, março de 1973. 

3.7 ~ 19 SemináriC,--de Integração Nacional, patrocinado 
pela Associação Brasileira_M Bancos de Desenvolvimento 
- ABDE- representando o Banco Denasa de Investimento 
SI A. Rio de Janeiro, abril de 1973. 

3 .. K~-Seminário sobre Comércio _Exterior, promovidO 
pela Federação das Indústrias do_ Estado de:! .Minas Geraj.s 
em conjunto com_ o Centro_ Interamericano de Comerciali
zação (CICOM), DEA e FGR. Belo Horizonte, outubro de 
1974. 

3.9-:- SemináiiO Nacional de Cometcialização Agrope
cuárii~ prOmoVido-pelo Programa Paranaense de Treinamento
de Executivos em conV-ênio Com à Programa Nacional de Trei
namento de Executivos, da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República. Curitiba- PR, fevereiro de 1975. 

3.10-Seminário de Desconcentração Especial das Ati
vidades Económicas~- promovido pela Federação das Indús
tria-s do Estado de Minas Gerais. Representou o Ci.frSo- âe 
Mestrado em Administração da UFMG. Belo Horizonte, se
tembro de 1975. 

3.11- Sitil{>ósiO sObre_ Desenvolvimento Siderúrgico Na
cional, promovido pelo Governo do Estado de Minas Gerais 
e pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
Representou o Curso de Mestrado em Administração da 
UFMG. Belo Horizonte, setembro de 1975. · 

3.12- VI Conferência Interamericana de Arbitragem 
Comercial, promovida pela Comissão Interamericana de Arbi
tragem Comercial; em colaboração com a Confederação Na
cional do Comércio7 Rio de Janeiro~ -abril de 1976. · 

3.13- VII Congresso da International Association of Fi
nancial Executives Institutes - IAFEI - representando o 
Banco Nacional do Desenvolvimento Económico. Rio de Ja
neiro, julho de 1976. 

3.14- I Seminário para õ-Planejamento Governamental 
de Brasflia, promovido pefo Governo dO -Dísfritó Federal e 
Secretaria de CooperaÇãO EconómiCa e Téchica Internacional 
da Secretaria de Planejamento da Presidência da República~ 
Brasflia, novembro de 1976. · · · · 

_ . ~.15- VI Seminário InteramericariO de Orçamento, or
gamzado pelo Programa de Financiamento do Desenvolvi
mento da Secretaria-Geral da Organização dos Estados Ame
ricanõS (DEA), Sbb os auspícios da Secreta,ria de Planeja
mento da Presidência da Repúblíca. Brasília, fevereiro de 
1977. 

~: 16-:- Simpósio Nacional do AicOOI:- j)!õlnovidO pela 
Comissão de Agricultura e Política Rural da Cânlara dos De
putados. Brasília, junho de 1977. 

3.17- Foruril âe Debates sobre "Desenvolvimento e Im
portância da Tecnologia Nacional", promovido pela Comissão 
de CiênCia e Tecnologia da Câmira dOs DePutados. Brasília, 
outubro de 1977. 

3.18-II Painel de Assu-ntos Internacionais: "Valores 
e Rumos do Mundo Ocidental", promovido pela Comissão 
de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Brasília, 
outubro de 1977. · 

3.19- IV CO_nferência NaciOnal das Classes ProdUtoras 
(CONCLAP). Delegado da Federação das Indústrias de Bra
sília e da Confederação Nacinal da Indústria. Assessor da 
_3? Comis_são Técnica: "A Pequena e Média Empresa". Rio 
de Janeiro, outubro/novembro de 1977. -

3.20- I Simpósí()-sobre Problemas dos Empresários do 
Distrito Federal, prOmovido pela Federação das Associações 
Comerciais e ~~~ustrias do Distrito Federal e pela Associação 
Comercial do Distrito Federal. Relator da tese "Brasília e 
sua Região Geoeconórnica". Brasília, riOVi:imbro de 1977. 
----- 3.21- Encontro "Alternativas Energéticas p'ai-a OBra
sil", promovido pelo Decana to de Extensão da Universidade 
de Brasília, em maio/junho de 1978. -

_ 3.22- Seminário "'Mercado A.cj.onárjo
7

: SÜ:ua_ção Atual 
e Perspectivas", como convidado da_ Comissão Nacional de 
Bolsas de Valores. Belo Horizonte, agosto de 1978. 

323 ~Encontro "~gricultura Brasileira: Agenda para 
o Amanha , como convtdado do Banco do Brasil S/ A. Brasí
lia, janeiro de 1979. 

3.24-Simpósio "Brasil Agro-Invest 79", como convi
dado do Banco do Comércio -e Indústria de São Paulo S/ A 
- COMIND. São Paulo. maio de 1979. 

3.25 -I Encontro de Empresários da Região Centro
Oeste, como convidado do Centro de Desenvolvimento de 
Ensiifo de Brasília - CEDEB, promovendo conferência o 
tema "O BNDE e a Empresa Privada Nacional". Caldas No-
vas- GO, maio de 1980. · 

3.26- I Sinip6sio Brasil-ÁfriCa de Comércio como con
vidado da Câmara de Comércio Afro-Brasifefri. 'sãO 'f>auiO; 
novembro de 1980. 

3.27- I Seminário Internacional sobre Empresas Públi
cas no Desenvolvimento Económico, promovido pela Secre
taria de Planejamento da Presidência da República - SE
PLAN, como representante do Banco Nacional do Desenvol
vimento Econômico- BNDE, Brasíliã; julho de 1981. 

3.28- Simpósio ·sObre Alternativas para a CriSe -Econó
mica Mundial, promovido pela Comissão de Economia Indús
tria e Comércio da Câmara dos Deputados, Brasília, ã.g~stó/se
tembro de 1981. 

3.29 -Seminário Internacional sobre "Venture Capi
tal", promovido pela Associação Brasileira dos Analistas do 
Mercado de Capitais-- ABAMEC _e Associação Brasileira 
das Companhias Abertas - Abraca, representando o Banco 
Nacional do Desenvolvimento Económico- BNDE. Rio de 
Janeiro, setembro de 1981. 
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3.30- I Congress<n .. obfe a- Ocupação da Amazónia, pro~ 
movido pelo Governo dó Estado de Mato Grosso, comõ repre-·
sentante do Banco Nacional do Desenvolvimento Económico 
- BNDE. Cuíabá, abril de 1982. 

3.31- I Congresso_ de Desenvolvimento Comercial~ Co
mo convidado especial da Confederação Nacional do Comér
cio e do MiniStério da Indústria e do Comércio. Brasília, 
agosto de 1982. . . .. 

3.32- Seminário s·oore-'ASpectos Jurídico-Legais do Fi
nanciamento às Operações do Coméfcio Exterior, promovido 
pelo Ministério-das Relações Exteriores o e pelO PrOgrama-das 
Nações Unidas para o De_senvolvimento Econômk:o e Socíal 
- BNDES. Brasflia, agosto del98L. _ 

3.33- Seminário Sobre Iridustrialização do Nordeste, 
promovido pelo IPEA/PNUD/CEPALIILPES, como convi
dado do Instituto de Planejamento EconóniiCo--e Social -
IPEA. Brasflia, março-de !984. . . . ·-- . 

3.34- II Semana de Indústria e ComérciO, c:Omo convi
dado_do Ministério da Indústria e do Comércio. B!aSíJia_,"agos-
to de 1984. · -

3.35-VII CongreSsO da Associãção ~rasilei:ra _dos Ana
listas do Mercado de Capitais- ABAMEC. BrãSí1ia, ~nOVe_m-
bro de 1984. 

3-.36_~ I Congresso Nacional de Executivos Fin~Ceiros, 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros 
- IBEF, São Paulo, outubro de 1985. . . . . . . · 

3.37- III Congresso Nacional dé" Al.ltoffiação ComerCial, 
a convite da Asso_ciação Brasileira de Auto~ação Cºriiercial 
- ABAC, como debatedor no painel "Aspectos FiSCais da 
Utilização de Terminais Porito-de-Vencta" e como represen
tante do Sr. Ministro da Indústria e do Coméi-éiO.-São Paulo, 
julho de 1986-

3.38-Seminário de Comércio Exterior: A Alternativa 
Brasileira, promovido pelo Centro de Comércio Exterior do 
Espírito Santo, como ·expositor no painel "Comércio Interna
cional: Experiências -e Potencialidades Regionais", Vitória, 
agosto de 1986. · 

3.39- XXVII Congresso Nacional de Lojistas, promo
vido pela Conferência Ná.Ciona.J dos Diretores- Lojístªª-' cõmo 
conferencista sobre o tema "O COmércio dã Nova República•;:· 
Rio de Janeiro, setembro de 1986. - --

3.40- III Encontro do Sistema Expositor Brasileiro, 
promovido pela União Brasileira dos Promotores de _Feiras 
- UBRAFE,-como Pn!sídente de Honra. Rio de Janeiro, 
julho de 1987. . -· · · 

3.41 -II Encontro do Sistema Expositor Brásilei_ro, pro- · 
movido pela União Brasileira dos Promotore-s de Feiras -
UBRAFE, como Presidente de Honra. Rio_de Janeiro, julho 
de 1987. -

3.42- Convenção Anual do Comércio Atacadista de 
Produtos Industrializados de Consumo Básico"- CONAt/87~ 
promovida pela Associação Brasileira de Atacadista e -Distri
buidores - ABAD, como conferencista e fepr-es~nta_nte do 
Sr. Miriisti"O-da Indústrhl-e do Comércio. São Paulo, setembro 
de 1987. 

3.43 --x SirripósiO Latino-Americano -da f>equena e Mé
dia Empresa - X BLAMP - na qualidade de Moderador 
no painel" "A Representação Empresadal das Empresas de 
Menor Porte". Rio de Janeiro, novembro de 1987. 

4. Atividades no Exterior 

4.1 -Viagem de observa-ção_ das j_ns_ti_tuições americanas 
aos Estados Unidos e- ao Estado Livre Associado de Puerto 

Rico_, a convite do B~realJ ofEducational and Cultural Affairs 
do United StatesDepartament of State, em 1969. 

4.2-Semináriô sobre-·biréitO Comum e Direito Civil 
na Tulane Univers.it, School of Law, em New Orleans, Loui
siana, EUA, a convite do United States Departament of State_, 
em fevereiro de 1969.-

4.3- 25• Conferência AnUal d3 FiitanCiaJ Anãlysts Fêde
- ration, como Delegado do Banco Denasa de Inve?timentos 

SI A. Ne"{ York, EUA~ maio de 1972. . - . 
4.4.....:.... Membro da delegação da Associação d()S Diplo

mados da Escola Superior de Guerra- ADESG, em \liãgem
de estudos à República do Paraguai, em setembro de 1977. 

4.5 ---:_- 9~ Congresso Mundia1 de Executivos de Fin-ánÇas, 
promovido pela Internacional AssociatiOn of Financial Execu
tives Institutes-:- IAFEI, como mel!lbr~ da del~gação !>ras~
leira. Bueno· Aires, julho de 1978. 

4.6- Seminário sobre Investimentos EstrangeiroS em 
Setores Selecionados da Economia Brasileira, a cOnvite da 
Coiúedúaça.O Nacional dos Bancos e do Council.of the Ame
ricas.New York, EUA, setembro de 1978. 
_ 4.7- 26~ Congresso da Intefn-açional Chamber of Com

merce,_ como membro de delegação brasileira e debatedor 
do tema "População e Alimentação como Barreiras ao Cresci
mento"._ Orla,ndo_,_ Flórida, EUA, outubro_de 1978. 

· {S-I SimpóSio paia o Fofneritô de Iritercã,mblo Comer-_ 
-cial Brasil - África Ocidental, patrocinado pelo Banco do 
Brasil SI A. Ministério das Relações Exteriores e Comunidade 
Ecoliô.m._iça da,_ África Ocidental- CEA_Q_, coinQ_membrQ 
aa -delegação de empreSários brasileirõ-s.- Abdjan, Costa do 
~ar_fi!TIJ. fevex:_eiro de 1979. 

4.9- "Seminário of the Actual Financial and Economics 
Prob~eqts'', promovido pelo Carl DuisbergCentrem GGmbH, 
em C()lônia, República Federal da Alemanha, em outubro 
de 1979. .. . .. . . 
_ -·- 4~l0~12~' Co_p_gres~o Mun9ial de_Exec~tivos de_Finan
çis~ promovido Peia Iiltefnational Association of Financial 
Executives Institutes- IAFEI, como membro da delegação 
brasileira. Cidade do México, abril de 1989. 

4.11- ''Europe~u~ Business I:_orur;n: Financ_e Investiment 
& Trade", promovid() por Thç. Finançial Times~ Instituto Na~ 
zionale Per II Commercio Estero. (ICE) e Instituto Per LassiS
tenza Alio Sviluppo De! Mezzogiorno (IASM). Roma, Itália, 
dezembro de 198L 

4.12 ~ "\vorld- :Banking cqpie~e~~e;:. promovi ;:Ia por
'fl?:e finançial_Time_s em associação com The Banler. Londres, 
Inglaterra, dezembro de 198L 

4.13- Conferência ••Trade, Investiment and Public Poli~ 
cy in Latin America: Trends and Prospects~~, como convidado 
do American Enterprise Institute for Public Policy Reserch, 
que a promover conjuntamente com o Forum das Américas_, 
na sede da Organização dos Estados Americ_ano_s (Ç)EA), 
em Washington DC, EUA, em setemDro de 1982. 

4.14- "Inter-American Confe'rérice ofPrivate Enterpri
se.,, como convidadP da Canadian Association- Latin Ame
rican arid Caribbean, Montreal, Can3dá, setembro de 1982. 
. 4.15- Confetênciá Anual da Financial Analyst Fé:dera
tiõ.fi,"cõmõ con-vidado da entidade. Los Angeles, EUA, abril/· 
maio de 1984. . · .. 

4.16- Seminário .. Asset Allocation, Attribution and-
Perfqrmance Mea~4I:_e_If!.~Bt'' promovido pela Financial Ana
IYStS Federation. Orlando, Flórida, EUA, fever_eiro/mi:trçõ de 
1985. 
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4.17 ~ "A.Õ.nual European Institutional Investor Confe
rence'', a convite da publicação ulnstitutional Investor''. Lon
dres, Inglaterra, novembro de 1985. 

4.18- 37• Salão Internacional de Aeronáutica e Espaço, 
a convite de Salons Intemationaux de l'Aeronautique et de 
rEspace, através da Promosalons - Salõ_es Especializados 
na França. La Bourget. Paris, França, junho de 1987. 

4.19- Vlll Congresso Hemisférico de Câmaras de Co
mércio e Indústria Latinas, como Invited_ Speak da Junta de 
Governo da Latin - Chamber of Commerçe of the USA. 
MIAMI, EUA, setembro de 1987. . _ -· . 

4.20- Projeto_ "US Perspectives on Global Economic 
Interdependence", a convite da United States lnformation 
Agency _(USIA), desenvolvido em Washington D.C. Greeville 
(South Carolina), San Francisco, Indianópolís (Indiana) e 
New York, durante outubro e novembro de 1988. 

S. Trabalhos Pnblicados 

5.1- "Um Sis_terna em Crise: o Federalismo nás Esi3.dos 
Unidos e no Brasil" - Tese apresentada ao II Seminário 
Nacional sobre Direito Comparado e aprovado "com louvor" 
por unanimidade. Rio de Janeiro. maio de 1968. (Mírileo-
grafado). c 

5.2 -·'"'O PND e os ConglomeradOs" - correio Brazi-
liense de 15,10-71. · 

5.3- "Uni Banco para o Centro-Oeste"""""'" Correto ura
ziliense de 21-4-72. 5.4- ''Leassing Financeiro e DeSen
volvimento Indústria!" - "Estado de Minas" de. 17-8-75 e 
Correio Brazillense de 17-9-75. 

5.5- "Minorias Acionárias" - Correio- BraziiieiiSe-Cfe 
19-12-76. . . 

5.6 ~.''Previdência Prfvada e Mercado de Capitais" -
Correio Br.ZUiense de 25-6:77. · -- - ~, · 

5.7- "Lealdade aos Minoritários"- Vanguarda de B~a
sfiia, órgão oficial da Associação Comercial do Distrito Fede
ral, em 27-8-77. 

5.8 - "EstímulQ ao Empresário Nacional" - Correio 
Braziliense de 28-4-78. _ _ . . _ 

5.9 - ·"S.A.: o· Cdnceito .4e Grupo de Sociedade~ e 
suas Implicações ECõhôirficas" Revista da ~~dú~~~~' órgã? 
da Federação das Indústrias de Brasíli~'-- edição _de_. fevere~-
ro/abril de 1978, e Folha de Goiás de 4-6-78. _ . 

5.10 -."Investidores Institucionais e Estabilidade do 
Mercado''- Correio Braziliense 4e 17-8-78. 

5 .. 11- "Nova Ordem Monetária"_- Correio Braziliense 
13-12-78. . . - - . ~-

5~12- "Ramos_ Externos o.o Merçado de GªpitaiS"
Correio Braziliense de 3-4-79, 

5.13 - nRio.:.dólar: Prós .e Contras" - Correio Brazi
liense de 20-6-79. 

5.14- "Em Busca de Realismo"- Correio B...raziliense 
de 13-5-80. 

5.15 - "O _BNDE e a Empresa Privada Nacional" -
Conferência proferida no I Encontro de Empresários da Re
gião Centro-Oeste, em Caldas Novas/G.Q, em maio de 1980 
e publicada no Jornal de Brasflia de 8-6-80. 

5.16- "A Presença de Galbraith"- Correio Braziliense 
de 28-8-80. .. 

5.17- ''Ríó-dólar, proposta que merece novos estudos" 
-Correio Braziliense de 29-11-81. 

5.18- "AçõeS, tiritá" saída para a· crise"- cOrreio :Brãzi
llense de 3-12-83. 

5.19- "Reflexo do Estado-Empresário"- Vanguarda 
de Brasfiia, órgão da Associação Comercial do Distrito Fede
ral, de 8-7-85_ 

5.20 - "A Nova República, a Federação e a Questão 
Tributária" - Vanguarda de Brasília, órgão da Associação 
Comercial do Distrito Federal, de 28-7-85. 

5.21- "O Capital de Risco e as Empresas Emergentes'' 
-Correio Braziliense de 23-10-85. . -

-6. :Ativldacie'i>ócente 
-~6.1 ....:.... Professor da disciplina Mercado de Capitiis nos 

cursos de Administração ·e Economia da Faculdade Católica 
de- Ciências Humanas, em Brasília- DF, de 1977 a 1978. 

7. Designações Especiais 
.7 .1 - Membro do Grupo Int~r~inistCrial de C99rde

nação dos FinanCiamentos a Frigoríficos, como representan~e 
do Banco Nacional do Desenvolvimento Económico, de 1977 
a 1980. . 

7.2·...:.:... Membro -do Grupo Técnico de CoOrdenação do 
Conselho Nacional de Pós-Gradução, do Ministério da Educa
ção e Cultura, como representante do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Económico, de 1977 a 1980. 

7.3- Representante do Banco Nacional do Desenvol
viine.ritõ EconômicO Tio Colegfãdo do Fundo de Democra
tização' do Capital das Empresas - FUNDECE, do Banco 
do Brasil S.A., de 1977 a 1982. 

7.4- Suplente da representação do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico· junto à Comissão de Política 
Florestal, do Instituto ·Brasileiro dq _Desenvolvimento Flo
restal- IBDF, de 1977 a 

7.5- .Membro da Delegação Brasilei!~ .. à II Reunião 
da Comissão Mista Brasil-Dinamarca para Cooperação Eco
nómica e Industrial, como representante do Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico·, realizada em Brasília, em 
abril de 1981. 

7.6 -Membro·· da Delegação_Brasil~ira à IV ~eunião 
da Comissão Mista Brasil-Noruega para ComérCio e "Coope
ração Econômica, Industrial e TéCfiica, como representante 
do_B.anco Nacional do Desenvolvimento Econ~ntico :-::-.BN-
DE, realizada em Brasília, em juflho de 1982. . . 

7.7- Membro da Delegação Brasileira à IX Reunião 
da Comissão Mista Teuto-Brasileira de CoOperação 'Econó
mica, comó representante do Banco Nacional de Desenv.ol
vimento Econômico e Social- BNDES, realizada em Brasília 
-DF, em novembro de 1982. - . . . _ 

7.8- Membro Titular do Conselho Deliberativo do Cen
tro de Apoio à Pequena e Médta Empresa de Rondônia -
CEAG/RO, do Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média 
Empresa- CEBRAE, da SEPLAN, como representante do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econôn;tico e Social
BNDES, de 1983 a 1985. 

7.9 - Membro do Conselho .Deliberativo do Centro de 
Apoio à Pequena e Média Empresa de Roraima - CEAG! 
RR, do Centro Brasileiro. de Apoio à Pequena e Média Em-.. 
presa-CEBRAE, da SEPLAN, como representante do Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econôl!licO e Social- BN
DES, de 1983 a 1985. 

.7.10 -Membro Suplente da ComiSsão Interministerial 
de Acompanhamento das Finanças Estaduais e Municipais· 
- CIAFEM como representante do Banco Nacional de De· 
senvolvimento Económico e Social- BNDES. 

7.11 - Membro da Delegação Brasileira à X Reunião 
da Comissão Mista Brasii-Tc:hecoslov~quia, como repr~sen-
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tante do Banco Nacional de Desenvolvimento Ecgnôlnico e 
Social- BNDES, realizada em-Bra511ia.....:... DF, em agosto/se-
tembro de 1983. . . . . ·-

7.12- Membro Suplente do_ Conselho TécniCQ.:Consui-
tivo do Banco da Amazónia S.A. (BASA), como _represen
tante do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e 
Social- BNDES, de 1983 a 1986:-. 

7.13- Membro da Comissão-Nacional de Con.versão 
ao Sistema Internacional de Unidades - CONACON, como 
representante do Conselho de DesenyolvimeJ!,_fo~ Comercial, 
do Ministério da Indústria e do Comércio, de 1986 a 1989. 

7.14- Membro Titular do Conselho Federal do Fundo 
para Reconstituição de" Bens Lesados,_ ~-o Ministé!io da J~sti
ça, como representante do MinistériQ da Indústria e _do Comér-
cio, de 1986 a 1989. . . . . ·- · 

7.15 -Membro Titular "do Grupo ExecutiVo de Movi
mentação de Safras- GREMOS, do Ministério da Agricul
tura, como representante do MinistériO da Indústria e do Co
mércio, de 1988 a 1989. 

8. Filiação a Entidades 
8.1 - Ordem dos Advogados do Brasil, Secção_-do Dis-

trite Federal, sob n~ 909. -, _ 
8.2 ........ Associação Brasile~ra de Analistas_ do M~rcado 

de Capitais- AllAMECIDF, Brasflia. . . 
-Membro do Conselho Diretor de 1987 a 
-Diretor-Técnicõ, de janeifõ_a junho de 1987. 
- Vice-Presidente, dejunhode 1987 a dezembro de_1988. 
8.3- Associação ComerciaJ __ c!o DiStrito Federal-

ACDF, sob n• 177. ... . . . . . . 
-Membro da Comissão Permanente do Plano-Diretor 

da entidade, de 1982 a 1985 e seu Vice'Presidente de 1985 
a 1987. 

-Membro do Conselho Permanente EconómiCO-Social 
de 1987 a · 

8.4 - Associação dos Diplomados _çla _Escola -~Superior 
de Guerra- ADESG, Delegacia de f!rasflia- DF. 

8.5 -"Iilstituto BtãSileiro de ExecutivOs-_F:in_ª-oç_eiros.---:-
IBDF, Rio de Jarieiro. _ _ _ _ -

8.6- Clube dos Píorieiros de-Brasília. 
8. 7 - Iate Clube de Brasma. 
-Membro do Conselho Deliberativo de 1987 a 

CURRICULUM VITAE 

I- DADOS PESSOAIS 
Nome: Carlos_ Eduardo Vieira de Carvalho. 
Data de nascimento: 14 de maio de 1939. 
Naturalidade: Rio de Janeiro. ---
Filiação: Tarcisio Vieira de Carvalho e Maria de Lourdes 

Vieira de Carvalho. _ - _____ _ 
Endereço: SHIS QI 3, Conjunto ·9, Casa 7 - Brasflia 

-DF- Telefone: 248-2763. 
Estado Civil: Casado. 
CIC: 029.613.347-72 
C!: 13.147- OAB/RJ 

1.126/A- OAB/DF 
II- ESCOLARIDADE 

2.1 - Nível Médio. . _______ -· __ . . ..• . 
Curso Ginasial, 1950......, 1953: Colégio Santo Inácio. Cur

so Científico, 1954-1956: Colégio Santo Inácio:- · · · -

2.2 - Nível Superior _. 
Direito: Faculdade de Direito, Faculdade Nacional de 

Direito. Rio de Janeiro-~ RJ. Ano de conclusão .....;..__1962. 

2.3 - Nível de Mestrado _ 
Curso de Mestrado em ''Direito e Estado" (Crédito obti

dos, faltando a defesa de tese). Universidade de BrasHia. 
Ano de conclusão - 1991. 

2;4 - Outros Cursos __ _ 
2.4.1 - Curso de Pesquisa Bibliográficas em Tecnologia, 

do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Docuinentação (Presi
dên_çia da República/Conselho Nacional de Pesquisa)- Rio 
de Janeiro -1960- (duração de um ano). 

. 2.4.2 - Curso de Aperfeiçoamento para -Advogados de 
Empresa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Cen
tro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito (CEPED), 
com a colaboração da Fundação Getúlio Vargas, da Agência 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e da Funda
çãO Ford- Rio de Janeiro 1969- (duração de um ano). 

2.4.3 - Curso de Especialização em Direito ConStitu
cional: controle da constitucionalidade, Universidade de Bra
silia (UnB). Faculdade de J'lstudos Sociais Aplicados, Depar
tamento de Direito, Brasfiia- 1982-1983. 

2.4.4- Escola Superior de G-Úerra, Presidência da Repú
blica, Estado-Maior das Forças Armadas - Rio de Janeiro, 
!984. 

~ 

II- EXPERiêNCIA PROFISSIONAL 
- Cargos que ocupa: 
·3.1-- Faculdade de Estudos Sociais Aplicados da Univer

sidade de Brasüia (UnB). 
· -'Período: 1979, até a presente data. 
- --:AtiVidade: Professor de "Direito Administrativo" e 

de "Jurisp!udência do Direito Administratívo'', do Departa
mento de Direito. 

3.2 ~ Conselheiro eleito da Ordem dos Advogados do 
Biasil, Seçáo DF, sendo Presidente da Comissão de Étiéa 
e DISciplina e da Câmara da" Ética e Disciplina. Período: 
199111992. 

IV -CARGOS EXERCIDOS 
-4.1- Advogado do "Escritório de Advocacia Guilherme 

Caldas da Cunha", de 1962-1966. . ~ .. 
4.2 ~"Assistente do Presidfmte do Instituto Bra.sileiro 

de Bibliografia e Documentação (IBBD. atual IBCT), órgão 
do então Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), de 1966 
-1969. . 

4.3 -Assistente do Procurador-Geral do Conselho Na
cional de Pesquisas (CNPq), órgão então diretamente subordi
nado à Presidência da República, de 1969 - 1970. 

4.4-Procurador-Geral do Conselho Nacional de Pesqui-
sas(CNPq), de 1970--1974. . . . .. 

4.5 - Chefe da Consultaria Jurídica do Conselho NaclO
nal de Desenvolvimento Científico e -Tecnológico' (CNPq), 
entidade então vincuiada à Secretaria de Planejamento da 
Presídência da República, de 1979- 1985. 
--

0

~4.6- COnsultor Jurídico do Minist~rio da CiênCia e Tec-
nologia, de 1985 - 1987. · · · c · . 

= 4. 7 - Assessor do Miriistro-de Estac:Io da, Previdência 
e Assistência Sociaí, ~êoni atribuições dC assessoramento jurí
dico especial do Ministro, 1987 --,-1988. . . . . . 

·· "4.8 :..::. Advogado do Conselho Nacional de Desenvol
vimento Científico e Tecnológico (CNPq), entidade vinculada 
·à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, de 1975 -
1988 até 3-6-91, data da s.ua aposentadoria. . 

-OUTRAS EXPERI~NCIAS PROFISIONAIS 
- -.s,-:1·- Documentarista do Instituto- Brasileiro de Biblio~ 

gfãfia e Documentação, técnico bibliográfico integrante da 
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equipe que elaborou a "Bibliografia Brasileira de Ciéncias 
SociaiS", 1962 -1964, editada pelo refeddo Instituto- Rio 
de Janeiro 1958- 1966. 

Presidente do "Grupo ExecutivO de Atividades Edito
riais". encarregado da coordenação e ediçãp do periódico 
especializado "Notícias'', editado pelo Instituto Brasileiro de 
Bibliografia e Documentação, 1967- 1968. 

5.2 --=-secretário-Geral da Associação Brasileira de Do
cumentação e Técnicos de Informação, 1967 -1968. 

Integrante do "Grupo de Trabalho" encarregado de pro
por as providências visando à implantação, na estrutura do 
Miriistério da Ciência e Tecnologia, dos órgãos e entidades 
relacionadas no art. 6<.>, itens II, III e IV, do Decreto no;~ 91.146, 
de 15-3-1985, Brasilia, 1985- 1987. 

Presidente do "GrUpo -de Trabalho", instituído no MiniS
tério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade 
de propor ao MinistrO de Estado as medidas de caráter jurídico 
necess_árias à operacionalização do Sistema Unificado e Des
centralizado de Saúde nos Estados- SUDS. 1988. 

VI- HOMENAGEM RECEBIDA 
6.1- Agraciado coro a medalha _comemoratiya do 3()9 

aniversário do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico ~ CNPq. 

VII- PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS 
7.1-Representante do Instituto Brasileiro de Biblio

grafia e Do~umentação IBBD atual "IBICT), órgão subordi
nad_o ao então_ Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), na 
16• ReuniãO da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên
cia (SBPC), realizada em Ribeirão Preto, São Paulo, entre 
5el7dejulhode 1964. -

7.2- Representante do IBBD, na 18• Reunião da Socie· 
dade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada 
em Blumenau, Santa Catarina, eni julho de 1966. 

7.3- Representante do_(IBBD), no 5' Congresso Brasi
leiro de Biblioteconomia e Documentação, realizado_ em São 
Paulo- SP, entre 8 e 15 de janeiro de 1967. 

VIII- TRABALHOS REALIZADOS 
8.1- A função do pesquisador bibliográfico, publicado 

no Boletim Informativo da Associação Paulista de Bibliote
cários, 21 (6); 4-14, novidez. 1964. Trabalho apresentado â 
16~ Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência, SBPC, realizada em Ribeirão Preto, entre 5 e 
11 de julho de 1964. 

8.2- ''0--_c_ontfole d-a-- constitucioiiiilidade de fei ou ato 
normativo municipal, em face de princípiO Constitucional fede
ral, no ordenamento jurídico brasileiro". Monografia apresen
tada ao Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alfredo Bu
zaid, ao final do "Curso de Controle da Constitucionalidade", 
Universidade de Brasília. 1982, publicada na Revista de Admi
nistração Municipal, 31 (172); 6-25, julho/set. 1984. 

8.3- Cerc;;t de duas centenas de Pareceres Jurídicos, 
emitidos na qualidade de Procurador-Geral do Conselho Na
cional de Pesquisas, 1970 - 1974 e de Consultor Jurídico 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento_Científico e Tec
nológico e de _Consultor Jurídico do Ministério da_ Ciênçia 
e Tecnologia. 

8A- "A Interdependência e Harmonia dos Três Poderes 
do_ Brã.Sif; tendências e perspectivas". uTrabalho Especial", 
apresentado na qualidade de estagiário, à Escola Superior 
de-G-uerra~-Riõ de-Janeiro, -1-984.-

8.5- O Sistenia Unificado e Descentralizado de Saúde 
nos Estados__:: SUDS_:--sua regulamentação legal". Publicado 
na Revista de Administração Municipal, 35 (189); 16·26, outi 
dez.1988. - --- -

8.6 -Os partidos políticos e a democracia. Publicado 
na Revista de Ciência Política, 33 (2); 11-25, feviabr. 1990. 

CURRICULUM VITAE 

L DADOS PESSOAIS 
1.1. Nome: José Matias Pereira 
1.2. Filiação: José Rufino Pereira e Maria Terezinha 

Pereira. 
1.3. Estado civil: casado 
1.4. Naturalidade: Ibiracr-'- MG 
1.5. Data de nascimento: 30 de julho de 1951 
1.6. Identidade: 177.984- SSPIDF 
1.7. CIC: 023.901671-87 

II- ESCOLARIDADE 
2.1-Primãrio: Escola Classe do Planalto - 1 - 1961 

a 1963. 
2.2 ~Ginasial: Ecola Clasre Industrial de Taguatinga-

1-1964 a 1967. 
2.3 -Científico: CEMAB- Taguatinga- 1968' a 1970. 
2.4 -Superior: Curso de Economia -1971 a 1974. 
2.5- Superior. Curso- de Direito·- (concluindo) Univer-

sidade de Brasília- UnBiUDF- 1975. 
2.6- Pós-Graduação: Mestrado em Planejamento Urba

no e Regional - Universidade de Brasflia - UnB - 1977 
a 1979- Tese Defendida em 8-8·80. 

III- PARTfCIPAÇÃO EM. CURSOS E SÉMINÁ
RIOS 

3.1 -Introdução â Sociologia -1972 (Extensão Univer-
sitãria). -

3.2 ~Estudos dos Problemas Brasileiros -1974 (ll_xten· 
são UniverSitária). - - - ~ ---- -- --

3.3 -Curso de Liderança Política - 1973 (Congresso 
Nacional). 
3.4 -Seminário si Problemas Brasileiros - 1973 (IPEACI 
CongréssoNacionàl). 

3.5- Mesa Redonda s/ a Problemática do Carvão Nacio
nal (CD) -1973. 

3.6- Seminário si Mercado de Capitais- 1973 (CD) 
3 ~ 7 - SemináHo -51 Sesqüicentenário do Poder Legislativo 

-1973 (CD). 
3.8- Seminãrio de Estudos dos Problemas Urbanos de 

Brasília- 1974 (SF~. 
· 3.9- I Simpósio Nacional de Trânsito -1973- Câmara 
dos Deputados. 

3.10- I Simpósio Nacional da Amazônia -1974-Cã· 
mara dos Deputados_. 

3.11- Simpósio si Política Urbana -1975- Fundação 
Milton Campos. 

3.12 -Simpósio s/ Política Rural- 1976 --Funda:ç:iO 
Milton Campos. 

3.13- Seminário s/ Modernização Legislativa e Desen
volvimento Político- 1976- Senado Federal. 

3.14- Encontro com Representantes de Bancos Estran
geiros -·Clube Americano- Rio de Janeiro -1985, 

3.15- III Sem_inário_ Nacional de Câmbio e COmércio 
Exterior- Associação de Bancos do Estado do Rio de Jãfleiro 
-1986. 

3.16- Seminário sobre Políticas para o Fiiianci3niento 
do Desenvolvime-nto- n-a América -Lati-na - -ALIDEJABDEJ 
BDMF- Belo Horizonte -1987. 

3.17 -Curso de Mercado de Capitais~ Universidade Es
tadual do Cerá/Bolsa de Valores Regional/ Fundação Demó
crito Rocha- Foite!eza- Ceatá, 6-2 a 31-7-87. 
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3.18- I Seminário. Naciqnal de Open Market. Associa
ção de Bancos do Estado do Rio de Janeiro - RJ, abril 
de 1986. 

3.19-Seminár10 sobre a Conversão da Dívida EXterna 
em Investimento na Amazônia. SUDAM/BASA - Belém 
- PA, maio de 1988. . .. . . . , . 

3.20- III Semin.ái'io Nacional Sobre Abuso do Po.de:r 
Econômi_co. Conselho Adnlinistrativo de Defesa EconóiJlica 
- CAD E. Junho de 1989, Brasüia -DF. 

3.21- SemináriO Internacional sobre Livre Concorrên
cia. BNDE/MJ e IPEA/MEFF. Julho de 1991, Brasüia -
DF. 

IV- CONFERÊNCIAS E PALESTRAS 
4.1-Seminário de Serisibilização do Setor de Coope

rativas de Produção- CEAB/AM- ConferenciSfa.Tema: 
"As Perspectivas do CoOpétatiVisiiio no ESfádo do Amazo
nas" - Manaus - 1981. 

4.14- Palestra: "Desenvolvimento da Amazônia:: Atua
Iidades e Perspectivas" - ELETRONORTE . .Pain"elis_ta -
Brasüia- DF, 1986. 

4.15-Conferência: "O_Futuro da Agricultura na Ama
zônia". Auditório da Federação çla Agricultura do Estado 
do Amazonas - Manaus - AM. 1986. 

. 4.16- Conferência: "Ti"aiisfor91aÇões d3. Economia Bra
sileira (da Crise de 1930 ao Plano Cruzado)','.:::- Auditório · 
do Núcleo de AJtos Estudos Amazónicos (MAEA/UFPil) -
Belém- PA, -1986. . - -

4.17- Conferência: ''A Conjuntura Eçonôrp.í~a Brasi
leira" Auditório da UNESPA- Belém- PA, 1986, 

4.18- II Congresso de Agronomia da Amãzôniã...:... De-· 
batedor: "EcOnomiã Brasileira. Novo Ciclo de Desenvolvi

, mento"- Expositor: Professor Lauro Campos (únB), Audi
tório da Sudam (AERPB/FAEAB)- Belém- Pa, 1987. 

4.2- ID Encontru_d~ ·seringalistas e Seringueiros dos 
Vales do Juruá, Purus e Madeira -SUDHEVEAS 1 GoVerno 4.19- Conferência:· "Desenvolvimento e Desigualdade 
do Estado do Amazonas, Conferen-cista. Tema: uo Programa na Amazônia". Auditório do Comando da 11~ Região Milit3:r 
da Seringueira e a sua Importância para a Econo_mia do Estado (li• RM), 1987 · ' 
do Amazonas" -1981. 4.20-Seminário de Desenvolvimento Econôiflico e· So-

4.3_-Conferência para a Missão Peruana do _Departa- dai/Região Norte (ABDE).-O:mferencista. Tema "Recursos 
menta de ORDELORETO (Pacto.Amazôp,~c.o). Tema: ~'Os Financeiros para o Desenvolvimento da Amazónia". Audi
Projetos e Programas em Desenvolvimento no Setor Primário lí5if0 do BASA. Belém - PA, 1987. 
e seus Efeitos na Economia do Estado do Ain_a_:ib___Ilª-S'' - ··- _ 4.21--:- Encqntro de A.dmirii~fr·a .. dores do B_ra"sil- 8"' EN-
Manaus, 1981. _ ~-- - ____ -_-_-- __ _ _ _ BRA. Conferencista. Te" ma: ''A bimensao ECOnómica. Estra- -

4.4-II Encontro de Prefeitos e Veteãdores do Estado tégi3S de Plallej:irllento -para o PilÍS: O processo de ocupação 
do Amazonas, conferencista. Tema: "A Estratégia da Política e desenvolvimento da Amazônia". AuditóriO do_Cen_t_ur_. Se
Agrícola do Goverrio do Estado do Amazonas e seus Reflexo~ lé~- PA, 1987. 
nos Municípios"- Manaus, 1981. - 4.22 -ConferênCia: "O Desempenho do Batlco da Ama-

4.5 -Comemoração da Semana de Engenheiros Agrô- zônia em 1987 e as suas perspectivas para 1988". ABAMEC 
nomos do Estado do Amazonas. ConferenCista. Tema: "A -:-São Paulo, abril1988. _ 
Política Agrícola do Governo do Estado do Amazonas" - _ 4.23 _Conferência: "O Desempenho do Banco da Ama-
Manaus, 1981. zônia em 1987 e as suas perspectivas para 1988". ABAMEC 

4.6-IX Exposição -Feira Agropecuária do Estado -Rio de Janeiro, abrill988, 
do Amazonas. Conferencista. Teina: "A Importância da Pe- 4 24-Sernináiió-Nacional sobre a Conversão da Dívida 
cuária do Estado do Amazonas"- Manaus, 1981. _ Exter~a em Capital de Risco, Coordenador dos _debates_ a 

4.7 -I ExpoSição- Feira· Agropecuária de Parintins. nível regional. Comissão- de YalOI~S Mo_biliárióS- CVM e 
Conferencista. Tetna: "A Pecuária como Atividade Econô- ·Bolsa de Valores Regio:ilais. Belém- PA, abril1988. 
~ica Viável para a Ocupação e De~envolvimento dos Muni- v_ LIVROS E TRABALHOS PUBLICADOS 
etpiOs do Méd1o Amazonas_"- Panntms--: AM, 1981. ·· 

- · 5.1. Tradição Legislativa da Fundação IBGE. (Traba-
4·8- I Congresso sobre Ocupação da Amazónia. Confe- lho de Pesquisa sobre os Pronunciamentos e Projetas -de Lei 

rencista. Tema: "Alternativas para OcupaÇão da Amazónia" 
Cuiabá _ Mf, 1982. apresentados no Congresso Nacional de 1947 a 1975)- Brasf-

4.9-Senfim!riode Integração das Açôes Govemamen' lia: ASPARIMINIPLAN -1975. 
tais. Conferencista. Tema: "Características Gerais'dOPlaneja- 5.2. -Balanço Financeiro dos Investimentos {eitos pelo 
mento no Brasil e a Atuação da SEPLAN", Fortaleza ~ FNDU e Recursos Complementares, no período 1976/1977, 
CE I -- -- -- -- nas Regiões -Metropolitanas. Cidades de Porte Médio e Áreas 

, 983. - - B ili CN 
4.10- Seminário de Integração das Ações Go:vemamen- Especiais: Documento para Análise e Discussão. ras1 a: -

tais. Conferencista. lema: "Características do Planejamento PU - 1978. 
Governamental no Brasil e a Atuação da SEPLAN". Recife 5.3 Normas e Prestação de Contas e de Lj.citaç&9 para 
- PE, 1983. ~ o Programa CPM/BIRD, Brasflia -1979. 

4.11- I Simpósio do Guaraná .. Conferencista. Tema: ''O 5.4. Oferta Federal de Recursos: uma abordagem crítica 
Programa Nacional do Guaraná: Alternativas de OperaciOna- dos Fundos e Programas de Financiamento pára Investimentô 
lização". Manaus -AM, 1983. - em Infra-Estrutura Urbana e Regional, Brasília: UnB -1980 

4.12-XVI Seminário de Desenvolvimento Rural do (Tese-de Mestrado). 
Amazonas. Conferencista. Tema: "A Atuação do BASA no 5.5. O Setor Primário: Alternativas para Ocupação e 
Desenvolvimento Agropecuário -da Amazônia". Manaus _ Desenvolvimento. (Estudo de Caso: O Estado do Amazonas). 
AM, 1985. . _ Manaus- SEPROR, 1981. -

4.13- Curso de Técnica de Supervisão ·(EMATER/P A) 5.6, Guãra.ná_: _Proposta de implementação de um Pro· 
-Conferencista. Tema: "A Atuação do BASA no Desenvol~ grama Racional para Estimular o Desenvolvimento da Cultura 
vimento Regional". Belém- PA, 1986. - - · no BrasiL Manaus- SERPROR, 1982. 
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53. Formas de Ocupação da Âmazônia:-.-beS.invoiVi
mento e Desigualdades Regionais das Mesorregiões de Ma
naus- Hiléia Amazonense .... : .. .-Manaus- AM, 198~. 

5.8. O Desempenho Financeiro dos Estados (período 
1979/1982, e perspectivas para 1983). Brásiiia; SAREM, 198;1. 

5.9. _ Agricultura: .O Retrato da Cris~ (resen.ha dos prin
cipais ãrtigos publicados pela imprensa). BrasíHa- 1985. 

5.10. Desenvolvimento e Desigualdade da A~azônia, 
Belém. UNESPA- BASA, 1986. 

5-.11. Introdução Crftica à Economia da Amazónia, Be-
lém. UNESPA- BASA, 1986. . . . . 

VI- CONHECIMENTO LINGÜÍSTICO 
6.1. Inglês- Escreve, lê e fala (regular). 
6.2. Espanhol- ~ê (bem), fala e escreve(regular). 
VII- APROV AÇAO EJI.f CONCURSO:: . 
7 .1. Aprov:ado e selecionado em Concurso Nacional 

(entre os dez primeiros colocado~), para o Quadro Coni.ple
mentar de Oficiais da Mãrinha (como Economist~)_, e_ matricu
lado na Escola Navai/RJ, na condição de Guarda-Marinha, 
em 3 de março de 1975, tendo solicitado desligaritenio em 
virtude de ter sido nomeado para exercer carg9 _público perma-
nente (IPEA -SEPLAN ~PR). --

7.2-. Aprovado e selecionado em Concurso NaÇ_i9D.al 
(entre os dez primeiros ColoCados), para o Mestrado_de Plane
jamentoUrbano, na Universidade de Brasília- UnB, 1977. 

7.3.Aprovado em concu..So-(primeiró lugar) para o cargo 
de profesSor do Departamento de Ciências AgiáriãS da ·uni
versidade do Amazonas, ná cadeira de EcOnomia Rural, f9St 

VIII- VIAGENS E CURSOS NO EXTERióiC 
8.1. Visita ao Paraguare Argentina. Viagens de._~s-~~dqs_, 

1978. .. . 
8.2~ Indicado para o Curso de Planejamento e beSen

volvimento Económico, no ISVE -Nápoles/Itália, periodo 
de dezembro de 1976 a junho de 1977 (solicitou dispensa 
por estar cursando na o:;asião o Curso áe -Pós-Graduação 
em Transportes Urbanos- ~nB). __ 

83. _ Viagens de trabalho e estudos à ÇoJô.mbiª'- P~ru .. 
Uruguai e Argentina - J9Sl e 19S2. ~ 

8.4. _Curso sobre 'U~S. Model Governmente Finãndng 
at Municipal, State Federal Leveis, em Wa~hington ~ D .. C. 
USA), com estágios em Annapolis (Maryland), New York 
(N. Y.) Albany (N. Y .), San Francisco (Califórilía), Sacramen
to (Califórnia) e Minneapolis (Minnesota), rio período de se
tembro a outubro/85. (Convidado pelo Governo Norte,A-
mericano). . _ 

8.5 Viagens de Trabalho a New York(N.Y.), na quali
dade de Diretor de Câmbio do Banco da Amazónia S.A., 
para manter cantata com Bancos Norte-Americanos, para 
obtenção de linhas de crédito para exportação (pré-eXport) 
-1985. 

8.6 Curso sobre "NarcótiCs Education_ and Prevention 
Programs in the USA", em Washington - p·.-~., corii estágios 
em Minneapolis Minnesota), São Francisco (Califórnia) -
New York (N.Y.) e Miami (Flórida), no período de maio 
e junho/89. _ . . , o-

IX -EXPERI~NCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
9.1. Economia Rural (Professor Adjunto) _:_ Univer

sidade do Amazonas- Manaus- AM. 1982. 
9.2. Desenvolvimento Agrfcola (Professor Adjúnto) -~

Universidade do Amazonas- Manaus- AM. 1982. 
9.}. Economia Brasileira (Professor Tit\dar)- UNES, 

PA- Belém- PA, 1986 e 1987. 

. -9.4. --Foniiação EcorlómiCa do Brasil (Professor Titular). 
UNESPA- Belém- PA. 1988. . 

X~SITUAÇÃO FUNCIONAL 
10.1. _Ministério· da Economia, Faienda e Planejamento 

-Instituto de Pesqu-isa Econóriiica -Aplicada·:.._ IPEÀ.: -
10.2. Admitido em 4 de março de 1975 na função de 

J:écn)co de Planejament_ç>. e P~squisa (Economista), Nível 
Atual: TP:5A. _ 

)a-:- EXPERI~NCIA PROFISSIONAL 
__ UJ:: __ Asie.ssOr Parlamentar da Assessoria da Assuntos 

Parlãmentares do Ministro-Chefe da SEPLANIPR, }tirito ã.o 
COngresso Nacional, desenvolvendo atividades de acompa
nhamento das matérias de interesse da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República, tais como: Proj_etos de 
Lei_ .. Col).fer~ncias.e Pronunciamentos dos Congressistas (Câ
mara dos Deputados e Senado Federal). 

Fornecimento de subsídios e assessoramento relacionados 
a assuntos-ecOnómicos da Área da SEPLANIPR, aos Senhores 
Parlamentares. - _ 

Acoinpanhamento das atividades de interesse daquela 
Pasta nas Comissões Técnicas das duas Casas do CgngressO 
Nacional, bem COcho a§sessoramento ao Exm9 Sr. -MinistrO 
e ·q_einais _autoridades da SEPLAN/PR, que nelas compare-
ciam. (Período 1975 a 1977). - · 

11.2. _ Coordenador-Adjunto da Área de :Administração 
Finan~ceira da_ extinta CNPU-- Co-rilis-sáó NãCional de.Regióes 
_M~tropolitanas e Políticas Urbanas -- atuando na progra
maÇãO e _acompanhamento dos recursos do Fundo Nacional 
de ApoiO ao Desenvolvimento Urbano - FUNDU, desti
nados aos Programas de InvestimenJos J.Jrbanos _nas R._egiQe_s 
Me_tropolitanas, cidade~ de porte m~dio e áreas especiais. 

Como atribuição básica do cargo, elaboração de Expo
sições de Motivos do Ministro-Chefe da SEPLAN ao Presi
dente da República alocando recursos para as áreas-progra
mas, elaboração de _Convênios e Aditivos aos Convênios, ela
boração de pareceres técnicos para a liberação de recursos 
do FNDU/OP, bem como assessoramento ao Secretário Exe
s.u..~vo __ da ~NP~.;nos de_mai~ assunto? :r;_elacionados a áre(! 
financeira: (Perfodo: agosto de 19V a abril de 1979.) 

:-11.3. Assessor Especial, para a área de investimento 
urbano, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano 
- CNDU, tendo como atribuições o controle e acompanha
mento dos investimentos fe"derais para explicação nos Progra
mas de Desenvolvimento Urbano no Brasil, em especial no 
FNDU, bem como assessoramento ao Secretário Executivo 
do CNDU, nos assuntos financeiros a serem discutidos"pelo 
Conselho. Participação na elaboração dos subsídios para o 
III Plano Nacional de Desenvolvimento na área dos investi
mentos feder~j_s para o_Setor Urbano. 

Colocado à disposição do Ministério do Interior, para 
servir no Conselho Nacional do Desenvolvimento Urbano, 
a partir de abril de 1979. 

11.4. Consultor Técnico para Assuntos d"e Financiamen
to e lnvesti_mento da Coordenadoria de Planejamento Regio
nal do IPLAN/IPEA, e designado para participar do Convênio 
IPEA/CEPAL para esfudar e propor uma "Política de Indus
trialização para o Nordeste", bem como "Estudar os Com
plexos Industriais do Nordeste". (Período:_janeiro a maio 
-de 1980). 

11.5. Assessor Especial de Planejamento da Prefeitura 
de Manaus, responsável pelas negociações. dos Projetes da 
Prefeitura junto ao Governo Federal, bem como da obtenção 
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de empréstimos externos. (PeríOdo: junho a dezembro de 
1980). . . .. 

11.6. Secretário-Adjunto e Secret;irio da Produção Ru
ral do Estado do Am~zonas! tendo c9mo atribuições as forml,l
lações das políticas do setor primário do Estado, nas áréà.s 
agrícolas, pesca, assistência técnica, extensão rural, abasteci
mento, problemas fundiários e de fomento agrícola. (Perlodo: 
janeiro de 1981 a fevereirode 1982). 

11.7 Secretário-Adjunto do Estado -Chefe da Repre
sentação do Goverrio dó-EStã.tlo do Amazonas,_ em Bl!lSília. 

Responsável pelo acompanhamento e tramitação dos as
suntos de interesse do Estado junto ao Governo Federal. 
(Período: março a julho de 1982.) 

11. 8. Assessor Especial para Assuntos Económicos da 
Amazônia do Ministro da Agricultura. Responsável pelos as
suntos da área relacionados à Região Amazónica. (Período: 
agosto de 1982 a abril de 1983). -

11.5. Designado através da Portaria n• 36/83 do Presi
dente do IPEA e da Norma de Serviço n• 3/83, para Coorde
nador do Núcleo de Informações para o Planejamento (NIP) 
da SEPLAN/PR, a partir de 15 de abril de 1983. · 

Como atribuições do çargo de coordenador, destacam-se 
a elaboração de trabalhos técnicos visando o acompanhamento 
das finanças estaduais. Assessoramento ao Secretário da SA
REM nas atividades da COMOR e da CIAFEM. 

Nas funções de coordenador, respondia pela SAREM, 
na ausência do Secretário. Analisava e encaminhava aos seto~ 
res competentes, da SAREM os pedidos de recursos finan
ceiros solicitados ã instituição (internos e externos). 

Responsável pelo atendimento a parlamentares, Gover
nadores, SecretáriOs de Estado e Prefejtos, (quando solicitado 
pelo Secretário). (Período: abril de 1983 e julho de 1985.) 

11.10. Analista da economia brasileira, notadamente na 
área de conjuntura económica -e comércio exterior. -EsCreve 
regularmente artigos sobre os citados assuntos, para diversos 
jornais do País do quadro de articulistas do Caderno de Econo
mia (Gazeta Mercantil, A Crítica, Correio BraziU_ense), e da 
Folha de S. Paulo, orrde escreve regUlarmente-Sobre os proble
mas económicos do País. 

11.11 Diretor do Banco da Amazôni~ S.Á., ei~Úo- para 
um mandato de 3 anos, a partir de 1"-8-85, designado para 
a Diretoria de Cãmbio. Responsável pela formulação das polí
ticas de câmbio do banco. Identificação_ de p.ovos mercados 
para atuação e produtos para operações de câmbio, bem como 
promover negociações junto aos bancos estrangeiros co_rres
pondentes do BASA no exterior. RespoÍlsável pela aprovação 
das definições nos setores de recursos humanos e materiais 
para a área de câmbio. Respondeu pela Diretoria de Crédito 
Especializado no período de 15-4-85 a 11-7-86. 

11.12. Presidente do Banco da Amazón~a S.A., interi
. no. Resolução da Diretoria, n• 87/013 de 24-5-87. (P~ríodo: 
maio de 1987 a agosto de 1987.) . 

11.13- Diretor de Crédito Especializado -DICRESP, 
do Banco da Amazônia S.A. Resolução Presidencial n~ 34 
de 13-8-87. Responsável pelo deferimento e aaministração 
do crédito especializado, abrangendo crédito rural, industrial 
e infra-estrutura!. (Período: agosto de 1987 a dezembro de 
1987.) 

11.14. Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado 
- DIFIM, do Banco da Amazónia S.A. Resólução Presi
dencial n• 87.067, de 2-12-87. Responsável pela formulação 

da~ políticas na área financeira e de relações_ com o mercado. 
(Período: dezembro de 198Ta julho de 1988.) 

_11.15. AssesSor dooMinísfro da Justiça. Portaria Minis
terial n9 406, de 4-8-88. Atividades de Assessoria do MinistrO 
e responsável pela estruturação e operacionalização do Fundo 
de Combate às Drogas de Abuso - FUNCAB. (Período: 
agosto de 1988 e novembro de 1988). 

11.16. Subsecretário de Classificação Indicativa do Mi
nistériO da Justiça, Portaria Ministerial n9 368, de 20 de outu
bro de 1988. Responsável pela classificação indicativa de filmes 
(cinema e televisão) e dem~is atividades de diversões_ públicas, 
a nível nacional. (Período: outubro a novembro de 1988.) 

11.17. Secretário-Executivo do Conselho Federal de 
Entorpecentes. Portaria Ministerial n~ 683, de 24-_11-88. Res
ponsável pelas_atividades de coordenações _e s~pervis~o das 
atribuições da Secretaria Executiva .. Como Secretário_ Exe~
tivo teve assento no CONFEN, na qualidade de Conselheiro 
Titular. (Período: novembro de 1988 a outubro de 1989.) 

11.18. Vice-Presidente do Conselho Federal de Entor
pecentes. Portaria Ministerial n• 145, de 5 de abril de 1989. 
Desempenhou a função de Vice-Presidente sem prejuízos das 
atribuições inerentes ao cargo de Secretário-Executivo do 
Conselho Federal de Entorpecentes. · 

11.19. Presidente, Interino, do Conselho Federal de En
torpecentes. (Período: julho a setembro de 1989). 

11.20. Coord~nad_or de Acompanhamento e Avaliação 
da Secretaria de Planejamento do _Ministério da Justiç~. Porta
ria Ministe-rial ri9 584, de 9-10-89. Responsável pelas atividades 
de coordenação, acompanhamento e avaUação das ações_ de
senvolvidas pela Secretaria de Planejamento. (Período: outu-
bro de 1989.) _ 

11.21. Assessor Especial e Difefór-Geral, Substituto da 
Escola Nacional de AdministraÇão Pública- ENAP. (Perío
do: outubro de 1989 a julho de 1990). 

11.22. Assessor Especial e Professor-Supervisor da Di
reteria de Ensino da Escola NaciOnal de Administração Públi
ca- ENAP. (Período: julho de 1990 até dezembro de 1990).-· 

11.23. Chefe da Divisão do Departamento Nacionãl de 
Proteção e Defesa Económica d'ª- Secretaria Nacional de Direi
to Económico do Ministério d;t Justiça. Portaria n9 312~ de 
17 de dezembro de 1990. · 

11.24. inspetor-Chefe. (P!>.S-101.4), das Inspetorias 
RegiOnais do Departamento Nacional de Proteção e Defesa 
Ecortômica da SeCretaria Nacional de DireitO Econõmico. 
(Portaria n• 274, de 3-6-91). 

Responsável pela coordenação técnica e assessoramento 
çlç.s assu_n_tos_ especiais, relacionados aos procedimentos_e pro
cessos administratiVos instaurãCfOS" Pelo DNPE, referentes ã 
prática de preços e serviços abaixo dos _custos de produção, 
dumping, controle de mercado e de distribuição por empresas 
ou grupos de empresas, formação de conglomerados e de 
prátiCas que visem inibir a ~vre concorrência. ~ 

Xll=PARTIClPAÇAO EM CONSELHOS DE AD-
MINISTRAÇÃO . . . 

12.1. Presidente dos Conselhos de AdministraÇão 
(Substituto) da EMATER/AM, Codeagro e Ceasa/AM -
198111982. . - . . . . . ... · . : . . . .. · 

12.2. Conselheiro do Con_selQo de Adm~nistraçãO da Su
frama- 1985/1988. 

12.3. Conselheiro (Titular) do Conselho de Adminis
traçãQ da Siderama - 1985/1988. 

12.4. __ conselheiro do Conselho Técnico Consultivo do 
Banco daAmazónia S.A. - 198511988. 
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12.5. Preside_nte do Conselho de ActnliniStfã:ção ão Bãn- "Seminário InternaciOnal s9hre Qualidade e Produtivi-
co da Amazónia S.A., maio" e juiho de 1988. -- dade"- QUAUTEH"- São Paulo -SP. 

CURRICULUM VITAE DOSIV -REPRESENTAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIA-

l-DADOS PESSOAIS 1990- Membro da equipe que efetuou exame da legisla-
Nome: Marcelo Monteiro Soares. ção Comparada de diversos paíSes sobre combate ao .abuso 
Natural: Visconde do Rio Branco --=- MG. económico, resültarido nã Te-visão da Lei n9 4.137, de 10-9-62. 
Nascido: 4-8-1948. 1990 - Membro do Grupo Formulador do Programa 
Endereço: SQS 402- Bloco "L" -Ap. 303. Brasileiro de Qualidade e Produtividade- PBQP: 
Filiação: José Silva Soares e Iedda Monteiro Soares. ~1984/89- Conselho do Centro Brasileiro à Pequena e 
Escolaridade: Ciências êcOnôrnicaS-- UniVersidade de M,é_dia Empresa- CEBRAE. 

Brasília- (f972) - Mestrado em Administração Pública (in- _ _1982/-86- Conselho da Comissão de FaCilitação de Vôo"s _ 
c<>mpleto) -Fundação Getúlio Vargas (1916)". Internacionais- CO~AL. _ ~ ~ _ . 

-II -·EXPER!eNCIA PROFISSIONAL 1981/82- Conselheiro do Conselho Nacional dos Tra:Os-
1991- Diretor de AdmfilistraÇão da CompaÕbia Nacio- ·portes~ CNT. 

nal de Abastecimento- CONAB. - -- --- ---- -- -- f980/81 - MembTo do GrUpo EXecutivo de Movimen-
1990 - Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de tação de Safras-,- OREMOS. _ . 

DireitoEc-onômíco=--MO. - - . -. V-HOMENAGENS RECEBIDAS _ 
1985/90-:......_-DiietOl--Ger~l do Departamento Nacional de '1986- Conselho RegiOn-al de Contabilidade do Estado 

Registro do Comércio~ DNRC/MD. -- do Pará. _ 
1984/85 --=-Secretário de_ Coordenação/P-Janejaffiento do 1986:..:....:. Cáiri_ãra M_unidpal de Belo Horizonte- Mó.-

MIC. 1987- Junta Comercial do Estado da Bahia- JUCEB. 
1981/84- Subsecretário de Planejamento d_o MIC. . 1987- Câmara Municipal de Aracaju- SE. 
1980/81- Coordenador de Projetes Especiais do Canse- 1988 -Junta Comercial do Estado do Ceará -JUCEC. 

lho de Desenvolvimento -comercial - MIC. _ 1988-Prêmio Destaque- Concedido pelo CentrO Bra-. 
1977/79- Assessor Económico do Ministro- Coorde- sileiro de Apoio ã Pequena e Média Empresa- CEBRAE. 

nadaria de Assuntos_ Económicos~ MIC. -~-1989_-:- Prêmio Destaque - 30~ .Convenção Nacional 
1974177-Asse:ssotde D~retoria dã. Coinpanhiá-Brasileira do Comércio Lojista- Confederação Nacional dos Diretores 

de Alimentos -COBAL. _ _ _ - Lojistas. - . 
1973 -DiretorTécillCó-FiD.anceiro da Cfmfi-ã.f deA.bãste- 1990- Homenageado pela Câmara di Commercio. ln-

cimento de Sergipe- CEASA/SE. -- d~trja_e Artigianato- Temi/Itália. 

II~-CURSOS DE ESPECIAÜZAÇÃO É DE EX- CURRICULUMVITAE 
TENSA O UNIVERSITÁRIA 1-DADOS PESSOAIS 

"Comercialização_.de PrOdutos HortigranjeifÜs" -Coo- Nome: Neide Teresinha Malard. 
perativa Agrícola de Cotia e Instituto· de Tecnologia de Ali- --Dã.ta de na-scimento: 3 de- junho de 1946. 
mentes_ ITAL. Naturalidade: firapora_- MG. 

''Agricultura e Marketing Techiniques''..;.;.... Departamento --Filiação: NeStor Malard e Purificá.Ção Mal3.rd.-
de Agricultura, Universidades Americanas de Centrais de Endereço: SHIN -:- QI 1 ~ Conjlihtd 9 -:- Cã~a 10 -:- _ 
Abastecimento_ USA. Brasilia- DF -71600 :__:_Telefone: 577-1386: 

- Estado civil: Casada. -"Elaboração e Análise de Projetes"- Praticai Çoncepts CJC: 
108377446187

_ 
Corporation- USA. 

"Atualização para Gerentes" - Universidade de Bra·· - CI 2674 OAB/DF. 
sília. II- ESCOLARIDADE 

"Modelos Gerenciais (GRID)"- Concisa ·sciefitwc-~ 2-1- Nível Médio 
thods. CutSó Colegial _Clássico - Colégio Estadual de Minas 

"Planejamento Estratégico"_ Fundação João Pinheiio Gerais, Belo Horizonte -Mina$ Gerais. 'Afio de conclUsão: 
-~- . .. . 1~. 

"Comércio EXteriOr:· In~entivos -FiscaiS-~~ C-iéC1ltíclos" __:_-~. 
Funcex. 

"Círculos de Controle- de QU:iiidade - CcQ" ~-Iiiier·~~ 
cultural. 

"Introdução ao Processamento Eletrónico de Dados" -
DYTS Informática. · - · 

"Expressão Verbal Lida e Falada" -Link Data Serviços. 
"AdminísúaÇão Participativa· e -FortaieciiríéúitO--cie Equi--

pe" -Poliedro Informática. - '· -- - -
"Estágio-na Cãffiera âi Cominercio, Industria Artigianato 

Agricultura"- Roma- Itália. " · -
"Novos Modelos de Gestão de Empresas"-_Grupo CA~ 

THO: - - --
''SemináriO Interri~p~onaJ sobre _Prátjéas_ de -Defesã -da, 

Concorrência~~ -Distrito Federai - BraSI1ia. 

--2.2-- Nível Superior 
DireitO - Faculdade de Direito. Universidade Federal 

:le Minas Gerais, Belo Horizonte - Minas Gerais. Ano de 
conclusão: 1971. 

23 ,-Nível de Pós-Graduação 
Graduate Legal Studies. Diploma in Gradua te Legal Stu

dies- Faculdade de Direito - Universidade Estocolmo -
Estocolmo, Suécia - 1973/1974. Título da tese apresentada 
"The Seller's Breach of Contract under Swedish law of Sales". 

2.4)-- Nível de Mestrado _ _ _ _ . 
2:4.1._ Curso de Mestrado em "Business Law" pela Lon

don_ Sch,Ç>91 of Economics and Politicai_Sciences_ - LSE -
Universidade de Londres- 1989/1990. 

_2.4.2. Cursando O" Mestrado em Direito Público na Uni-· 
versidade de Brasília. 
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III -CURSOS JURÍDICOS 
3.1 -"Ciclo de Estudos de Direito Civil" - Promoção 

da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 
Gáais- agosto a novembro de 1968. 

3.2::---- "Filosofia do Direito" - Promoção da Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal 
de Minas Gerais- março a dezembro de 1971. 

3.3 - Direito Pen-ai Especial - Promoção da Univer-
sidade de Brasfiia - agosto a dezembro de 1988. -

IV - CURSOS E DIPLOMAS EM LíNGUAS ES- . 
TRANGEIRAS 

4.1- "Língua Inglesa e Literatu~a_Norte-Americana'~
Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. Belo HOrizonte, Mi~ 
nas Gerais- 196111967. 

4.2 ....... "Michigan Certificate'•. Certificaáo da llngua-ingle
sa concedido pela Universidade de Michigan, em Belo Hori
zonte - 1966. 

4.3- "Língua e Literatura Italiana". Ce!J.trá de CultUra 
Italiana. Belo Horizonte- 196211967. 

4.4- "Língua Alemã''. Goethe Institui, Belo Honzonte 
-196711971. 

. 4.5 - "Grundkenntnisse der Deustschen SpraClie .. -
Certificado de Língua alemã concedido pelo Goethe InStitut 
de Munique, Alemanha, no Ri_o de janeiro em noyembro 
de 1972 .. · 

V - SEMINÁRIOS 
5.1- "Cultura e Educação em Porto Rico". Promoção 

do Departamento de Estado de Porto Rico. Sa:ri Juan, Porto 
Rico-'-- 8 a 15 de janeiro de 1%9. 

5_2-- .. Seminário de Política e Direito". Promoção da 
Universidade da Califórniat Los Angeles - 16 de janeiro 
a 3 de fevereiro de 1969. Los Angeles, Califórnia, Estados 
Unidos. 

5.3---:- .. Política Norte-Americana na América Latina". 
Promoção do Departamento de Estado dos Estados Unidos. 
Washington, D.C. -14 a 21defevereiro de 1969. . · 

5.-4 -''SemináriO Nacional sobre Contratos''. Promoção 
da Fundação Dom Cabral- Universidade Federal de Minas 
Gerais- 30 de junho a 1' de julho de 1978. 

5.5 --"Seminário Internacional soDre LiCitação" :Promo.:. 
ção da Fundação Dom Cabral - Universidade Católica de 
Minas Gerais - 5 a 7 de outubro de 1978. 

5.6---: "Seminário Internacional sobre DireitO Adminis
trativo". Promoção da Fundação Dom Cabral- Pniversídade 
Católica de MinaS GeraiS, e dO- Instituto lõtefliãcionaf de 
Derecho Administrativo Latino- IIDAL- 5 a 9-de novem
bro de 1979. 

VI- PALESTRAS PROFERIDAS 

6.1 - Fiscaliza.ção - Poder de Polícia. Promoção -da 
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca- SUDEPE. 
Fortaleza- 4 de junho de 1988. 

6..2 - Legislação Pesqueira. Promoção da Superinten
dência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE. Brasília 
-10 de agosto de 1988. 

6.3 .-..,.. A Pesca perante a Nova Ordem Constitucional. 
Promoção do Ministério da Agricultura. Brasília - 10 de 
novembro de 1988. --

VII- BOLSAS DE ESTUDO 
7.1- "UCLA-Brasil Student Leader Seminar". Patroci

nada pela Universidade da Califórnia, Los Angeles. 8 de janei
ro a 20 de fevereiro de 1969. Los Angeles, Califórnia, Estados 
Unidos. 

- 7.2 ....... Conselho Britânico --=- para ~O Curso de Mestrado 
em Direito na Universidade _de Londres~-_ 

VIII - EXPERIÍlNCIA PROFISSIONAL 
Escritório de advocacia José _Soares Arruda - Rio de 

Janeiro. 
Cargo exercido: Advogada. 
Período: março de 1972 a agoso de 1973. 
Atividades: serviço de fórum, coritatos com clientes, ajui-

zame_mo de açóes. _ _ 
Companhia de Financiamento da Produção - CFP, 

transformada por fusão em fevereiro de_1991 em Companhia 
Nacional de Abastecimento- CONAB. · · 

Perfodó: fevereiro de 1978 até a presente data. 
IX -CARGOS EXERCID""OS: 

- Assistente do Procurador-Geral, de maio de 1978 a 
maio de 1982; • 

-Procuradora, de agosto de 1982 até junho de 1984; 
-----:-Procuradora-Adjunto, de junho de 1984 até fevereiro 

de 19S5; -
---:.Procuradora-Adjunto do Contencioso, de julho de 

1984 a fevereiro de 1985; 
-Assessora de Miriistro -Tribunal Federal de Recur

sos, de fevereiro de 1985 até fevereiro de 1987. 
~Assessora do Consultor Jurídico do Ministério da J usti

ça, de maio/junho de 1987. 
- Diretora da Divisão de Pareceres e Estudos da Consul

toria Jurídica do Ministerio da Justiça; de junho a dezembro _ 
de 1987. 

-Consultora JUrídica Substituta do Ministério da Justi
ça, de maio de 1987 a dezembro de 1987. 5.7- "Seminário sobre ReajuStainentC) de PfeÇos em 

Contratos". Promoção-do Centro de Estudos sobre Licitações -Procuradora-Geral da SUperintendência do Desenvol-
e Contratos SIC Ltda. - CELC - São Paulo - de 19 a vimento da Pesca- SUDEPE, de dezembro de 1987 a abril · 
21 de outubro de 1983. , de 1989. . .. . . . . - · ·. _ 

5.8- ~·seminário sobre Empréstiitlós Internacionais". -Assessora do Secretário Executivo do Ministério da 
Promoção do Centro de Estudos sobre Licitações e-Có_lúratos -JustiÇa_- feVefeíro de 1991 até a presente data. 
SIC Ltda. - CELC- São Paulo ..:._ 19 a 21 de setembro ··-Presidente do Conselho Fiseal da Radiobrás- maio 
de 1984. de 1991 até a presente data. 

5.9 - "Nova Ordem Constitucional - Perspectivas". X_ EXERCÍCIO PROFISSlONAL DO MAGISTÉ-
Promoção do Instituto de Estudos PolítiCos - Brasília - RIO 
de 22 a 24 de novembro de 1988. . - - Instituto Cultural Brasil~ Estados Unidos, Belo Horizon-

5.10- "'Negociação Coletiva". Promoção do Minísté.rio te. 
do Trabalho- De batedora- janeiro de 1991. · 

5.11 -"Rumos do Sindicalismo". Promoção do Ministério. 
do Trabalho- Debatedora- março de 1991. 

Escola de língua irlglesa e literatura americana. 
D~sciplina lecionada - inglês. -- -
Período: março de 1966 a fevereiro de 1972. 
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XI- TRABALHOS APRESENTADOS NO CURSO 
DE MESTRADO NA ÜNIVERSIDADE DE BRASILJA, 
COM MENÇÃO MÁXIMA: 

1- Hermenêutica COmo problema. Essência e Estru_!ura _ 
da compreensão segundo Emerich Coreth. 

2 - Caracteres e Produção social da ideologia ~e -~~ri, 
Max, segundo Elias Diaz. ~, _- : __ - _ 

3 - Atualização do Dano Decorrente do atO ilícito -
Hermenêutica do Supremo Tribunal Federal. 

4 - A Neg~ciação Coletiva. 
5- PodCr Discricionário e Controle Judicial. 

CURRICULUM VITAE 

I- DADOS PESSOAIS 

Nome: Paulo Gustavo Gonet Branco-: __ 
Data de nascimento: 16 d~ agosto de 1961. .. 
Filiação: Francisco de Salles Mourão Branco e Marly 

Gonet Mourão Branco. - -
Nacionalidade: brasileira. 

1 --:: Assessor de Ministro- do SUpremo "Tribunal Federal 
(Ministro Francisco Rezek), DAS 5, de abril de 1983 a outubro 
de 1987. 

2- Procurador da República de 2~ Categoria ae outubro 
de 1987 a outubro de 1989. Procurador da República de 1' 
Categoàa de outubro de 1989 até o presente momento. 
VI- MAGISTÉRIO SUPERIOR EM ClÊNCIAJÜRÍDI-
CA ~ 

Professor da Associação de Ensíno Unificado do Distrito 
Federal desde 1986, te_ndo lecionado as _disciprinas Direito 
Adrninístrativo e Teoria Geral do Direito Privado. 
VII - PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE CONCURSO 
PÚBLICO 

_Membro da B~_nca do Concurso. Público para o proví~ 
mento de cargo:de assistente e de técnico_judicíário da Justiça 
Federal- área de Direito Administrativo e de Direito Consti~ 
tuçional --realizado em Brasília em 1989, sob a responsa~ 
bilidade da ESAF. 

Vil! :.:.TRABALHOS PUBLICADOS 
Naturalidade: Rio de Janeiro- RJ. . 
Endereço: SQS 2()8 .::....~]31. "H"- Ap. 205. 
Telefone: 243-9965. 

----~- ---~·Questão de Fato_ e Questão de Dü-eito .. , in Aliomar 
- BaleeirO no Supremo Trib~nal Federal. Rio, Forense, 1987, 

II- ESCOLARIDADE 

2.1 -Nível Superior 

Bacharel em Direito pela Universidade de Brast1iã. Curso 
iniciado em janeiro de 1979 e concluído em dezembro_ de 
1982. Média Geral Acumulada durante o curso (MGA) de 
4.9- equivalente a 9.9 em escala decimal. 

2.2 -Nível de Mestrado 

2.2.1- Curso de Mestrado em Direito e Est3.dá na Urii~ 
versidade de Brasília. Início i10 primeiro sem~-stre de 1983. 
Créditos concluídos em 1985. Média Geral Acumulada de 
4.9- equivalente a 9.9 em escala decimal. 

2.2.2 --Mestrado em--DireitO Iriternidonai ..:..___ á!ea de 
DireitOs Humanos- Mas ter of Laws in International Human 
Rights Law - Unive~idade_ de Essex, Inglaterra. Perío_dü: 
198911990. Tese: "Direito ~à Privacidade e Liberdade de Ex
pressão" ("Right to PriVac:Y and Freedom of Expresston"). 
Tese aprovada. Grau de mestre formalmente conferido em 
julho de 1991. 

23 -Nível de Pós-Graduação 

2.3.1- Curso de Díreitos HUmanos InternaciC)i}-~ús. 21f 
Sessão, realiZada -em ju]hq de_ 1990 no InstitU.t Internacional 
des Droits des L'Homme. Strasburg. Certificado obtido após 
submissão, coll! êXito, elll:_provas escritas. - '-

lii- DIPLOMA EM i.JNGUA ESTRANÔBIRA 
Certificado PrátíCo-=-ae Língu_a FianCesa {CeftÜiÇ~--p~ãti

que de Langue Française), conferido pela Universidade de 
Nancy II em 1981. 
IV- CONCURSOS PRESTADOS 

1 -Primeiro lugar no conc-urso para o cargo de P_roi!_loto_r 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios realizado em 1986. 

2 - Primeiro lugar no concurso nacio'nal para o cargo 
de Procurador da República realizado em 1981. 

V- CARGOS PRIVATIVOS DE BACHAREL DE DI-
REITO .. ~ 

pp. 23-31. ~ ~ 
Colaboração como_articulista para o jornal da O~B-DF_ 

-assinou artigos como "Pianejamento E._conôinico e Respon
sabilidade do Estado" e "A Natureza Jurídica do Distrito 
Federal". 

Pareceres relativc>s a processos da competência do Supre
mo Tribunal Federal, proferidos na qualidade de Procurador 
da República designado para atuar junto à mesma Corte e 
mandados publicar, na-íntegra, pelo Procurador-Geral daRe
pública no Diário da Justiça nas seguintes datas: 18~2~88 (Pro-: 
cesso PGR 8100.3333/87), 13·4·88 (Processo PGR 
8!00.639/88, Processo PGR 8100.640188 e Representação por 
Inconstitucionalidade 1.448-AL) e em 1-7-88 (Prooosso PGR. 
8100.0990/88 e Processo PGR 8100.0703188). ~ ~ 

_ Diversos outros pareceres, ·pr-oferidos na qualidade de 
Procurador da República designado para atuar jun_to ao Supre
mo Tribunal Federal, transcritos· no todo ou em parte em 
acórdãos da mesma Corte e publicados em números vários 
da Revista Trimestral da Jurisprudência. 

IX- OUTROS TRABALHOS JURÍDICOS 
Trabalhos apresentados nos cursos de mestrado acima 

referidos e aprovados com menção máxima. 
1-_"Planejamento: Uma NovaJnstància de Convivência 

SóciO~J urfdic3". 
2 - "0 Jufzo Arbitral e a Homologação de Sentença 

Estrangeira". _ __ _ . -
3- "Tribunal de Contas da União- O Controle Finan-

ceiro-Orçamentário.corilo Garantia- Democrática''. ' · 
4 --:- "T.ópicos sobre a Extradição - A Jurisprudência 

do STF". ~. . 
5 - "Sistema Constitudonal das Crises - A Defesa 

do Estado de Direito". . 
6_- ~'Poder de Reforma Constitucional". 
7-- "A Liberdade e a CriatiVídade- do Juiz- Da Escola 

--da .EXege-~:;-e aos-nossos dias''. c- ---,--c _ _ _ _o_ _ 

8- "Planejamento Económico e Iniciativa Privada". 
9 - "A Federação -Teoria Geral e Realidade Brasi-

leira". _ _. . _ 
-- 10 ....:.._"O Erro de Díreito como Vício do Negócio Jurí

dico". 
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11 - "O Monismo e _o Pluralismo Jurídico". __ 
12- "Humanitarian Law: Medical and Religious Perso

nnel and Joumalists intime of war". 
13. "Detentiofi Pending Trial: The Brazilian System and 

the European, Court of Human Rights Case Law". 
(A Comissão de Assuntos Económicos.) 

O SR; PRESIDENTE-( Alexandre Costa)- Está esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. · 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação 
o requerimento. 

O Sr. Jir.tahy Magalhãfs- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão dO oradOr.)- -sr.-Presidente, 
Srs. Senadores: 

Estranho que a Liderança do Governo, mais uma vez. 
. esteja solicitando o adiamento de votação deste projeto de 

Votação, em turno único, do Requerimento"n~>490, resolução. Estranho, porqUe o normal seria decidir: se a Maio
de 1991, de autoria do SenadorRonaldo Aragão, solici- ria desejar. aprovar, aprova, se desejar rejeitar, rejeita. Se· 
tando, nos termos_regimentais, a inclusão, em Ordem já-fOi adiado, a pedido do Senador OzieJ Carneiro, qual é 
do Dia, do Projefo de Resolução n~' 40, de 1991, de a real intenção deste adiamento? É para que não modifi
sua autoria, que suspende temporariamente os limites quemos a situação;'que hoje é vigente, de não examinarmos 
previstos no art. 39 da Resolução no 58, de 1990. esses processos de concessão de rádio e televisão? Interessa 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 muito a:o ·GoVerno fazer com que essa sistemátíCa seja mao-
Secretário. - - tida. 

No meu -projeto, não falo errl multimídia; deVeria ratar. 
É lido e aprovado o seguinte: Deveria ter alguma coisa no projeto que determinasse a não 

REQUERIMENTO N• 743, DE 1991 concessão de rádio a quem já pcissui; mas não tem. Agora, 
o projeto determina que sejam feitas algumas apurações para 

Nos termos_ do art. 315, combinado com a alínea "c" verificar se a concessão deve ser procedida ou não. 
do art. 279 do Regimento Interno, _fequeiro~ ~dlãmento da Sr. Presidente, se este Cong~~sso ·_desejasse realmente 
votação do requerimento n9 490, de.1991, consiãn·tedo item exercer as suas prerrogativas- prerrogativas que foràm dispu
I da pauta, a fim de ser feita na sessão de 14 de novembro tadas na Constituinte e obtidas com a nova Constituição -
pr6xiino. -- - - ---=----= iríaffiOs:-Ver, por eXelnpiO; as OOilceSSões de televisãO na Bahia; 

Sala das Sessões~ 17 de outubro de 1991-NeyMaranhão. se os sócíos que obtiveram tais concessões têm sítu"ação finan

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado 
o requerimento, a matéria sai da Ordem do Dia para a ela 
retornar_ em data a ser _fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa}- Item 2: 
Discussão, em turno único, do ProjetCide Resolu

ção n9 6, de 1991, de_ autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que dispõe sobre formalidades e critérios para 
apreciação dos a tos de outorga de concessão o_u permis
são de serviços de radiodifusão sonora e de __ sons e _ 
·imagens, tendo 

PARECERES, sob n~ 327 e 328; de 1991, das Co' 
miSsões .. 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, avorável, 
nos_term~s _do. sqbsti_t!,Itivo. que ofere~_e; e _ _ 

- Diretora, favorável aO-sUbstitutivo ofer_~do pe..: 
la Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. - -

É lido o seguinte 

ceira para instalar uma televisão ou se estão representando, 
sem ter essa condição financeira, algum _outro interesse. 

Se pudéssemos fazer essas audiências. iríamoS- constatar 
isso. Mas não interessa. O problema é não decidir nada que 
venha contra a situação vigente. 

Vários Srs. Senadores já me disseram: "Ora, Jutahy, va~ 
mos acabar com isso, vamos fazer com que isso_ seja apenas 
de iniciativa e responsabilidade do Executivo. Para que trazer 
para o Congresso, se o Congresso não está com disposíção 
de essa prerrogativa exercê-la?" _ 

__ .Não aceito esta opinião, pOrque já Que obtivemos esfa 
prerrogativa devemos cumprir nossa obrigação e não conti
nuar nesta omissão constante. Não tomamos decisões; nos 
Qmjtimos e_ prorrogamos as matérias para nãO votai', qi.ian-do, 
democraticamente, temos que aferir qual é a opinião da maio
ria. Se a maioria qUiser aprovar;- aprove; se quiser rejeitar, 
rejeite. -

_Agora, a cada instante, há a desculpa de examinarmos 
melhor a questão. Chegaram a dizer que estão pedindo adia
mento porque o Relator, no seu parecer, faz referência a 
uma lei que está em tramitação. No Projeto não há qualquer 
referência a eSta lei. Nada se refere a uma lei que.esteja 
em tramitação. Agora não há mais o que examinar; se quises
sem aperfeiçoar, já teriam apresentado emendas. 

REQUERIMENTO N!_7A4, DE 1991 Mas a intenção não é aprefeiçoar, a Intenção é não Votar, 
·Nos termos do art. 279, alínea "c'', do Regimento Inter- e nã() yotar para quê? Para manter esta sistemática qUe af 

no, requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Resolu- está, em que a concessão é dada a quem é do interesse do 
ção n9 6, de 1991, que dispõe sobre formalidades e __ critério-s Executivo. Temos centenas de rádios e televisões que foram 
para apreciação dos a tos de outorga de concessão ou permissãO- -conce-didas nesta sistemática e até hoje estamos apreciando 
de serviços de radiodifusão sonora e d<; sons e imagens, a dessa maneira sem ter o menor conhecimento que estamos 
fim de ser feita na sessão de 4 de novembro próximo. votando e decidindo e o motivo destas concessões. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1991 . ....:.._ Ney Mara- Citei a Bahia, mas talvez possa citar outros Estados. Quais 
nhão. os sócios que têm condições financeiras para comprar, adquirir 
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e instalar uma televisão? se esta apuração for feita seriamente, 
vamos ver que muitos desses donos de televisão não têm ne
nhuma condição financeira para fazer cOm que esta te_l~yisão 
entre em funcionamento. -

Por isso, Sr. Presidente, pessoalmente, vOúlá~i contra 
este requerimento . E peço aos Srs. Líderes que pensem um 
pouco-nesta questão e meditem sobre como votarão: se vamos 
continuar na omissão ou se vamos assumir a responsabilidade 
de decidir. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Para encami· 
nhar a votação, concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 
Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para encaminhar. 
a votação. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presideiite, em 
nome da Liderança do Governà~ não temos, de maneira algu
ma, má vontade em votar este projeto. O motivo do reqU-eri- -
menta é_que existe; na ComíssãO de Educação; o Projeto 
n~ 1091, do Senador Jutahy Magalhães, que é matéria conexa-_ 
a esta que estamos discutindo agora. _Achamos q~e_ depois 
da discussão da mãtéria na Coinissão de EduCação poderemos 
avaliar melhor e, então, votaremos. 

De maneira que a posição dO Governo· é eSta:' qUanto 
mais esdarecimento, m"elhor, para votarmos uma matéria co
mo esta, com a consciência de que o Congresso e.St}i_ votando 
com responsabilidade. Assim seildo, o" GoVerno não está de 
maneira alguma cont~a esta matéria, mas quer ql!e s~ja__bem 
esclarecida. É este o motiv_o do meu requerimento. 

O SR. PRESIDEl'iiTE-(Alexaridre -Costa) - Cóncedo a 
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, para encaminhar 
a votação. - -

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami· 
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. SenadOres, a questi;.o das concessões de televisões, na 
verdade, tem-noscriado um problema sério, porqllériaó temos 
exercido um papel fiscalizador. A disposição -constitucional 
de submeter ao Congresso-pressupõe, exatamente, que exami
nemos cada uma des·sas concessões, cada uma dessas permis
sões. Entretanto, como sempre-vêm sob o· pálio do regime 
de urgência do art. 64, põem goela abaixo para que votemos 
sem examinarmos os pressupostos._ 

, O projeto do Senador Jutahy Magalhães estabelece o 
mínimo daquilo que devemos fazer, que é examinar algumas 
condições. Sabemos que este País foi entulhado d~_ rádios
e televisões sem que houvesse um critério de intefeSse- da 
comunidade; enfim, dos participantes, dos dii'etores; sem inte
resses políticos, sem interesses de grupos. E quantos e QUantos 
não são os mes-mos os donos de rádios e emissoras de televisáo 
em vários mtinkípio·s; -num-verdadeiro Inon0p91io que, como 
sabemos, existe hoje no Brasil. _ _ 

surpreendidos por um requerimento entre Lima sessão e outra. 
E, hoje, trazem, pela segunda vez, o requerimento de adia
mento de urna matéria que temos a obrigação de votar. 

--Portanto, Sr. Presidente, não há nenhu!Jla justificação. 
Nós, do PDT, não concordamos, absolutamente, com o adia
mento de uma questão que para nós é pacífica. Temos que 
exercer o poder de fiscalização, e o projeto do Senador Jutahy 

-Magalhães reduz a isso, que exercit~mos, através da Comissão 
de Educação, uma fisCalização nlí.õlina para sabei quem está 
recebendo essas rádios e quais os critérios adotados. _ _ 

Ficamos assoberba_clos pela quantidade de rádios e televi
sões dadas pelo Sr. Antônio Carlos -Magalhães. Todos_ e_sses 
processos que temos visto são outorgados, são dados, e sabe
mos a que preço: através de barganhas escusas; algo lamen
tável. 

Portanto, o PDT se posiciona contrariamente ao requeri
mento de adiamento dessa matéria. Entendemos que tem que 
ser votada, até por um dever da defesa das prerrogativas 
parlamentares. _ -

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex~ um aparte, 
Senador Maurício Corrêa? . 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nobre Sena· 
dor Nelson CarneirQ, V. Ex_~ não poderá apartear. Peço descul
pas a V. Ex~. mas estamos encaminhando a votação. 

--· 9 ~r. M.ansuetode Lavor- Sr. Presjdente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Darei a pala· 
vr~. a V. Ex~._logo. após o nobre Líder Fernando Henriq~e 
Cardoso, que a pediU antes de V. EX!' Após V. E~, concederei 
a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Para encaminhar votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. ~_r~~is!_ente, S~_· _Senadores, não quero repetir os argu
mentos já apresentados ao Senado tanto pelo Senador Jutahy 
Magalhães quanto pelo Senador Maurício Corrêa, mas; em 
nome do PSDB, peço ao Senad-o que se faÇa a votação hoje_. 

A matéria é conhecida; existe uma regulamentação, que 
nos parece adequada, proposta pelo Senador Jutahy Maga
lhães. Não existe aí nenhuma ambição de controle demasiado, 
senão ao zelo pelo interesse público. Trata-se de matéria cons
titu_ciqJl_al; ~Constituição delega ao Congresso _essa responsa
bilidade, e seria desastroso que o Congresso abdicasse de 
uma função fiscalizadora _d?- maior impo!1ância. 

Portanto, peço aos companheiros do PSDB e apelo aos 
dos ~:mtr.os parti~o.s pa!a que votemos favoravelmente ao pro
jeto do SenadorJutahy Magalhães. 

O Sr. MansuCto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O que queremos com esse projeto"'é ex-ercítai uril pOucO O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa) - Concedo ã 
esse poder de fiScalização que· o Congresso--NaciOnal tem e _palavra ao Senador Mansueto de Lavor. 
que está na ConStituição. _ -----~~--~ 

Agora, é lamentável que o Governo se utilize de expe- O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Para. 
diente dessa natureza. Viveinos _a(Ji.ii, há pouco tempo; uma encaminhar votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
situação extremamente constrangedora, cottr aquele requeri- dente_, Srs. Senadores, o PMDB encanlinha contra o requeri
mento obtuso, esdrúxulo, remetido à Comissão de Assuntos - mente feito para o adiamento da discussão e votação dessa 
Econômkós- que tratava de matéria de pútinéncia _eXclusiva !llat~ri~. Na realidade, o que se procura com ·ess-e projeto, 
da Comissão de Constituição; Justiça e· Cidaçiania, porque de autoria do Senador Jutahy Maghalhães, é que nós, aqui 
de interpretação de normas jurídicas~ dizi~ reSpeito,_ enfim, no Senado, assim cOrno os DepUtãdos Federais, não fiQueri:ws 
a que,fixássemos um critério, um-exame, -sobre uma questão fazendo de conta ql!e_estarnos cumprindo um preceito consti
eminentemente jurídica. Para efeito procr3:S1inat0rio, fomos·-:· tucional, isto é, aquele que determina uma apreciação sobre 

----·-----------------
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os a tos de outorga de conc.essão de rádio e televisão a empresas 
brasileira. · --

Posso, inclusive, fazer, no mérito, algumas objeções ao 
projeto do eminente Senador Jutahy Magalhães: já tive oca
sião de fazê-lo na Comissão Técnica;· Da Comissão de Educa
ção, e S. Ex~ se lembra quais são minhas objeçõ_es. -Entendi 
que essa resolução ainda pauta muito limitada e timidamente 
esse processo complicadíssimo que dá ensejo a privilégios, 
e monopólios. Afinal de contas, até hoje os atosde_concessão 
de rádio e televisão, cujos canais são patrimóniõS "dà União 
e, portanto deveria se ri vir a todo o povo brasileiro _são pro
cessos viciados, antidemocráticos que, realmente, exige_m uma 
revisão urgente. E o mínimo que se pode fazer nesse momento 
é a aprovação do projeto do eminente Senador J utahy Maga
lhães. 

Daí o meu encaminhamento contra o requerimento e 
a favor da discussão e da votação do projeto-conforme está 
na pauta dos trabalhos de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol para encãminhar 
a votação. -

O SR. JOSÉ PAULO BISO!.. (PSB -RS" Para.eócami: 
nhar votação. Sem revisão"do orador.)- Sr. Presidente, V. 
Ex~ provavelmente leu um pequeno liyro do Galbraith sobre 
o poder. É um livro bem traduzido e lido por boa parte da 
população alfabetizada do Brasil. Dentre os poderes que men
ciona, ele se fixa no que chama de "poder condiciot:~ado", 
que é caracteristicamente o -poàei áe imprensa, da coll'l:uni
cação sociaL E aí se verifica,- hã~õbra de Galbraith, que o 
poder condicionãdo nos Estad_t)S Unidos praticamente não 
funciona. Lá não há emissora, Iláo há rede de comuicação 
social nos Estados Unidos que seja capaz de fazer um-candi
dato à Presidência da República e, muito menos, não há rede 
de comunicação nos Estados Unidos que seja capaz de fazer 
um Presidente da República. 

Quer dizer, nos Estados Unidos, o problema da impresa 
está controlado porque eles têm o controle legal da multirnídia. 
Nós nem sequer esboçamos a questão, nem ·discutimos· essa 
gravíssima questãO depois de uma eleição onde ficou flagrante 
que o maior partido político deste Brasil se chama Rede Globo 
de Televisão. Este é o maior partido político do Bras~L 

Agora, por um projeto de resolução, queremos d~Sciplinar 
com uma humildade de pulga, uma questão que tem produzido 
momentos dramáticos-e humilhantes para este Senado, porque 
seguidamente nos levantamos e perguntamos: mas, afinal, 
o que é que sabemos sobre isso que estamos votando? Vamos 
conceder a emissora de rádio? Mas quem é que sabe explicar 
como, por que, quais os dàdos, quais os fundamentos? Nin
guém sabe! Quer dizer, todos nós afirmamos aqui, repito;-
dramaticamente, que estamos trabalhando_ em cima do que 
desconhecemos. Votamos, emitindo, elaborando votos em ci
ma do desconhecimento~ Então, humildemente, queremos um 
projeto de resolução cuja eficácia seja in~erna, Sena~or Cafe
teira, para aqui, não fazemos o papel de borboleta! Só isso! 

Queremos disciplinar para que cada vez que surja uma 
concessão, tenhamos o conhecimento adequado, porque fo
ram obedecidos os padrões c os critérios -estabeTecidOs por 
esse projeto de resolução, quer dizer, vou v_otar ~favor porque 
a fiscalização foi feita e se eu quiser, leio e tomo conhecimento 
da fiscalização. -- · .- · ·- · 

. Isso aqui é uma questão de dignidade! Então todos aque
les discursos que um bom número de Senadore_s fizemos aqui 

em plenário, Com o testemunbo de pes_soas que assistiam a 
nossa sessão; reclamávamos dizendo: como é que cu vou votar 
isso?Acostumado_s_ à exaustão do conhecimento daquilo que 
decidimos e, de repente votamos, decidimos sem saber nada_. 
A_quein interessa iss9? Eu pergunto se interessa ao GOverno 
que está pedindo adiamento sob um pretexto sem lógica e 
sem juridicidade. Não tem lógica porque o outro é um projeto 
de lei e, isso aqui é um -projeto de resolução para regula
mentação_ interna, privada deste Colégio. Não faz sentido, 
Sr. Presidente. Precisamos nos levar a sério. Não faz sentido! 
Vamos votar. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo. a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carri.eirO, o úh1mo-:óiador 
para e-ncaminhar. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, 
Srs. S"ena"dores, agradeço a V. Ex•, mas realmente o Senado 
tem-se reunido sucessivamente para não votar. Isso é que 
é curioso. Esta é uma Casa criada para votar e temos passado 
dias sucessivos sem votar._Há sempre um requerimento para 
deixar para amanhã, Hoje é o mais curioso dos requerimentos: 
há um projeto de resolução cujo âmbito é restrito ao Senado 
Federal. Pois, então, vamos deixar de votar este projeto de 
resolução, porque é um projeto de lei. Esse projeto de lei 
não diz respeito somente ao Senado, mas tem um curso dife
rente. Terá que _ser votado pelo S_enado, irá à Câmara, irá 
à sanção do Presidente da República, e sabemos que, che
gando na Câmara, no mínimo são quatro ou cinCo anos para 
que ele tenha decisão. Ora,_ então, no fundo estamos rejei
tando o Projeto Jutahy Magalhães. 

Quem entender que ele é bom, vota a favor; quem enten
der que é ruim, vota contra. É para iSso- que estamos aqui. 
Ou estamos aqui apenas para trocar figurinhas? Não ,_Sr. Presi
dente, vamos-votar, assumir a responsabilidade. Há um pro
jeto de resolução de âmbito restrito ao Senado Federal. Os 
Senadores devem decidir pensando nisso. Por isso, Sr. Presi
dente, faço um apelo. Não vamos misturar alhos com buga
lhos: Vamos votar o projeto com independência: sim ou não, 
o que já não podemos é protelar, sob pena de não sermos 
uma Casa de decisõe-s, mas uma Casa de protelações. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Vai-se proce
der à votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam que-iram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, a votação 
é do requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- É do requeri· 
menta, nobre Líder. 

Quem aprova o requerimento fica sentadQ..___Quem o rejei
ta fica de pé. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Sr. Presidente, o PMDB 
rejeita o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Rejeitado 
o requerimento. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Peço a V. 
Ex~ que aponte três ap?íame~tos. _ 

O SR. NEY MARANHÃO - O Senador Aureo Mello, 
O Senador João FranÇa e o Senador José Eduardo. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Vai .-r proce
dida a verificação. 

Os Srs. Senadores queiram tomar os seus respectivos luga-
res. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, seria 
interessante soar as campainhas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Já estão soan· 
do as campainhas externas,_ nobre Líder Cid Sabóia de Car· 
valho. 

Os Srs. Senadores ocupem os seus lugares e já podem 
votar. 

O Sr. Maurício Corrêa_ -- Sr. Presiden_te, apenas para 
esclarecer: quem aprova o requerimento vota "sim~· e quem 
não o aprova vota "não"? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Quem aprova 
o requerimento vota "sim'~ e _quem não o aprova vota .. não". 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM ''SIM"' OS SRS. SENADORES: 
Carlos Patrocínio 
João França 
Moisés Abrão_ 
N ey Maranhão 

VOTAM "NÁO" OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento 
Almir Gabriel 
Amir Lando 
Antonio Mariz 
Aureo Mello 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
DariO Pereira 
Dlvaldo Suruagy 
Epitácio Cafeteira -
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Garibaldo Alves 
Humbe_rto_Lucena 
José Fogaça 
José Richa 
J utahy Magalhães 
Mansueto de Lavor 
Maurício Corrêa 
Nelson Carneiro 
Paulo BisoL 

ABSTÉM DE VOTAR OSR. SENADOR: 
Coutinho Jorge 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Votaram 
"Sim" 4 Srs. Senadore-s e "Não" 21 Srs. Senadores. 

H ou v e 1 abstenção. 
Total de votos: 26. 
Não há quorum. 
A Presidência vai suspender a sessãO por 10 minutos 

acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadore~ 
a Plenário. 

Está suspensa a· Se-ssão. 

(Suspensa às 16 horas e 52 minutos a sessão é 
reaberta às 17 horas e 4 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevjdes)::...: Está rea-
berta a sessão. - - ____ -- -

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que tomem as
sento nas respectivas bancadas, a fim de que _se proceda nova 
verificação, nos termos previstos no Regimento Interno da 
Casa. 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Srs. Sena
dores já podem votar. 

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a V. Ex• 
que acione a campainha interna, porque há muitos Senadores 
nasala do café._ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência pede aos Srs. Senadores que se acham na sala do café 
que retornem ao Plenário, porque neste exato momento se 
processa uma nova votação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, apenas gostaria 
de registrar um pequeno acidente ocorrido na Tribuna de 
Honra há poucos instantes e recomendar que seja colocada 
uma fita branca. 

O Sr". Maurício Corrêa - Sr. Pre_sidente,. recomendo à 
nossa Bancada que vote não. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Casa fica 
inteirada da manifestação da Bancada do PDT. 

· · ·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- À Mesa vai 
adotar ~ providência ~eclamada pelo nobre Senador Jutahy 
Magalhaes e, se for o caso, até colocará um aviso luminoso 
para que seja mais precisa a identificãÇão ·do· loCar 

O Sr. Mansueto de Lavor- -8~. Presidente, di~nte do 
abalo~ pode ter havido alg~J,m esquecimento. Estamos votando 
o requerimento, não o projeto._ 

·· . O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Se V. EX' 
for favorável ao requerimento, vota "sim.,, -Se for contrário, 
vota "não". 

_O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, o PMDB 
vota "não". 

(Procede-se à votação) 
__ _vO_T_'i__M_~'SJM" OS SRS. SENAnójfES~ ---- ------- ---

Aureo Meiio 
<:arlos Patrocínio 

__ ;Frai:tCisco Rollemberg 
João França 
Ney Maranhão 

VOTAM "NÁO" OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento 
Alexandre Costa 
Almir Gabriel 
Amir Lando 
Antonio Mariz 

- _-Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Dario Pereira 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 

·ocpifáciõ Cafeteira 
Fernando Cardoso 
Gariba1di Alves 
Humbertó Lucena 
José Eduardo 

· José FogaÇa 
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José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Mansueto de Lavor 
Mário Covas 
Maurício C_orrea 
Nelson Carneiro 
Paulo Biso! 

ABSTÉM-SE DE VOTÀR O SR. SENÀDô/1.: 

Coutinho Jorge. 

O Sr. PRESIDENTE-(Mauro Bene,ides)- Votaram SIM 
5 Senadores e NÃO 24. 

Houve uma abstenção. 
Total: 30 votos. 
Não houve quorum para deliberação. 
Nos termos do art. 279, § 6?, o requerimento fica preju

dicado. 
Passa-se à discussãO do projeto c do substitutíva·etn fufrlo 

único. -

O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides) --Concedo 
a palavra ao Senador José Fogaça, para uma questão de or
dem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB ~RS. Pára um i questão 
de ordem.) - Sr. Presidente, parece-me que ·as Senadores 
que requereram o pedido de verificação de quorum não _estão 
todos_ presentes. Eu -go-st~ria dé fazer essã _CõOJerêticia. -· _ 

O SR. PRESIDENTE \Maiúo Benevides) ~A Presi
dência Visualiza, no plenário, os nobres Senadores João Fran
ça, Aureo Mello e José Eduardo. 

Nobre Senador José Fogaça, constatada, então, a pre
sença dos Senadores. _ 

Em discussão, o projeto e o substitutivo, em turno único. 
(Pausa.) - ·· 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
a discussão. 

A votação fiCa adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3: 

Discussão, em primeiro turno. da Proposta de 
Emenda à Constituiç<lo n" 15, de 1991, de autoria do 
Senador João Rocha e outros Senhores Senadores, 
que dá nova redação ao inciso VOo art. 37 da Consti
tuição Federal. (3' sessão de discussão.) 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 2' do Regimento 
Interno, transcorre hoje o segundo dia para a discUSsao -da 
proposta e apresentação de emendas, assinada-s, pelo rhenos, 
por um terço, no mínimo, da composição da Casa. 

Em discussão a propnsta, em primeíro-üi:fito. (Pãü-Sa.) 
Não há quem queira fazer uso da palavra. 
A discussão terá prosseguimento na--sess-ão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4: 

DiscUssão, em prHneifO -turno; -da -Pioposta de 
Emenda à ConstituiÇão n•-14, de 1991, -de autoria do 
Senador José Richa e outros Senhores Senadores,·que 

-altera a redação do caput do art. 2" e o art. 3" do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias· ten-

-do ' 
PARECER favorável, sob n' 377, de 1991, 
-·da Comissão Temporária, com votoS vencidOs 

. dos Senadores Hugo Napoleão e César Dias. (2• sessão 
-cte discussão.) 

Em discussão _a proposta em primeiro turno.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Car

neiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB _:CRJ. Para discu
tir.)- Sr. Presidente, Sr~s_ e Srs. Senadores, a Emenda José 
Richa- p-rocura resolver' de um,a: só vez, dois "probleÍnas: a 
fixação da data do plebiscito e a fu3çã0 da data da revisão. 
Entendo que esses dois itens devem ser votados separada
rtiérite. Então, não- tenho dúvida de que o plenário acompa
-nh~rá o ilustre representan!e paranaense ao aprovar o item 
referefife -áoarc·z9- do Ato das Disposições Constitucionais 
Transit6rias e- declarará o seguinte: "No dia Zl de _a!Jril de 
1992, o eleitorado determinará; riledií:mte plebiscito, -a fOrnia 
de governo: república ou monarquia ·constitucional; e o_siste

-ma:pãtlamentarismo ou presidenciafismo, que devem vigorar 
no País." 

Ora, Sr. Presidente, e:xã.tamente esSe e 6- 3itigo_que iião 
encontra maiores resistências nem suscita divergências entre 
os-doutrinadores. No caso do art. 3~, que diz respeito à -revisão, 
são-cõrihecidas opiiliões contrárias, se-prevalecei. pOr acaso 
ou por desventura, o presidencialismo. ESse é o pensamento, 
entie outros, de Paulo Bona vide,~~ MigU~l S~abja Fagundes, 
de Geraldo Ataliba e do constitucionalista português Jorge 
Miranda, que há pouco nos visitou. 

Resolvido o primeiro item, -a Nação viverá um instailte 
excepcional em sua vida no dia t1 de abril. Se o pOvo aprovar 
_o_parlamentarismo, criar-se-á no Brasil uma outra situação, 
abrlr-se-á um mundo de esperanç~ para este País. Em um 
País s_em esperanças, a notícia de que passou o parlamen
tarismo será um acontedmento tão ·importante que não' sei 

_se n_ós, que lutamos pelo cumprimento integral do mandato 
do -Presidente_ Fernando Collor, túei.nos .força· parã. deter a 
onda dos que querem fugir da depressão e sonhar _com dias 
mefhoreS. - -

O V ice-Presidente, Itamar Franco; disse isso muito clara
_ _men_t~.· S. Ex~ não é a favor de_ se intecipar a data da posse 
do primeiro presidente parlamentarista, -o que S. Ex~ fez foi 
uma observação do homem da rua, do homem que está acom
panhando os acontecimentos. No dia em que _vencer o parla
mentarismo, num- País sem esperanças, como é o casO do 
Brasil de hoje, não poderemos exigfi" do povo ·que ele não 
s~ia às ruas, não para tratar da Usiminas,_mas numa-manifes
tação espontânea, para abrir outios ho!izontes. 

Quem dirá qúe, aprovado o plebiscito, poderemos conter 
a multidão? Dizendo que vão ficar esperando_ o parlamen
tarismo até 1995 para ver como é bom o -regime? Não. Temos, 
portanto, que dividir as coisas. Vamos aprovar o art. 1~ Para 
isso não precisarriós modificar a atual proposta de emenda 
c-onstitucional; baSta que se votem isoladamente um e outro 
artigos,_ porque são distintoS. Aprovado _()_ primeiro artigo, 
que fixa a data do plebiscito, teremos resofvido o primeiro 
problema do País: Aprovado o parlamentarismo, então vamos 
ver a fe3ção popular. 

Quando se perguntou a Pe.dro II, aos dezesseis anos, 
se queria assumir o poder - e todos esperavam que não 
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quisesse - ele respondeu que sim, de imediato, e assumiu 
o trono aos dezcsseis anos. 

De modo que não podemos agora criar dificuldades a 
uma realidade que po-de acontecer. Nenhum de nós deseja. 
Eu também, em toda minha vida, tenho agido assim. Acho 
que devemos preservar o mandato presidencial do atual titu~ 
lar. Mas quem dirá que, depois do dia 21 de abril de 1992, 
não será Sua Excelência o primeiro a· Sefltii- a· necessídade 
de implantar logo o sistema parlamentar? E se o povo acha 
que esse é o bom sistema, por que lhe vamos dizer que fique 
esperando, no mau sistema, até que, três anOs depois, venha 
o bom sistema? 

Sr. Presidente, creio que a proposta de emenda merece 
apoio. Se necessáriO, a apoiaria em sua íntegra, embora tenha 
-uma restrição pessoal. Se ·ror mantido o presidencialismo, 
não há necessidade de revisão constitucional. Vamos fazer 
uma nova Constituinte-;que ninguém sabe quando acabará 
e que, então, tumultuará todas as eleições subseqUentes. Essa 
é a minha opinião, qrie não desejo defender neste momento. 
Nesta tribuna quero aplaudir a aprovaçâo ·da Proposta de 
Emenda José Richa, mas em votação separada para o art. 
29eparaoart.39_ - -- -

No art. 29 , entendo que não haverá maior difiCUldade 
nesta Casa. Todos nós --e espero que a maioria absoluta, 
não apenas 315 (três quintos), mas 415 (quatro quintos) -
aprovaremos b art. 29 , que é o primeiro da proposição. 

O art. 39 cria dificuldades. Se vencer o presidencialismo, 
vamos fazer a revisãó de qualquer forma? p·ara quê? O presiM 
dencialismo já está ac o- que os e"sttidiosos sustentam é que 
só se vencer a monarquia' ou Vencer o parlamentarismo, a 
reviSão será necessáiiá.' Mas esse é o acontecimento subse
qUente, a conseqüêri.Cia. Não há necessidade_ de, no primeiro 
momento, se aprovar toda a emenda. 

Daí em que não figuto entre os subscritOres-,~~ maS S-ou 
um velho apaixonado parlamentarista, signatário --ae todas as 
quatro emendas de Raul Pilla, confiá qUe -o Senado votará 
separadamente os dois itens, pofqlie são destacados na própria 
Constituição. O art. 29 _fixa a data do plebiscito. Aí, não há 
dúvida, _temos que antecipá-lo pelas razões que forarri expostas 
desta tribuna ontem pelo Senador José Richa e pelo Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. · · 

Se aprovado, para não comprometer a Emenda, eXamiõa
remos em separado, destacadamente, o art. 39 Então, é muito 
mais fãcil aprovar o· art. 29 do que aprovar ·o ãrt. 29 e o art. 
39 do Ato das Disposições Con-stitUCionais TransitóriaS-: QUan
to ao primeiro, é apertas ·uma· questão de saber se- é abril, 
março, fevereiro ou agOstO. É'; port3nto~ uma- qUeStãO-de 
tempo. A outra, não, é uma questão nlais·prófurida. 

O Sr. José R~cha - ~ermfte-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Côní muita honra. 

O SR. JOSÉ RICHA- Gostaria dé elog;ar o seu compor
tamento. Aliás, a vida inteira não fiz Outra coisa a não ser 
isso. Sou um velho_ admirador seu e um ·grande amigo, tamM 
bém. 

O SR. NELSON CARNEIRO-:::_ Muito obrigado ii V. 
Ex~. -

O SR. JOSÉ RICHA - Quero louvar a sua sabedoria 
política. Realmente compreendo as suas-razões.-v. Ex• é a 
favor de uma maior racionalidade no calendário desses eventos 

... políticos e a favor,--também, da antecipação do plebisdto, o 

pelas razões que nós todos sabemos. Diariamente convei"M 
sarnas aqui, neste plenário, e eu sei das razões que o levam 
a adotar essa posição, pois são as mesmas no-ssas. Nós quere
mos que essa decisão, que já está prevista na Constituição, 
seja mais rápida possível. E compreendo, também, a dificul
dade de V. Ex~ em votar o art. 29 da emenda, que se refere 
ao art. 39 do Ato das Disposições ConstitucionaiS Trartsitófias, 
que trata da revisão constitucional, até porque ·conheço a 
opinião de V. Ex• e a respeito. V. Ex• acha que a revisão 
constitucional tem que estar na dependência do resultado do 
plebiscito e, por essa razão, acredita que não dá para aprovar 
as duas coisas ao mesmo tempo. V. Ex• pensa que se tem 
que autorizar a antecipaÇãO dO plebiscitO e espÜar 0 seu resulM 
tado para, dependendo de qual seja, aí, sim, marcar a data 
para a revisão constitucíOilal. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Ou não marcar. 

O Sr. José Richa- Ou não marcar, dentro da concepção 
de V. Ex• V. Ex~ está sendo absolutamente coerente_. Então, 
quero agradecer o apoio à primeira -parte da minha emenda 
e louvar a sua coerência política, mais uma vez aqui ateStada, 
quando pretende, para não prejudicar a primeira pãite da 
emenda, dividir a votação em duas partes. Não tenho objeção 
nenhuma. Acho que a experiência de V. Ex~ é muito impor
tante para todos nós: que prestemos atenção nessa sugestão! 
E eu, desde logo, também quero dizer que vou_ refletir sobre 
a segunda parte da minha própria emenda. Vou refletir um 
pouco melhor sobre essa segunda parte. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Considero que a segunda 
parte depende do resultado da primeira. Essa é a opinião 
de alguns juristaS. E já que há opiniões diferentes, é melhor 
não criarmos dificuldades aos que vão votar, não só no Senado 
como, o que é mais difícil, na Câmara dos Deputados, porque 
aqui nós acabaremos encontrando um meio termo. Mas é 
muito difícil, entre quinhentos e tantos Deputados, conseM 
guir-se 3/5, se houver divergências. É muito mais fácil aprovar 
apenas a data do plebiscito e ·esperar o resultado~ Vamos 
fazer votos para que o resultado seja aqueles que a Nação 
espera- mais do que nós, que a Nação inteira espera. Porque, 
como dizia ontem o nobre Sen:;tdor Ronan Tito, nesta tribuna, 
"ninguém terá saudades do presidencialismo". E todos têm 
esperança no parlamentarismo. Vamos aproveitar esse am
biente e aprovar a emenda. 

O Sr. -PedrO Simoit- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra, nobre 
Sena-dor Pedro Simon:------ - ---- - ---- --------- -

O Sr. Pedro Simon- Também quero felicitar V. Ex•, 
o que, aliás, como o Senador José Richa, venho fazendo ao 
longo de_ toda a minha vida._ V. Ex~ é o Parlamentar com 
!Jlaior-auiori~_ade para debater essa matéria qUe- eXISte --no 
CongreSso brasileiro. V. Ex~ está aqui riuina hora em que 
n6s -temos Condições de meditar, de refletir e de apresentar 
a melhor emenda sobre o parlamentarismo. V. Ex~ viveu uma 
época muito diferente, muito m"ais dolorosa, muito dramática, 
e V. Ex\ como Relator, teve coragem de tomar uma posição, 
a possível naquela ocasião, que muita gente por aí afora, 
agora, à distância,_v~ _ _g_ue não era a ideal, como se descobrisse 
o ovo de Colombo. E claro que não era a ideal! Foi a viável 
naquele momento, e fez com que este País permanecesse, 
pelo menos por mais algum tempo, na democracia, fez que 
não acontecesse em 1961 o que aconteceu em 1964. Por isso, 
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V. Ex\ com toda essa experiência, t_em condiç_ões_ de nos 
orientar, para que vejamos, "realmente, qual é o cãminho para 
o entendimento. Perdemo_s __ uma oportunidade na Constitui
ção. Teria sido aquele um grande momento. Não dá para 
entender, quando todas as pesquisas- diziam que a iri:tensa 
maioria dos Constihiiii.Tes eram paflamentaristas e·que bastaria 
a mãioria absoluta, que, na hora da votação, tenhamos perdido 
como perdemos. Se_ nós_ nos equiVocamcs na ConstitUinte, 
a saída encontrada foi o plebiscito. Nós DesSe ptebisCítO,-teirios 
a obrigação de orientar o País, para que ele saia dessa crise 
em que se encontra. E V. Ex~, com todo o respeito ao Senador 
José Richa, apresentar uma proposta que temos a obrigação 
de estudar com a maior profundidade, porque, diz V. Ex\ 
na pior das hitóteses, há dúvida com _relação à seg~gd~ parte 
da emenda do Senador José Richa. Com relação ã primeira, 
não há dúvida. Quem rem racidi:talidade, entende que a emenw 
da do Senador José Richa é a que se coaduna com os interesses 
deste País. A emenda do Senador José RiCha, ao contrário 
do que alguns pensam, não favorece a adoção do parlamen» 
tarismo, apenas favorece a_ adoçáo de uma atitude racional 
por parte da sociedade, porque querer_ votar parlamentarismo, 
presidencialismo, monarquia etc., em 7 de setembro de 1993 
é ridículo. Foi algo que os CoilStituíntes -aprovar*ni porque, 
me disse -o Senador Ronan Tito, erã a -úniCa Chãilce_qu~ se 
tinha,. Era a emenda que havia, e para salvar o parlamen
tarismo aprovaram-na. Na verdade, como diz o Senador José 
Richa, estamos aqui corrigindo a interpretação, porque não 
estamos mudando nada. Haverá o plebiscito! No plebiscito 
se escolherá parlamentarismo, presidencialismo, monarquia ... 
Estamos apenas racionalizando aquilo que, equivocadamente, 
o constituinte colocou na Constituição. Eu felicitO- V. Ex~. 
Na primeira-parte;-não hã dúvida alguma. E convém- per
doe-me1 Senador Nelson Carneiro, -salientar nia"iS-üma vez. 
V. Ex~ foi novamente feliz. O Vice-Presidente da República, 
quando esteve no Congresso não _falou que é favorável à ante
cipação da adoção do parlamentarismo. O que S. Ex•~ falou 
--como diz bem V. Ex• ...,.--foi que se o plebiscito aprovar 
o parlamentarismo, por uma rnaioriã consagrãdora, provav~l~ 
mente o Presidente da República seja chamado a enviar uma 
emenda _dizendo que é melhor antecipar a sua adoção e isso 
é problema do Presidente. 

O SR. NELSON CARNEIRO ::.:._ Sua Excelência tomará 
essa iniciativa! 

O Sr. Pedro Simon - Exatol 

OSR. NELSON CARNEIRO- O ambiente que se criará 
no País será ta] que a -iniciatiVa- do próprio Presidente. Só 
Sua Excelência pode tomar essa iniciativa. Nenhum de nós 
pode diminuir o mandato do Presidente, neffi- mOdificar o 
mandato que o povo lhe conferiu. TarribéniO Presidente D~tr'a 
tinha seis anos de mandato, ma-s~ abriu. mão -de um ano. pãra 
que, em acordo com as forças políticas, se chega~~e a um 
entendimento. De modo que não podemos prover os- res-ul-
tados do plebiscito. _ 

O País, hoje, nãO tem nenhum ilusão: --

0 Sr. Pedro Simo-n- Não tem esperança! 

O SR. NELSON CARNEIRO - Morreu a -esperança nc 
Brasil. Se for aprovada alguma coisa que represente espe
rança, será muito difícil dizer ao cidadão-: "a esperança v_ocê 
tem, mas s_ó para daqui a trés_ahos''. Evidentemente, será 
muito difícil. Vamos fazer força, vamos.,trab_alhar para que, 

_quando i~so ocorrer, _o ambiente seja outro e posSamos mai:tter 
_a_ esperança por três anos. 

O Vice-Presidente não pleiteou -e estávamos presentes 
na reunião- não sustentou qlie -era preciso subStituir o Presi
dente, vitorioso o plebi~cito a favor do parlameitt_arism~é_ O 
que S. Éxa disse foi que o ambiente _que se criaria no- País 
seria de tal forma iritáessado na implantação imediata desse 
Sisterria, que represe-ntaria tima eSperança, um novo horizonte, 
que os fatos acabariam pordeterininar a antecipação da prática 
parlamentarista. 

Mas isso será uma conseqüência, ou liãO_, Isso só se poderá 
apurar depois do plebiscito e de seu resultado~ Não vamos, 
portanto, ministrar -as duas coisas. Acho que isso facilitará 
pr'?fundamente a aprovação da .em_en.~~-- . , ~ _, _ ___ _ 

O Sr. José Fogaça- Permite,me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON~ CARNEIRO ~ Com muita honra ouço 
V. EX'. 

O Sr. José Fogaça -Senador Nelson Carneiro, sou 
dos seus ouvintes cativos e· -um dbs seus seguradores nesta 
Casa: ~ · ~ · ~ ~ ' · · · · 

OSR. NELSON CARNEIRO....::. Eu é que sou um admi
rador de V. Ex~, desde que fui surpreendido com a _notícia 
de que havia, numa das Subcomissões da Constitufrite, -uin 
Parlamentar chamado losé Fogaça, que tinha tido a·coragem 
de. dar o primeiro-parecer a favor do parlamantarismo. 

Desde então sou admirador de V. Ex•, 

. O Sr. José Fogãça- Muito obrig_3d0.-Embora imeiedda
mente, os elogios de. V. Er me soâm múl~o bem-aos ÔuvÍ~o·s, 
piiridpalrnente porque vem de V. ~x~ nóbre Senador, quando 
V. Ex• dá aval à Emenda José Richa. ela ganha força. Eu 
próprio, te-nho muitas dúvidas em relação a essa emenda, 

- não- ao seu conteúdo, evidentemente, mas ã propriedade do 
momento em que o ple~iscito se _realiz_aria. Digo desde _logo 
a- V. Ex~ que o meu voto será favorável também à emenda. 
Pessoalmente, se alg~ém me disser que o plebiscito ·pode ser 
·realizado amanhã, às oito da manhã, sou a favor;·se puder 
ser hoje ã·noite, também sou a favor;,no fim do ano, também, 
ou seja; eU jamais vá tarei contra uma errienda parlam-emtariSta. 
Mas não deixo, também, de destacar as advertências que consi
dero necessárias em· relação à data de 21 de abril de 1992. 
Ela será uma decisão grave e importante sobre o cerné do 
poder, exatamente três anos antes do final do mandato do 
Presidente da R~pública. O pensamento do ãtilal Vice-Pre
sidente-, rtanlar Franco-; conforme expôs alguns Senadores, 
entre os quais V. Ex~. é o de que os fatos haverão de conduzir 
o pro-cesso·quase ·que inevitavelmente para uma mudança no 
meio do ,c;aminho. &ntes dos três anos, se o parlamentarismo 
vier a ser implementado. Sr. Presidente- não perdi o hábito 

_ de __ ch;:tmá-lo de Ptéside_nte. V. EX-r preSidiu com muitâ digni
dade esta Casa - 1 _nobre Senador N~lson Carneiro, o -que 
me preocupa é o ,fato de que essa possível indução a uma 
decisão do Presid~nte da República -de aceitar o parlamen
tarismo tem um Outro lado, essa moeda tem um reverso. 
Dada a personalidade do Presidente, a·reverso dessa medalha 
é o fato de Sua ExCelência o PresideTite da República contran 
por-se a essa idéia, a essa proposição da sociedade e se trans
formar em um ad.v_ersário, não só_do_ parlamentarismo, mas 
até da Emenda Jos.é Ri_cha. Ou sej3, o PreSidente da Repú
blica, temendo ex~tamente aquilo que previu o seu Vice, te

. mendo perder o volume de poder que -tem, tentasse ao.1onon 
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do processo, amealhar todas as forças possíveis cOntra o plebis
cito no dia 21 de abril, para não vir a acontecer o que até 
o seu Vice está-pieveildo, que_ é a possibilidade de Sua Exce
lência deixar de ser Presídimte num regiMe Presidencialista, 
para sê-lo num regime parla'!lentarista_, o que -~ completa
mente diferente. A meu ver, o vazio de poder que se criaria 
nesse espa-ço seria algo bastante críticó para a sustentação -
e para a governabilidade de um Presidente que já mostra 
tanta incompeténcia n·a -situação atual. Em uma situação-ãsSim, 
não sei o_ que aconteceria com o Presidente Fernando Collor 
de Mello. Temo até pela estabilidade das instituições, poique 
suponho que Sua Excelência, contrafeíto peta decisão do País, 
opor-se-ia plenamente contra essa decisão, criando, qoem sa
be, um impasse no País. Sãó temores que_revelo,adver_!_ê_E:cias 
que faço, mas essa ~~striçãonáo significa o meu voto contráriO. 
Corno disse a V. Ex~, se alguém qui~er fazer ~m_ plebiscito, 
agora, às 20 horas, eu o aprovo~ Não tenho, absolutamente, 
nenhuma outra restrição que não -seja a que· acabei de citar. 
Mas essa eu tenho, e quero salientar, porque o meu voto 
será aCompanhado dessa restrição. 

O Sr. Neison CarD.eiro- Senador José Fogaça, reSPon
dendo a V. Ex•, tenho que fazer duas ressalvas. A primeira 
é que faço votos para que no di~ ~1 ~e:_abril de 1992 possamos 
viver um instante diferente do atual. Quem sabe se o. Presi
dente Fernando Collor de Mello, t()~ªdo_por alguma i~spi
ração divina, não terá dado novos rUmos ao P3ís, aO seu 
governo e, então, o plebiscito não determinará necessarüi
mente aquele ambiente de_ que falava Itamar Franco; não 
falava com restrição; m·as como-uma constatação do que pode
tia ·ocorrer. Façamos votos para que essa modificação acon-
teça. · · · 

_ A segunda é que ~a.mQé_m a aprovação do plebiscito não 
iinportará na instalação do sistema parlamentar, porque have
rá um prazo de revisão constitucional para que se implante 
o parlamentarismo. Aprovado o plebiscito, nâo estará imedia
tamente instalado o parlamentarismo no País; há de haver 
um_ de: bate no Congresso e ,só no fim des~e debate 7 aprov~da 
a nova organização, é que passará a vigorar, no prazo_· 9_Ue 
o for fiXado. 

De modo que façamos votos, primeiro, para cjtie em 92 
o Presidente não tenha contra si os mesmos resultado_s nega
tivos que ora caracterizam o seu GoveÍ"nÓ. 

Segundo, nada se fará imediatamente ao dia 22 de abriL 
No dia 22 não estará iilstalada o parlamentarismo ainda que 
venhamos a obter a unanimidade dos votos. Será aberta ao 
Congresso a possibilidade de examinar Umã proposta com 
os naturais debates, que não serão poucos, e que ·se prolon
garão o_ tempo neces_sárió pàra sua instituíção. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite~me V. EX!' um aparte, 
nobre Senador. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra, nobre 
Senador Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Comu· 
nico ao eminente Senador Nelson Carneiro que V. Ex~ já 
ultrapasso·u-em 10 minutos o tempo regimerital. 

OSR. NELSON CARNEmô:... Ve}aV.'Bx• Sr. i:>i-esÍ· 
dente, como falamos pouco! _ ____ _ 

Quando ingressei n(l Câmara âoS_ DeputadOs, relembro 
a V. Ex\ um dos debates ali travados foi sobre a cassação 
dos marídatos dos Deputados comunistas. 

Eu que era um jovem Deputado, naqu~le tempo, ocupei 
a tribunapor uma hora, dur(lnte trésdias seguidos, durante 
o Grande Expediente! Hoje, vejo que em menos de meia 
hora o prazo já se esgota no Senado Federal. . 

Hoje não há mais o Grande Expediente, hoje é o mimís
culo Expediente de 20 minutos ·para se tratar de assuntos 
da maior relevância. · 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Veja 
V. Ex~, nobre Senador Neslson Carneiro, como esta Mesa 
é_ tolerante. 

O SR. NELSON CARNEIRO - A Mesa é tolerante, 
graças a Deus e a V. E~ 

O SR. PRESIDENTE (Fr.<mciscoRollemberg) -E pesa
rosa por ~ão terparticipado do debate. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, com a 
-devida licença da Mesa, ouvirei o nobre Senador Nciy Mara

nhão que é daquele te_mpo e?l que falávamos horas seguidas. 

O Sr. Ney Maranhão- Horas e horas no Palácio Tiraden
test Mas, Senador Nelson Carneiro,- quando V~ Ex~ SObe à 
tribuna, este Plenário sempre o oüve tóni a devida atenção. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado~ a V. 

O Sr. Ney Maranhão - Tal fatO rememora aqueleS tem
pos do Palácio Tiradentes. 

O SR. NELSON CARNEIRO- V. Ex• é o único que 
os rememora. -- -

O Sr. Ney Maranhão- Relembro porque são fatos ines
quecíveis, Senador. Quando V. Ex" debatia com o nosso lendá
riO Deputado Federal Monselhor Arruda Câmara, ele contra 
o divórcio e V. Ex~ a favor, aquele plenário do Palácio Tira
dentes ficava repleto e ouvia V. Ex~ como tal atenção, que 
se tinha a impressão de que seria ouvida a queda de um 
papel no chão. Não me esqueço daqueles memoráveis dias, 
daqueles debates entre V. Er' e Monsenhor Arruda Câmara. 
M_as V. EX~ estátraz;endo nesta tarde de hoje, ao debate, 
um _a_ssun_to de grande interesse para o País: o· plebiscito sobre 
a implantação do parlamentarismo. V. Ex~ e os companheiros 
do Senado sabem que sou um presidencialista radical. 

O SR. NELSON CARNEIRO - É uma pena. 
O Sr. Ney Maranhão- Tive aqui; pelo menos em apoia

menta, a maioria deste Plenário. Mas não é por isso, Senador, 
que estou de acordo com V. Ex~, com a emenda do eminente 

-Senador José Richa. Como V. Ex~ acaba de diZer, esse ·plebis
cito poderia o·correr neste ano, como em 92. Considero-o 
importante, em prime-iro lugar, porque os políticos irão se 
colocar definitivamente-naquilo em que acreditam. Os' parla
mentaristas defendem o sistema de governo que, para mim, 
é o melhor do mundo, mas não para o Brasil de agora. Penso 
que daqui a vinte anOs podemos colocar esse regime ... 

O SR. NELSON CARNEIRO_::_ iúsiarnos há cem anos 
esperandot · · · 

O Sr. Ney Maranhão_- Exa~o, mas podemos esperar 
mais- vinte. Entretanto, entendo que é muito importante por
que isso signifiCa que vai haver uma tranqüilidade maior na 
classe política nacional. Veja V._ EX~: faltam três anos e meio 
pãta o Presidente Fernando Collor terminar o mandato e 
já existem as candidaturas presidencialistas nas ruas: Quércia, 
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Tasso. Antônio Cãrlos Magalhães, Brizo_la. Lula, naturalm_cn
te, se o parlamentarismo for derrotado. Se não fOr derrotado, 
vamos ver eminentes parlamentares que esperam ser Primeiro
Ministro e Ministro de Estado. E com essa decisão do povo, 
a última palavra vai sei do povo, uma parte desses políticos 
irá se situar, respeitando essa decisão. O que acohtece, Sena
dor e V. Ex~ sabe que fui o primeiro Senador a apoiar o 
Presidente Fernando Collor, não me arrependo um minuto 
sequer -, é que os políticos, os partidos brasileiros, no meu 
entender - e V. Ex• sabe também que sou muito aberto 
no que sinto-, não perdoam o Presidente por ter sido eleito 
sem nenhuma aliartça política óu CoalisãO de Partidos. Não 
entra na àbeça da maioria parlamentar o fato de o Presidente 
Fernando Collor ter vencido no primeiro e no segundo turnos 
sem comprometimento com Pàrtidos. Por isso, o Presidente 
está pagando caro. Os polítícos não vêem Sua Excelência 
como um vencedor perante o povo, no meu entender, mas 
corno um mito q~e deve ser destruído. V. Ex~ sabe que p 
Presijente· não tem maioria nesta Casa e· nem na Câmara
dos Deputados. Esse plebiscito vai colocar aS· coisas ·noS devi· 
dos Jugares. Sou favorãvc_l - não e~tou faland.o em TI9!TI_e 
da Liderança do Goyerno, mas em meu nómC- pessoar:_ 
a que a Emenda José Richa seja aprovada, porque, tenho 
certeza, ela irá tranqüilizar graOde parte da Nação brasileira 
e os políticos deste País. 

O SR- NELSON CARNEIRO - Muito obrigado. É mo
tivo de: júbilo a-manifestaÇão de V. Ex~: presidencialista, cola· 
borará com o seu voto c dos seus companheiros para a Vitória 
da Emenda. De modo que só posso me rejub~lar COip ·sua 
decisão .. Também-quero ressalvar que',. embora o P-resi_dente 
Fernando Collor não tenha maioria nem na Cânliltã e· rtem 
no Senado, Sua Excelência tem conseguido aptovar· todas 
as suas· propostas naS' duas Ca:sas. É uin milagre de equifíbrio 
e um milagre de colaboração. 

Mas o importante, como V. Ex• bem acentuou, é que 
se realize o plebiscito. Realizado o p1ebiscíto, há um outro 
momento político neste País. E teremos, até para gáudio nos;. 
so, a companhia do Presidente Fern-ando Collor, que Se tem 
declarado parlamentarista. De modo- que não estainos ne'nl 
contra a-- opinião de Sua Excelência, ào Cori.trár'iô, estamos 
tendo a colaboraçao dO Presidente, pois quando Sua Exce· 
lência comparecer ao plebiscito, o voto mais Certo que_acredito 
será o dele, porque, sendo um Presidente no regime presiden· 
cialista, tomou a inicíativa de dizer que era· parlamentarista. 

O .Sr~ Ney Maranhão - E .como primeiro s-en:ador e 
apoiá·lo, será a primeira vez ·que ·vou vOtar coritra ·o Presl~ 
dente. 

O,SR. NELSON CÃRNEIR;O '-:-Não, .m~s,q~o vaTvotar 
contra, vai votar a favor. Porque Sua Excelência votará __ a 
favor do parlamentarismo e V. Ex~, votando a favor, estará 
votando com o Presidente. De modo que não votará contra. 
Ainda uma vez, V. EX~-continua sendo o_primeirO Seilador 
que apoiou o Presidente Fernando Collor, nesta Casa. -

Sr. Presidente, votarei a favor. Faço um ·apelo aos Srs. 
Senadores para que, na hora da votação, concordem em apre
ciar isoladamente os dois dispositivos. O primeiro dispositivo 
é indispensável. É o que fixa a data do plebiscito. O segundo 
dispositivo, que fixa a data da revisão, é um assunto contra· 
vertido, não só na doutrina, como também na opinião dos 
estudiosos. Há muitas- pessoas que acreditam qué a revisãO 
será a oportunidade para os descontentes tumultuarem o atual 

Texto Constitucional, desde o -primeiro ao último artigo. En· 
tão, nós teríamos, num outro 17 de outubro, por sinal, hoje, 
no Vã. revisão. Estaríamos prestando, desta tribuna, uma home
nagem aos primeiros ·autores Cio' Emendão, porque fOi exata· 
mente no dia 17 de outubro de 1969 que os três ministros 
militãres incluíram, na história constitucional do Brasil, o pri
meiro Emendão que modificava a Constituição de 1946 do 
primeiro ao Ultimo arfíg6. ·-- · · · 

Por coincidência, já que estamos aqui e essa é a hora 
do Emcndão, não podemos deixar de lembrar os três ministros 
militares, pioneiros dessa ampla revisão constitucional, que 
durou tantos anos neste País. 

M~s. voltando ao parlamentarismo, Sr. Presidente, minha 
intervenção era rápida. Agradeço_a V. Ex~ pela tolerância. 
Vamos votar a Emenda José Richa, _mas destacadamente. 
Aprovado o art._ 1~. ela irá à Câmara. É muito mais fácil 
aprovar apenas o art. 10, aqui e na Câmara, do CJue ,;onjugar 
os dois artigos. 
. Q'ízia, se não me engano, George Rippert que os_p3rla
meiitos foram feitos para fazei leis pequenas. o difícil no 
Congresso é fazer leis grandes. Em to9a minha vida procurei 
fazer leis de um ou dois artigos, as ll).enor~s possíveis, porque 
há menos controvérsia, ainda que sej'lrn os_ assunto.s. mais 
controvertidos. 

_oDe modo que se nós separarmos as duas hipóteses, os 
dois problemas, chegaremos mais perto do fim que almejamos. 
Então, aprovaremos a revisão do art. -2':>, depois do resultado 

.dq ~~t~ ~n, nós elimi_naremos_~ possibilidade de rever o art. 
3' 

S(_~~Presidente_,_agradecendo a tolerância de V. Ex~ e 
a 'b_oti' vontade dos Çolegas que~ a e~ta~ ~~rã., aínc(a. a_cof.tl.pa
nhám os trabalhos do senado, encerro esta interverição, loll
v~nd_o o nc_>bre Senador José Rich~ pela sua iniciatiVa. 

O parlamentarismo não é uma improvisação, o parlamen
tarismo é a continujcjade da vida política brasileira; a improvi· 
sação foi a República, e com a República o presidencialismo. 
O que estava em Ii.ossas tradições era o parlamentari~mo. 
Vaino_s ·reCuperá-lo, e se estudarmos a História República na 
vere9l_os _que até aq~eles que foram. o~ pioneiros e os arautos 
maiores do presidei-tcialismo, nunca deixaram de exaltar a 
necessidade de um dia se restabelecer o parlamentarismo nO 
Pais. ~ ~ ~ . · ~ · ~ 

Era ó que tinh~ :a·dizer, Sr. Pre~ide~t'e. 

Durante o discurso do Sr .. Nelson Carneiro, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a áldeira da presi
d~ncia, q_LJ,e _é_ ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, ]'? 
.Vice·Presidente. _ 

Durante o 'discurso dci-SY. Nelson Carneiro, o Sr. 
Alexandre Cdsta, l'~ Vice-Presidinte, deiXa a cadeira 

·da presidência; que é ocupada pelo Sr. Francisco Ro-
1/emberg. 

O SR. PRESIDENTE_(Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
paradiscutir. ----~----- -- --

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- (PMDB
CE. Para discutir .. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, iniciã:ndo esta minha parte na importante 
emenda do Senador José Richa, devo dizer,logo de princípio, 
que eni Ifi.im não há nenhuma dúvida quanto ao significado 
daquilo que seria a revisão constitucional: evidentemente, re-
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fere-se a sistema e forma_-_.de _governo, de t3l sOfte cjue se 
o povo _se manifestar pCio presidenCialismo não haverá o que 
revisar na ConstituiÇão Fe-deraL Tudo o mais terá que ocorrer 
na forma de ~menda, com a _votação pr~vista no próprio Corpo 
da Constituição, nó mecanísriio que era~ em si, encerra para 
permitir a reforma, para permitír o conserto: o remendo, 
o adenda, o que quer que seja. o privilégio do exame congres
sual de uma mudança da Constituição se refere tãO--somente 
ao Sistema e à forma de governo. 

A emenda do Senador José Richa, entre os muitOs m(hitos 
que tem, contém em si es'Se dispositivo que perfaz a sua segun
da disposiçã_O sem que pareça,- no entanto, que- eSse~~segundo 
artigO seja uma mudanç-a de conceito da revião constitucional. 
Refere-se apenas à revisão constituciona_l, se~_ c_onceituà:la 
diferentemente da dis-Posição tranSitól:íã qUe preú!nde alteiar 
com a sua proposta perante as duas Casas do Congreso Nacio
nal. 

Durante muito tempo examinei a proposta do Senador 
José Richa com o receio natural de ver alterar-se uma aispo
sição transitória nO enfantO COmO relatai concordei Com a 
emenda do Senador José Richa, por entender que essa dispo
sição transitória, não havendo operado ainda o seu resultado, 
não tendo alcançado a sua fiiialidade, era alterável sim, porque 
seria modificável e é a disposiÇão transitória que harmoniza 
duas ordens constitucionais; desde que essa dísposiçâo transi
tória não tenha ainda operado o seu resultado. 

Ouvi com muita atenção o debate que fez aqui, desta 
tribuna, o Senador Nelson Carneiro, do alto de sua experiência 
e com a autoridade que a vida lhe concedeu ao longo de 
tantos e tantos anos de exercício de mandatos e de uma vida 
pública absolutamente exemplar. No entanto, discordo da di
visão que_ se pretende faZer, ·porque a errienda coOstitucional 
diz no art. 2°. 

"Art. 2° . No dia 21 de abril de 1992 o eleitorado 
determinará mediante plebiscito, a forma: república 
ou monarquia constitucional; e o sistema: parlamen
tarismo ou pt(.$idenci31ismo que devem vigorar no_ 
País." 

NãO há a ménor dúvida do acerto_ dessa primeira 
proposta, que atende, hoje, ao anseio de toda a Nação. 
A grande sensibilidade política do Senador José Ric4a 
serviu para que ele fosse o veículo de muitas vontades 
difusa'\, de muitas vontades não perfeitamente revela
das, ou·não perfeitamente informadas._ Com seu espí
rito de precursor, deu à Nação a possibilidade de defi
nir-se de logo por aquilo que é salutar. E, hoje, até -
a Fiesp jã reSOlveu, em uma de suas reuniões, que 
apoiará essa pfopdsta e que os senhores empresário_s 
dirigir-se-ão- aos-parlamentares, combrando-_lh~s a ou
sadia do atendimento desta emenda constitucional, que 
resolve, de logo, um problema de grande importância 
para o País. 

O Art. 3~. que ele pretende inodificai; di:i assim: 

"Art. 3~ A revisão" Constitudoilal a ser prOcedld3-
pelo_voto da maioria absoluta dos membros do Con-
gresso Nacionã.l, em sessão unicameral, deverá rea_li
zar-se no período compreendido entre os dias 15 de 
fevereiro e 3.0-de junho de 1993, podendo prorrogar-Se
excepcionalme"ntc por trinta dias." 

o espfiíto do seriàd6r José Richa cm sUa e·menda fÕI 
o de dizer à Nação, com este disposftiYo, cjue a emeridã não 

era goiJ>istá, que a·revis8o efe"t:ivà seria depois e que o patla
meii'tãfismo sefia aplicado a-pós ó mandato do Presidente Fer
nando Collor de Mello. Este dispositivo é muito mais Uiíia 
fixação de intenções, de ideologia, de posição ética e política, 
do que propriamente uma disposição jurídica, como entendeu 
o Senador Nelson Carneiro, com toda a sua experiência e 
o seu Taro jurídico. 

Acbt'i:tece, no entanto, que este art. 3~ é dependente do 
resultado do 29, quer votemos logo ou não, porque essa revisão 
constitucional está prevista já na COnstituição, tal como está 
redigida nos momentos iniciais das suas disposições transitó
rias. Agora a ocorrênCia dessa revisão é um fato con.seqüente 
do resultado do plebiscito, esteja isso es_crito ou não na emenda 
do Senador José Richa, porque essa revisão constitucional 
está prevista na Con-stituiÇão que já reza datas, já reza o 
momento· dessa revisão. Mas tal revisão, como bem disse o 
Senador Nelson Carneiro, é entendida pelos juristas de primei
ra linha, é entendida com perfeição, porque diz respeito tão
somente ao sistema e à forma do gOverno. 

De tal sorte que não havendo alteração para o parlamen~ 
tarismo, sendo o presidencialismo vitorioso, nãO Ocórrerá a 
hipótese deste_ art. 3"' Tal hipótese está escrita preventiVa
mente; é uma regra que admite a possibilidade, mas não obriga 
o acontecimento. Assim, a revisão constitucional poderá acon
tecer_ ou não, quer esteja a emenda do Senador José Richa 
sendo respeitada no todo ou respeitada apenas em parte, como 
quer o Senador Nelson Carneiro. Mas é da experiência do 
ilustre Parlamentar pôr as coisas em seu devido tempo. Na 
verdade_, o que S. Ex~ está discutindo é que devemos resolver, 
primeiro, que o plebiscito será antecípado. Se o ·resultado 
do plebiscito for o parlamentarismo, então trataremos da revi
são. Tudo bem, o raciocínio -é logicamente perfeito, mas não 
é con-stitucional. Porque, de qualquer maneira, a disposição 
transitória atualmente ~~!stente_ na Carta prevê essa revisão. 

No entanto -e vejam como o Senador Nelson Cairieiro 
é uma pessoa de grande inspiração -no Brasil, há uma luta 
que ainda não cessou contra a Carta atual. E muitos quererão 
valer-se dessa possibilidade de revisão, para dar a entender 
que haverá uma nova Assembléia Nacional Constitufnte. E, 
aí, Senador Nelson Carneiro, é o perigo de enxertarmos a 
ilegitimidade numa _carta essencialmente legítima. Pot;"que, 
com efeito, a Assembléia Nacional Constituinte gerou uma 
Carta absolutamente legítima, e que é uma novidade, no Bra
sil, depois da Constituição de 1946. Todas as demais Cartas 
-as que aconteceram em 67 e 69- são absolutamente ilegíti
mas, porque o povo não autorizon que essas ConstituiÇões 
fossem escritas em seu próprio nome. 

Agora, o que é que se pretende? Retirar a conquista 
do trabalhador; retirar a garantia do cidadão, desfigurar a 
beleza da Constituição que a tudo deu uma nova visão bem 
social, bem democrática, muito_embora não possamos dizer, 

- irifelízmente, que a Constituição C!: perfeita. Mas não se corrige 
o porventura imperfeito pór algo mais imperfeito ainda, que 
seria a ilegitimidade que se atravessaria na Carta através de 
um artifício, votando congressualmente emendas que só po
dem ser votadas pela Câmara separadamente e pelo Senado 

-isoladamente. 
Essa confusão pretende-se, sim, no País. E muita gente 

até se embala nessa possibilidade. Houve até quem se elegesse 
com gastos 'de grandes fortunas .rara se ~ing~r da Carta ou 
da Assembléia Naciona_I Constitmnte. Por Isso, concordo com 
o Senador Nelson Carneiro ein qUase tudo. Só não co-ncordo. 
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com a divisão da emenda, porque, se a dividirmos, tudo bem, 
mas se não_rrfizermos, também tudo bem, porque a História 
a divídirá; os fatos é que dividirão a emenda, as ocorrências 
factuais,- o pragmatismO do povo; a sua delib~:ração é que 
dirá se _a seguD.da parte da emenda _vai ou não cumprir-se. 

Assim, seria intereSSailte:-pot uma econonl"ia-prOCesSUal, 
por umà economia do trabalho legislativo, resolvermos logo 
tudo isso,-deixando toda a clareza necessária, inclusive porque 
não é facil a tramitaçãO de uma emenda constitucional que 
tenha essa simpatia gerada pela emenda, que é prirri.eiraitiente 
subscrita pelo nobre Senador José Richa, a tal ponto de estar 
hoje despertando a curioSidade em toda a Nação brasileira, 
despertando a simpatia do alto empresariado, como da popula~ 
ção, como do povo, ·como da classe baixa, como da elite, 
como da classe média, porque hoje- tinha-razã.o -o "Senador 
José Richa - o que· todos querem é uma possibilidade, é 
um fato polítiCo, é-um a~(?rttecimelliO- mârCàiiTê. -Mas· o que 
acontecerá? Depois de antedpado o_ plebiscito; perten-ce às 
pitonis-as, aos que vêem a bola de cristal, aos profeias, aos 
que se antecipam no tempo. --- - -

~ Não sei se o Presidente Fernando Collor de Mello, num 
momento de grande experiência e inspiração, suge·riria ao 
Congresso a interrupção" do seu mandato presidencialista para 
uma continuidade parlamentarista, para uma transi!_o~iedade 
com ele próprio, cometendo esse ato absolutamente meritóriO. 
Não sei se isso vai acontecer. Apenas posso dizer que, de 

. minha parte, jamais serei favorável a qualquer m~dida que 
interrompa o mandato de Sua Excelência, porque entendo 
que o Presidente foi eleito pelo povo e que suas deliberações, 
boas ou más, estão respaldadas nas urnas. Além disso, há 
o caráter didático em tudo o que acontece num cenário demo
crático como o nosso. De tudo se tira lição. Se prejudicamos 
neste momento dois setores sociais, um setor industrial, uma 
questão comercial, a História tirará disso o lucro que a Nação 
usufruirá logo mais, num futuro muito mais sorridente, indu~ 
sive porque dos caracteres do atual Presidente sairão de uma 
análise as lições para a escolha dos Presidentes. 

Quem sabe se amanhâ, aO inVéS do qUe--aCOiiteCeu no 
Brasil, na escolha de GOvernadores, na escolha do PreSidente, 
quem sabe se amanhã, ao invés de procurarmos a bela fotogra
fia, o belo trabalho de televisão, ao iilvés de procurarmos 
a mfdia, não quereremos saber da experiência do cidadão, 
do coroamento de seus cabelos brancos? Quem sabe se flâo 
indagaremos qual o candidato mais experiente -e qual deles, 
nessa experiência, mã.nteve sempre a dignid~de e a hora? 
Quem sabe se amanhã não irão concluir que a escolha de 
um Presidente'não é uma loteria e que não se pode arriScar 
no desconhecido? Quem sabe se os partidos não serão fortifi~ 
cados e que os candidatos serão escolhidos de acordo com 
os compromissos- partidários, o progfam.à- de um .partido, a 
linha filosófica de um partido? 

Por tudo isso é importã.nte- a emenda do Senador José 
Richa. Ela antecipa no tempo uma providênc_ia e ri_ão altera 
a juridicidade do plebiscito, não muda as possibilidades políti
cas, não altera o mandato presidencial, não contém ardilosi
dades, é absolutamente honesta, absolutamente correta, sem 
ângulos que a Nação não esteja enxergando, sem determi
nações que não estejaril sendo lidas nas suas linhas, nos seus 
parágrafos aqui apresentados. É a emenda de boa-fé, de um 
cidadão de honra, de dignidade; é a emenda de uma política 
altamente experiente, que se contém nas suas próprias preten~ 
.~ões para pensar maiS' abertament~ Il:as _questões nacionais~ 

ou at-é para ter mais au~toridade pa~a pensar_ nas questões 
absolutamente nacionais, com o ângulo mais aberto de visão, 
que não de uma própria candidatura, que não de urna nova 
disputa perante as urnas de seu Estado. 

-Tudo isso merece muito louvor nesta hora. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco~Rollemberg. Fazendo 
soar a campainha.) -Eminente Senador, V. Ex• já ulira
passou em muito o seu tempo. Há outros oradores inscritOs. 

O SR. CID SABÓIÂ DE CARVALHO- Vou finalizar,~ 
--Sr. Presidente, aproveitando essa advertência para riiudar o 

meu tom de voz e dizer ao Senador José Richa que hoje 
S. Ex~ obteve uma vitória-sensaCii:mal: a madura -apreciação, 
o consentimento do Senador Nelson Carneiro para a parte 
capital da emenda. Tudo isso já significa, Perante os Congres
sistas de um modo geral, notadamente perante esta Casa, 
um grande passo-.- Não somos nós, os que se iniciaram há 
pouco nesta Casa, que estamos dizendo a V. Ex~ que sua 
emenda_ está muito boa.__Quem o diz é a História do próprio 
Congresso Nacional; quem o diz é a luta de um parlamentar 
de escol, de grande honra, de grande dignidade. Quem o 
diz é a dedicação de Nelson Carneiro. Isso já Sigriifica que 
a emenda de V. E~ foi proposta com ousadia, porque, acima 
de tudo, o Senador Nelson Carneiro - assíduo nesta Casa 
e na Câmara dos Deputados e em toda a sua vida, inclusive 
de advogado, acima de tudo, aquela pessoa audaz, corajosa, 
que abre as portas do tempo para a Nação passar; como acon
teceu ao divórcio, como aconteceu aos direitos da mulher, 
como aconteceu às lutas nacionalistas que couberaram muito 
bem no seu tempo, como aconteceu a todas as lutas contra 
a ditadura, quando o Senador Nelson Carneiro foi mesmo 
uma voz altamente vibrante e que encantou a todos-aqueles 
que acompanharam a História do Parlamento brasileiro -
a considerou boa. 

~Parabéns ao Senador José Richa. Receba S. Ex• o apoio 
do Relator de sua emenda que aqui apenas refaz e ·confirina 
a voz já expressa perante ã Comissão que, de modo especial, 
apreciou a propositura do nobre representante do Estado do 
Paraná. 

Sr. _Presidente, desculpe-me por alongar-fie um pouco, 
porque-me estou resguardando para me alongar, qualguer 
Oia -â~sses, por muitas horas, para vingar aqueles que fazem 
isso aqui. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Não ha
vendo mais oradores, a discussão prossegui:fá na prOX:ima ses- -
são. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)'- Esgo-
tada a matéria Constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Tem a palavra o nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEV MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.):- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tive ocasião, no início da semana paSsada, 
respondendo pela Liderança do Governo, de participar de 
um debate com o Senador Nelson Carneiro, em que S. E~ 
fazia críticas ao Presidente da LBA. 

Sóbre o debate, o jornal O Globo destacou as palavras 
do Senador Nelson Carneiro, quando S. Ex• falà.va: 
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"Se alguém que é nomeado para ptoce-der a uma 
devassa faz isso, não podemos ter mais esperanças de 
que os escândalos sejam apurados no Brasil". 

O Senador Nelson Carneii'dTalou também sobre a contra
tação de 115 funcíOnários e a recondUção de 78% dÕS 92 
que tinham sido por ele exonerados. _ _ _ . 

Naquela ocasiãô_::-:- o Jornal bcm_retrata- eu disse ao 
Senador Nelson Carneiro que nãO estava bem a-par_ do assu_nto 
e que"ifü:Cter urii.a conversa cdm o Presidente da L:BA para 
responder a S. Ex• o mais oportunamente possível. 

Como tenho dito desta- tribuna, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o Presidente Fernando Collor_ de Mel1o não a(::eita, 
de maneira ·alguma,_inver_d~des. E quando a denúncia tiver 
cabimento, os inquéritos serã"o abertos, doa na cabeça de 
quem doer. ------ -_ -- -- - 0

- --_ -

Tive ocasião de aqui defender a Primeira-Dama:, quando 
D._Rosane Collor eiicontrava-se à frente da LBA e foi atacada 
pessoalmente por revista de renome nacional. Na época, fui 
até muito duro com o diretor dessa revista. 

Tenho certeza absoluta de que a maioria de meus Pares 
e a Nação têm hoje ConSCiênda 4_~ que a_ Primeira-Dama. 
foi envolvida; a boa-fé de D. Rosane CollOr", inclusive fez 
com que alguns se aproveitassem disso para prejUdicá-la e!ll 
sua administração- na LBA. 

Com isso-,-Sr. Presidénie~-Srs. Senadores .... 

O Sr. ·Divaldo Suruagy- Senador Ney Maranhão, V. 
Ex~ me permite um aparie? 

O SR. NEY MARANHÃO :.._~Deixe-me concluir ineu 
pensamento, Senador Divaldo Suruagy, e terei prazer em con~ 
ceder-lhe o aparte. -___ ~ _-- __ __ , 

Foi mudada a diretoria da LBA. E, primeiramente, res
pondendo as considerações do nobre Senador NelSO!J._ Cª~rtei
ro, eu trouxe informações para que a Casa tod~úome conheci
mento do que está acontecendo hoje na LBA, que está sendo 
administrada com competência e seriedade e, a_cirna-de tudo, 
aquela instituição, tão importante para a classe menos favore
cida do nosso País, está sendo colocada nos devidos luga-res. 

Segundo nota expedida pelo Dr. Sotero~ President~ da 
LBA: 

para função de nível inferior a qu-e 6ci.IpaVãiíl_allteriór- __ 
mente nos quadros da Diréção Nacional, O processO 
de remanejamerito está em curso e continuará de forfl!a 
-que-atenda aoS critériOS-de justiça e de -ãdequação ao 
mercado de trabalho no serviço público -e ao Plano 
de~ Ç~rgos e Salários da LBA ... 

zn Nomeação de servidores, com vista~, basica
mente, à -recomposição das fmlções essenciais de Dire
ção: 19 demissões e 12 d~-~~g!_l_açõ~s. -;_ _ . -

39 Requisição de 30 servidores de_ Qutros órgãos 
- da Administração F~deral para funções .de confiança 

na Direção Nacional, de forma a possibilitar o fortaleci
mento das áreas de Auditoria, Procuradoria Jurídica 
e Planejamento, essenciais ao controle, fiscafízação e 
operação- da LBA e que não possuütm corpo -técnico 
para atuarem. Para que se tenha uma dimensão, a Au
ditoria, de um quadro ideal de 18 servidores tinham 
somente 4 auditores designados." 

Isso é muito importante. Quero chamar a atençãO da 
Casa para dizer que, quando Presidente da COBAL Nordeste, 
há muitos anos, fazia que-stão de ter muitos -auditores na mínha 
zona, o que tornou possível a inexistência de irregularidades 
naquela famosa administração do PTB, quando esse assumiu 
aCOBAL. 

Cohtinuo a Ieltlli"ã do documento, Sr. Presidente: 

"4o De;sígnaÇãO de 4 s.ervidores dOS- quadros da 
LBA para cargos comissfõllados. ,- _ -

O que é ímportante dizer é que essas primeiras medidas 
já trouxeram para a Instituição uma economia mensal de cerca 
de _12 milhões de cruzeiros/mês, com o efetivo fortalecimento 
da qualidade dÕs- recuiscis humanos alocados às funções de 
confiança. 

-Vale dizer, ainda, que os remanejamentos, demissóes.. 
e designações obedecem a um plano de trabalho de curto, 
médio e long_o prazo, o qual ora apenas se inicia e já com 
resultados positivos~ em termos qualitativos e, principalmente, 
com economia substancial para os dispêndios de pessoal. 

As reformas estão em marcha, sempre atend(!ndo ao inte
ress~ __ Çl_a _adqünistq~:çãQ_~ ~o Te.souro Nacioflal e, principal
mente, da grande mass_a de desassistidos da sorte, que deman-

"'1. A partir da demissão de 105 ocupantes de car- da.a]Jsteridade nos gastos eJran-ªparência de gestão por parte 
go de confiança nas Superintendências Regi_omi.is, de- desta LBA. 
signei 103 novos u-cl:'pantes, com base nas indiçações_ Além.destas medidas nas áreas de pessoal, a atual gestão 
dos superintendentes regionais, tudo de conforrriidade adotou mediclas, de curto prazo, nas áreas de transporte oficial 
com as normas que informam estaS deSignações, privile- e de passagens e diárias, que traduzi~am uma.economia d_~. 
giando, inclusive, sempre que possível, servidores do respectivametne: 70% ....:.... transpOrte oficial e 80%- diárias 
quadro da LBA. · -- - -e passa-gens. 

É importante ressaltar que estas designações de- Cornos~ pode verificar, a matéria divulgada em O Globo 
corretãl'fi da mudança de 4 superintendentes estaduais; não retrata a _verdade dos números, pois sOinente 12 ~ovas 
da demissão do Superintendente de Alagoas e, -airidat ~Qntratações foram efetivadas, sendo_que os demais cargos· 
da regularização de nomeações ainda pendentes que comissionados foram preenchidos na forma de requisição de 
não haviam Sido efetivadas pela direção da LBA que servidores públicos, ou através de aproveitamento de servi-
aguardava designação do novo Presidente. dores ·da LBA, o que se traduz na economia substancial de 

2. Na Direção- Nacíonal, o processo de enxuga- recursos acima quantifiàda, tendo em vista que- esses servi-
menta está em curso, através de três linhas de atuação: dores mantem seus salários de origem, recebendo da LBA 

1" Reenquadramento de ocupantes de cargos de apenas ttiTla representação de função". 
confiança:, de forma a adequar o nível e_dl!~--ª.~i9_gal, EtalJl __ esses p_s ~s_Çlar:ecim~n.tos que gostaria de apresentar 
a experiência prõfiSSíonai, aS _ft~:!J:_ções que·efetíva~.erite __ e vou encaminhá-los ao nobre Senador Nelson Carneiro, para 
exercem na instituiÇão CO-m.-us·níveís adç_q~ados d~ re- que S. E?C-~ ~<?me -ctffihecim_ento. da n.ova administração qUe 
muneração. está sepdo implantada na LBA.~ . . ~ . _ _ , _ 

Dentro desta linha de ação, já fora_rrt feCiã-Ssifi- OUço, com irtuito iilteresse, o -aparte-do nobre Senador 
cados 76 servidores, 83% deles, ou seja 63 serVidores, Divaldo Suruagy. 
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O Sr. Divaldo Suruagy -Senador Ney Maranhão, não' 
pretendo deter-me na análise que V. EX• acaba de fazer dos 
aspectos administrativos-da LBA. Quero_ apenas ressaltar que, 
conhecendo a Primeira-Dama deste País desde a sua adoles
cência, tendo priva-do da intimidade de seus familiares, posso 
atestar a honrabilidade, que sempre foi unia ação permanente 
de D. Rosane Malta Collor de Mello. Se alguém cometeu 
um erro - o' de ter entregue a uma pessoa que, até então, 
nunca havia exercido uma função diretiva de uma instituição 
com um orçamento de um bilhão de dólares - esse alguém 
foi o Presidente da República, que poderia ter bastante sapiên
cia para reconhecer que a Primeira-Dama não tinha expe
riência administrativa bastante para conduzir essa instituição. 
Portanto, destaco o aspecto positivo do pronunciamento de 
V. Ex~ quando deixa bem claro- a honorabilidade da Primeira 
Dama do País. Ela, na minha opinião, é uma pessoa in-atacá
vel. Se alguém merece ser criticado, esse alguém é o Presidente 
da República porque entregou a uma pessoa sem qualquer 
experiência administrativa um cargo da maior importância 
e da maior magnitude._ 

O SR. NEY MARANHÃO- Eu quero agradecer a V. 
Ex~ o aparte, Senador Divaldo Suruagy, que mesmo como 
um homem de oposição atesta conhecer profundamente D. 
Rosane e sua família. Isso é ·muito importante -para ·colocar 
nos devidos_ lugares a campanha difamat9ria oride queriam 
misturar a administração de D. Rosane_com a sua honorabi
lidade. O aparte de V. Ex• é muito importante. E, mais ainda, 
Senador: errar é humano. E o estadista, quando erra e reco
nhece seu e_rro, nós temos que respeitá-lo. Eu acredito que 
o Presidente da República, como estadista, errou, reconheceu 
o erro, que está sendo reparado, com a indicação de pessoas 
da mais alta competência, iridusive através do Ministro da 
Justiça -Senador Jarbas Passarinho, conhecido por todos 
nós-aqui, no Seriado, que indicou uma pessoa de sua confiança 
para dirigir aquela entidade que, tenho certeza, será reposta 
no devido lugar, onde a grande massa trabalhadora e desas
sitida neste País espera, em pouco tempo, ser atendida,- como 
beneficiária daquela área de que o Governo dispõe para ajudar 
a esses descamisados. 

o. sr. Nelson Cam_eirQ_- PennJte-m.e V. Ex• um aparte? 
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço o aparte do nobre 

Senador. 
O Sr. Nelson Carneko- Não estou entre aqueles que, 

direta ou indire.tamente, fizeram qualquer restrição pessoal 
à Sr' Rosane Collor de Mello. 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito pelo contrário, Sena
dor Nelson Carneiro;--Com relação a esse assunto, V. Ex• 
nunca esteve junt6 a essas pessoas que queriarrCmisturar os 
fatos. De maneira alguma. 

O Sr. Nelson Carneiro -- Apenas o que se fez neste 
País fOi Uina grande divulgação dos excessos que, de boa 
fé, por inexperiência, estariam Sendo cometidos na LBA. Mas, 
depois, foi nomeado um homem experimentado, de vida iliba
da, de tradição funciorial reconhecida, e o jornal, eu o li, 
dava notícia das pequenas alterações. Se V. Ext comparar 
o número de funcionários qué e-xiStia com o atilal -e todos 
em cargos de confiança - V. EX• verificará que rião houv~ 
uma grande modificaçâo. Alterou-se muito pouco. 

O SR. NEY MARANHÃO - Mas, alterou-se em quali
dade. 

O Sr. Nelson Carneiro- Quando V. Ex~- critica a qualidade, 
acusa a administração anterior, o que não faço. Apenas 
estou dizendo que havia numerosos funcionários-, talvez exces
sivos - certamente excessívos --, cujo número está sendo 
diminuído. Mas, veja V. Ex• a redução tem sido relativamente 
pouca; então, ou não havia motivo para aquele alarido todo 
ou não há motivo para as exaltações de hoje. Realmente, 
pelos dados lidos por V. Ex~, saíram muitci poucos, mudaram 
as pessOas, mas _o número diminuiu muitó -pouco; repito; ou 
não havia motivo para aquele alarido todo, ou não há motivo 
para exaltação dessas medidas de agora. De qualquer forma, 
o meu interesse de homem que não tem nenhuma vaidade, 
nenhuma partícipação e nenhuma preocupação de aplaudir 
ou de criticar, é que o Governo acerte; que o Dr. Paulo 
Sotero, que não conheço, mas de quem tenho boas referências, 
e a melhor delas é ter sido auxilia! do nOssO ilustre Ministro 
da Justiça, acerte; é ter a LBA aquela respeitabilidade que 
ela reclama, porque a sua missão é muito grande e de olhos 
voltados para a LBA estão não só as crianças-, fias os enfer
mos, os necessitados, os velhos. E essa tarefa tem- que ser 
desempenhada, principalmente, não por pessoas escolhidas 
por preferências pessoais, mas por pessoas eSColhidas por sua 
capacidade, por sua devoção, por seu amor; é uma tarefa 
a ser desempenhada por quem tem a vocação de servir e 
não por funcionários públicos desinteressados, ou que apenas 
disputam cargos oficiais. De modo que não tenho nenhuma 
restrição pessoal às pessoas sobre as quais aqui cOmento. Vali
me de uma publicação que não foi desmentida. V. Ex~ reafirma 
os temias da publicação no jornal O Globo e apenas se refere 
à diminuição, aos resultados financeiros. Creio que menos 
importantes que os resultados financeiros são os resultados 
que a LBA cumpra a missão que lhe é confiada e possa 

voltar a merecer o apreço, a estima e a gratidão dos _que 
dela necessitam. Era o que tinha a dizer. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Nelsort Carneiro, 
agradeço a V. Ex~ o aparte e gostaria de dizer que, dentro 
da linha do Presidente da República, onde houver qualquer 
informação de descalabro, ou de erros, ou de corrupção, o 
comprOmisso que Sua Excelência terri-é de apurar. E V. Ex~ 
há de reconhecer quanto a esse problema da LBA, que as 
medidas foram tomadas e a curto prazo, já se está conseguindo 
uma melhor imagem da nossa Legião Brasileira de Assistência. 
Inclusive, Senador, algumas das concorrências que estavam 
em andamento, o Presidente Paulo Sotero as-anulou e elas 
atingiam uma grande importância, acima de trezentos milhões 
de cruzeiros. 

Tenho certeza que isso está contrariando muita gente, 
inclusive aqueles que, de má-fé, como eu disse num aparte 
ao Senador Divaldo Suruagy. usaram e abusaram da boa-fé 
da Primeira-Dama do País. E V. Ex~. como Senador que 
conhece os problemas, os meandros da vida pública, é um 
dos grandes colaboradores para, quando for possível, denun
ciar alguns desses desmandos, dessas irregularidades e o Go
verno terá que ouvi-lo e terá que apurar os fatos. 

Esse Senador que aqui está, no exercício da liderança, 
porque não tem, Senador Nelson Carneiro, um iriSpetOr de 
quarteirão nesse Governo, acredita no Presidente, nas suas 
propostas e. estanLsempre aqui, defendendo este Governo, 
até o dia em que não confiar no Presidente, pois da maneira 
como fui o primeiro a apoiá-lo, serei também o primeiro a 
deixá-lo. Porém, não faço como muitos qUe chegam a Palácio. 
conversam um assunto e aqui trazem outro; prometem ao 
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Go:vemo apoio, mas, 'às vezes, querem, em troca: a política 
do toma lá, dá cá; e V. Ex~, como Senador de Oposição, 
mas oposição independente, que conhece, como eu disse, os 
problemas nacionais, serã-o gran-de colaborador direto desse_ 
Governo, será Sempre ouvido em tudo que denunciar, porque 
algumas coisas podem estar erradas. 

Assim sendo, Senador, agradeço sua colaboração quanto 
a essa LBA que V. EX' tanto ama, porque desde o início 
dessas irregularidades, V. Ex~ sempre, da trib_una, estava a 
reclamar providências. Essas providências foram tomadas, e 
está sendo _executado um plano de acordo com o desejo de 
V. Ex~, que é o _ _de servir às classes menos favorecid~s. M.uito 
obrigado a V. Ex~ por sua colaboração. 

Sr. Presidente, esse era o_ esclarecimento, concernente 
à administração do Dr. Paulo Sotero, que _queria dar ao Sena
do e também ao Senador Nelson Carneiro:-

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Res
tando tão-somente oito minutos para o térrriino da presente 
sessão, proponho aos Srs. Senadores inscritos que usem 4 
minutos cada um. 

Concedo a palavra aO-nobre- Senador Carlos Patrocínio. 

norteiam a sua espinhosa missão de juiz em uma área minada 
por uma rede de fraudadores, tecida por adv()gados, proçura
dores, serventuários da justiça, peritos, médicos, e, pasmem, 
se"nhores Senadores, magistrados._ 

O Doutor Licínio nos ensinou que na cidade do Rio cte 
Janeiro _a_ rede de fraudadores já era de conhecimento da 
c~pula judiciária des~e 1978, quando foi aberto um Inquérito 
no Conselho da Magistratura. Uma correição na 3~ Vara, de
pois estendida às outras três varas, apontou o envolvimento 
de jufzes e serventuários nas fraudes "mas nada foi apurado 
e ninguém foi punido" ,lembra o juiz. Em 1985, novo inquérito 
foi aberto, mas-o destino foi idêntido. 

- O titular da 3~ Vara de Acidentes: do Trabalho gar3nte 
que, se as conclusões do relatório de 1986 tivessem sido adota
das, não teria surgido_ outro escândalo no iníciO -deste ano, 
quando se detectaram inúmeras fraudes na Quinta Vara Cível 
de Nova Iguaçu. Depois que passou a denunciar os processos 

- fraudulentos na Justiça do Rio, houve uma queda brutal da 
distribuição de processos sobre acidentes de trabalho no Rio, 
e aumentou a distribuição em Nova Iguaçu. O juiz garan-te 
que os advogados que atuavam no Rio, impunemente, foram 
atuar naquela cidade", culminando na precoce aposentadoria 
do Juiz Pedro Diniz Pereira, a seu próprio pedido". 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL __:__TO. Priinimcia Os resultados. da CP! da Previdêncía trouxeram novo-
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, vigor e alento à luta contra a corrupção, de longe o_ maior 
não sei se seria tão eficiente a ponto de fazei --esse discurso mal que assola a nação brasileira. Fiquei animado pela surpre
em quatro minutos. Mas já que v. Ex~ me confere a palavra, sa de conhecer pessoalmente um magistrado inbuídoda sagra
vou tentar, pois-amanhã só falaria no sexto fugar. --da obsessão de combater, sem trégua, a fraude, a ponto de 

Sr. Presidente, Srs. ·senadores, o Minis-tro do Trabalho proferir vinte mil sentenças iguais, tõdas determinando a nuli
e da Previdência Social, Antonio Rogério Magri, revelou bá dade de peças judiciais que só_-tinhãrii-COiflo esCopo-lesar o 
poucos dias, no programa Jô Soares onze -e nleia, -qüê do património público .... A falcatrua é sempre igual: _as_<!ÇÕes 
total de quatorze milhões de aposentados no País, dois milhões não têm a comunicaÇâO dO acidente do trabalho a- CA T 
obtiveram o benefício de maneira irregular. Seguildo Magri, que como o próprio nome diz, -é a pn:;·va- dfe qu-e ~ acident~ 
a descoberta de dois milhões de aposentados irregulares foi aconteceu"' ensina o juiz, segun~o o qual ''nO fórum do Rio, 
possível após uma auditoria feita -pa:ra determinar a extensão existem novecentos mil ações vicíadas contra a Previdência", 
das fraudes na Previdência. o Ministro do Trabalho contratou baseadas no esteiionato e na falsidade ideológica. 
dois mil auditores aposentados do Banco do Brasil, que fize- _Entretanto, li estarrecido a matéria contida na revista 
ram um minucioso trabalho de verificação daS contas de apo- lstoE Senhor do dia 2 do corrente mês, sob o título "Brasil 
sentadoria em todo 0 País. E cita os casos de jovens com velho --injusta causa-juiz que denunciou fraudes contra o 
quatorze anos, pessoas· com um simples calo no pé e coisas INSS perde_ o_ posto". Este fato está a merecer a reflexão 
semelhantes, que recebem mensalmente da Previdência. do Congresso Nacional, das autoridades constituíudas, em 

A esta legião de aposentados precoces, poderá juntar-se, especial do Supremo Tribunal Federal. 
brevemente, o Juiz Titular da 3~ Vara de Acidentes do Traba- Li, não com as lentes de jurista, que não sou, ·mas com 
lho do Rio de Janeiro, Doutor Fernando Licínio Pefeira e as lentes de político, ·que sou; o acórdão em que o Egrégio 
Souza~ jovem de quarenta e quatro anoS""de idade, homem órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deci
no auge de seu vigor físico e intelectual, com -dezesseis anos diu, por unanimidade de votos dos presentes (dezoito desem
de judicatura. o mesmo Doutor LicíniO, que preStOt-rurrl de- bargadores), afastar cautelarmeme de su~ funções o_ Juiz de 
poimento substancial na Comissão Parlament_ãr Mista de ln- Direito, Doutor Licínio, e, em conseqüência, instaurar o com
quérito destinada a "apurar irregularidades na Previdêridã petente procedimento disciplinar,_com vistas à aposentadoria 
Social" e colaborou, enormemente, com 0 Congresso Nacio- compulsória do meretíssimo. - - - - __ -
nal, ao apontar as modalidades mais comuns- de fraude na ~ O acórdão contra o magistrado foi motivãdo por represen
área de acidentes de trabalho, a preferida pelos_ fraudadores taçoes, autuadas em seteprocessos, em que são representantes 
e salteadores dos cofres públicos. um Juiz de Direito, uril advogãdo; a--Procuradora-Chefe -aa 

Tive a honra de ser escolhido pelos meus pares para Procuradoria da República no Esta-do do Río de"- Janeiro- e 
presidir a subcomissão de uutros benefícios, acidente de ti3ba- o Sindicato dos Advoga~os do MunicípiO do Rio_ de Janeiro. 
lho e legislação, uma das quatro-subcomissões em que foi ·_- O -sR. PRESIDENTE- (Frari~isco_-Rcilfembeig. -Fazendo 
desdobrada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito desti- soar acampanhia.)- Eminente Senador, consulto ao Plenário 
nada a "apurar irregularidades a Previdênci,_a .Social", tal o se h~ algl!ma<?.bjeção. gue sej<!_prorrogada a presente sessão_ 
volume de trabalho exigido pela magnitude e ramifiCaÇãcTdas ~r mais cinc.q~t_!!inu~o~_r~r~ que_y_. Ex~ conclua o seu pronllli
fraudes. Nesse mister, tive a oportunidade de_ conhecer de ctamento. 
perto o Doutor Licínio, que há pouco estava neSte pleriá-riõ,- - Não havendo nenhuma objeção, a sesSão está prorrogada 
e aquilatar o alto espírito público e a integridade moral que por mais cinco minutos.__ ~ r 
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Obrigado, ilustres Se-~ 
nadares. _ 

As representações alegam, em síntese: o descumprimento 
de decisÕes do Egrégio Tribunal de alçada cível do Rio de 
Janeiro, o abuso de poder, com obstrução da prestação jurisdi
cional, falta de urbanidade no trabalho com os colegas e ser
ventuáriós. 

bargadores que irão processar e julgar a aposentadona com
pulsória do rileiitíssimo juiZ, que proceda, COm. a maior isenção 
possível e com o máximo de cautela. 

Com efeito, o Doutor Licínio, reconheceram seguida
mente seus próprios pares e magistrados da Alta Corte flumi
nense, é um espinho atravessado na garganta dos fraudadores 
e uma pedra no caminho dos falsários e estelionatários. Se, 
às veZes, lhe falta paciência e Se excede em zelo, é porque 

O doutro relator do processo afirma que "parecem com- é um ser humano, como_qualquer um de nós, jujeito a perma
provados, exaustivamente, os elementos do art. 56, incisO nente tensão, gerada pela rede insidiosa -da fraude. 
III. da Lei Orgânica- da Magistratura (Lei Complementar n9 Srs. Senadores, podemos e devemos dar apoio a um ho-
35, de 14 de março de 1979), a escassa capacidade de trabalho mem que tem se revelado um aliado de peso na causa que 
do representado e o proceder funcional de sua parte, incom- nõs abraçamos, de combater as fraudes na Previdência. 
patível com o bom desempenho das atividades do Poder Judi- A aposentadoria deste homem, por falhas de comporta
ciário". -- menta fuil.cional, decorrentes, ao que tudo indica, da sua pecu-

Em defesa da sua "escassa produção", o representado liar condição de trabalho, mas que não invalidam nem tiram 
alegou insuficiênCia de funcionários· e fraudes mi. "Previdência o mérito de suas virtudes maiores; a aposentadoria precoce 
Social em matéria de acidentes, que o insigne relator consi- deste homem, repito, significada em duro golpe no esforço 
deroa como "fatos notórios", mas não justificadores da para- hoje desenvolvido pelos Três Poderes constituídos, de soergui
lisía decorrente da não-realização de perícias e audiências menta da Previdência Social. Ele passou a ser um símbolo 
na 3~ Vara. A certa altura, o acórdão aduz: "ignora o repre- da luta contra a fraude; seu afastamento definitivo seria cQme.:-_ 
sentado a própria ordem processual mais elementar. Ao invés morado, com muito entusiasmo, nas hostes dos inimigos da 
de executar decisões superiores, interrompe o andamento nor- Previdência e dos segurados brasileiros. -~ 
mal dos efeitos em execução, para determinar a sua remessa Sua aposentadoria extemporânea iria engoraar a cifra 
à Procuradoria da República, à Polícia Federal. .. o_ desequi- dos dois milhões de aposentados irregulares, em um momento 
líbrio da conduta do representado fez desconfiar de sua sani~ em que os Três Poderes se deram as mãos para corrigir este 
dade mental. Mas, como alega o representado, não se provou crime de lesa-pátria. 
a insanidade~ fato conhecido. Todavia, o mal do representado, Sugiro, pois~ aos nobres colegas que examinem a possibi
salvo o que se vier a apurar, é ditado por sua insegurança, lidade regimental e a conveniênCia política de solicitarem o 
que advém de sua ignorância. Daí buscar pretextos para não depoimento do Doutor LicfrliO e do ilustre Presidente do Tri
despachar, não decidir: a fraude da Previdência, a deficiência bunal de Justiça do- Rio de Janeiro perante a ComiSSão de 
dos servidores". Constituição Justiça e Cidadania_ desta Casa_. 

Não vislumbro, nem de longe, a hipótese de desprestígio 
A propósito da desconfiança de insanidade, devo lembrar ao Poder Judiciário rndependente; nem admito arranhar a 

aos meus ilustres pares que, no dia 14 de dezembro de 1987, hamonia dos poderes. O que almejo é o fortalecimento das 
o Doutor Licínio foi afastado do cargo pela primeira vez, causas comuns aos Três Poderes; 0 que busco é a união de 

. acusado de ser louco. Submetido a cinco perícias médicas, - .todos em prol do restabelecimento da confiança da Nação 
chegou-se à conclusão de que não era lou·co:- na sua capacidade de resolver seus problemas., 

O acórdão. faz menção, na sua parte final, à conclusão Era -o quer tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palm~s.) 
do relatório _da correição feita na 3' Vara, dentro 9,o Processo 
n' 484/88, em diligência do colendo CQnselho da Magistratura, 
vesbis: "É louvável e digno de elogios o combate obstinado 
encetado pelo eminente juiz titular contr_a as fraudes, .mas 
obviamente, que este esforço vem sendo desenvolvido de uma 
forma desastrada e imoderada, que está acarretando à Vara 
verdadeira paralisia. Pelo que se pode verificar, urge a tomada 
de enérgicas e eficazes providências visando à cesSaçãõ -do 
estado caótico em que se-encontra a Vara em questão". 

Devo, porém, relembrar· a Vossas Excelências, ilustres 
Senadores, a frase final que encerra o relatório de doze pági
nas resultado de uma sindicância na mesma Vara de Aciden
tes do Trabalho, que ora suspende o meretíssimo juiZ. A"ssiffi 
se expressa a Juíza Denise Frossard que, durante um mês, 
acompanhou o trabalho do seu colega: "O Juiz _fernando 
Licínio Pereira de Souza vem pautando suas decisões coro 
tenacidade, dedicação e zelo pela incolumidade do Po-der Judi
ciário". 

Cioso dos meus direitos e deveres de parlamentar sei 
que não posso nem devo interferir nas decisões de um acerte 
de Justiça. Mas, tratando-se de uma decisão cautelar, que 
não tem, portanto, caráter definitivo e que é passíVel de refor
ma pelos Tribunais Superiores do País, em especi31 do Supre
mo Tribunal Fedetal, permito-me ~ugerir aos dignos desem-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Na pre
sente sessão terminou o prazo para apresentação de emendas 
ao projeto de Resolução n9 78/91, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que cria a Comissão de Relações com a Sociedade 
Brasileira, de caráter permanente. Ao projeto não foram ofe
recidas emendas. A matéria será despachada às Comissões 
de ConstitUição, Justiça e Cidadania e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência v3i encerrar os trabalhOS, 
designados para a sessão ordináifa de_ aman_hã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 78, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Decreto Legis
lativo n• 78, de 1991 (n' 184{90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto· do acordo celebrado em Brasília, no· dia 
15 de dezembro de 1989, entre o Governo da República Fede-
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rativa do Brasil e o Centro LatinoMAmericano de Física sobre 
suas obrigações, direitos e privilégios em territóriO brasileiro. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.) 

-,2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 79, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Iriterno.) 

Discussão, em turno úfiiCo, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 79, de 1991 (n' 168/89, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Cc-Produção Cinem~t_õgráfica, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o GO-verno da República Popular de Angola, em Luanda, 
a 28 de janeiro de 1989. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e- Defesa Nacional.) 

-3-
PROJETO DJ;: DECRETO LEGISLATIVO- -

N' 81, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termOs
do art. 172, I, do Regimento Interno.) 

DiscussãO,- em tuffió Uníco, do _PrOj"eto de Decreto LegiS
lativon' 81, de 1991 (N' 78/89 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o Texto do Acordo de Cooperação Cultural e 
Educacional, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o GOverno da Repúbli_ca_ Popular de Bangla

, desh. (Dependendo de parecer da Comissão _de Relações Exte
riores e Defesa Nacional.) 

-4-
PR_OPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N' 15, DE !991 . 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição no 15, de 1991, de autoria do Senadqr João 
Rocha e outros Senhores Senadores, que dá nova redação 
ao_ inciso V do art. 37 da Constituição Federal. ( 4~_ sessão 
de discussão.) · 

-5-
PROPGSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N• 14; DE 1991 

DiscusSão, em Prbneiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n~ 14, de 1991, de autoria do Senador José 
Richa e outros Senhores Senadores, que altera a redação do 
caput do art. 29 e o ·art. ~" do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, tefldõ 

PARECER favorável, sob n' 377, de 1991, 
- da Comissão Temporária, com votos vencidos dos 

Senadores Hugo Napoleão e César Dias, (3' sessão de discus
são.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18horas e 45minutos) 

ATO DO PRESIDENTE N• 736, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, de co:pformidade com a 

delegação de competência que lhe foi o~tQ_rga~~ pelo __ Ato 
da Comissão Diretora no:> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo no:> 01_5.139/9~-3,_ resç:tlve 
aposentar, voluntariamente, SEBASTIAODE ARAUJO 
BARRETO CAMPELLO, Analista Legislativo, Classe "1•",
Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos 
termos do art. 40, incisá III, alínea a, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 
192, inciso I, e 186, inciso III, alínea a, da Lei no:> 8.112, 
de 1990, bem assim com os arts. 490 e 492 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, e art. 11 da Resolução 
SF n~ 87, de 1989, com proventos integi:ais, observado o dispos
to no art. 37, inciso XI, da Coristituição Federal. 

Senado Federal, 17 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 737, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência_ regimentai- e regulamentar, em conformídade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 014.163/91-8, resolve 
aposentar, por invalidez, o servidor FRANCISCO PAULO 
DE MENEZES, Analista Legislativo, Área Médico-Odon
tológica, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos do art. 40, inCiso I, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, combínado 
com os arts. 186, inciso I, § 1', e 67, da Lei N' 8.112, de 
1990, betp assim com os arts·. 490 e 492, § 2o:>, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, e o art. 11 da Resolução 
SF n" 87, de 19S9, observado o disposto no. art. 3'Z_, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 17 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 738, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi 0Utorgã9-i pelo Ato 
da Comissão Dífetora no:> 2, de 1973;de acordo com o disposto 
tio ar-r. 243, § 2~, da Lei n~ 8.112, de 1990, no Ato d3. Coin~ssão 
Direro-ra -n9·1, de 1991, e tendo em Vistã-o que coJ1sta -do 
Processo n' 017.455/91-0, resolve exonerar GUILHERME 
NERY OLIVEIRA CABRAL, do cargo, em comissão, de 

-Assessor Técnico, Código SF-DAS-1b2.3, do Quadro de Pes-· 
soal do Senado Federal, do Gabinete do Senador João França, 
a partir de 9 de outubro de 1991. 

Senado Federal, 17 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 739, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regul3.mentares, de conformidade com_ a 
delegação de competêricia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n92, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243,-§ 29, da Lei n9 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Diretora no 1, de 1991, resolve nomear ELYAN DELLAPE
RUTA, para exercer o -cargo, em c·omissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do 
Senador Darcy Ribeiro. 

Senado Federal, 17 de outubro de 1991. --Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 740, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada -pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 29 , da Lei n9 8.112, de 1990 e no Ato da Comíssão-
Diretora n' 1, de 1991, resolve nomear NEHEMIAS MA
RIEN, para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parla
mentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Sen-ador 
Hydekel Freitas. 

Senado Federal, 17 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 741, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de cnnformid_a.de_ com a 
delegação de competência que lhe foi outor·gada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~" 014,372/91-6, resolve 
aposentar, voluntariamente, DAMIÃO NUNES. Técnico Le
gislativo, Classe "Especial", Padrão II, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos tennos do art. 40, indso III, 
alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

combinado com os arts. 193, 186, inciso III alínea e e 67 
da Lei N• 8.112, de 1990, bem assim oom o; arts. 490 e 49Z 
do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e art. 
11 da R~solução (SF) n' 87, de 1989, com as vantagens da 
Resoluçao (SF) n• 21, de 1980, com proventos proporcionais 
ao tempo de serviço, à razão de 30/35 (trinta trinta e cínCo 
av.os), observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 17 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 742, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
-ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegaç~o de ~ompetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dtretora n~' 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei N' 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n~" 1, de 1991, resolve nomear ANA MA
RIA GON~IM JACOB, Para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador José Eduardo. 
. Senado Feder:il, 17 de outubro de 1991. -Senador Mau-
ro Benevides, Presidente. 
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1- ATA DA 183• SESSÃO, EM 18 DE OUTUBRO SENADOR MARCO MACIEL- Z, visita do Papa 
DE 1991 João Paulo II ao Brasil. Homilia pronunciada,· na Missa 

1.1- ABERTURA de Brasília, por Sua Santidade; ressaltando o papel missio-
1.2-EXPED!ENTE nárlo-do cristão e o sentido da fé. Presença da Igreja Cató-
1.2.1 - Parecer Iica na evolução histórica do Brasil. 
Referente ã seguinte matéria: ... _ _ . . . . SENADOR COUTINHO JORGE- Situação de pe-
--ProjetO de Lei da Câmara n"' 89/90- (n'-' 3.633-B/89, míria dos municípios brasileiroS, em face à queda dos recur-

na origem) que "dá a denominaçã9 de Presidente J~scelino sos provenientes do FPM: 
Kubitschek de Oliveira ã Rodovia BR- 364". 1.2.5- Comunicação da Presidência 

1.2.2- Leitura de projetos . .. . . - Recebimento da Mensagem n' 270/91 (n• 561191, 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 122/91, de autoria na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, 

da Mesa Diretora, que altera a redação do art. 1 ~do Decre- soJidta autorização para contratar, m~diante garantia da 
to Legislativo tt'? 63, de 19 de dezembro de 1990, que dispõe União, operação de crédito externo nQ valor de até oito 
sobre a remuneração do Presidente da República, do Vice- milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos, para 
Presidente da República e dos Ministros de Estado. -os fins que especifica. 

1.2.3- Comunicações da Presidência 1.2.6- Requerimentos _ __ 
- Prazo para apresentação de emendas a_o _projeto _._.... N(> 745/91, de autoria do Senador Divaldo Suruagy, 

de Lei da Câmara n9 89/90. - _ _ s_olicitando_,_g_ue seja convoC;<ldO o Sr. _Ministro da Econo-
- Deferimento, ad referendum da ComisSãO Díre- mia, Fazenda e Planejamento para prestar, perante o Pie-

tora, do Requerimento n9 732/91. - nário_do Sen_ado Federal, informações que menciona. 
-Arquivamento definitivo dô Projeto de Lei da Çâ- - N<:>S 746 a 748/91, de autoria do Senador Almir 

mara n<? 108/90 (fiP 1.713/89, na Casa de origem), que consi- _Gabriel, solicitando que seja ouvida a Comissão de Assun
'dera penosa e perigósa a: atiVidade profissional dos vigias ' tos Sociais a respeito dos Projetas de Lei do Senado n"'s 
noturnos, assegurando-lhes o direito à aposentadoria espe- 173, 145 e 56/91, que se encontram tramitando na Comissão 
cial. de Constituição, Justiça e Cidadania. 

. 1.2.4- Discursos do Expediente 1.3 _ORDEM DO DIA , 
SENADOR DIVALDO SORUAGY- Submetendo Projeto de Decreto legislativo n•78, de 1991 (n' 184/90, 

à Mesa do Senado requerimento de convocação do Ministro na Câmara dds Deputados), que aprova o texto do acordo 
da Economia, Fazenda e Planejamento, para prestar escla- celebrado em Brasília, no dia 15 de dezembro de 1989, 
recimentos sobre açáo fraudulenta no período da greve entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
dos bancários do Banco do Brasil e da Caixa Económica Centro Latino-Americano de Física sobre suas obrigações, 
Federal e possível relação com a maxidesvaloÍ"ização do direitos e privilégios e-m territóriÕ brasileiro. Discussão en~ 
cruzeiro. cerrada, após parecer da comissão competente, ficando 

SENADOR]SIABOR JÚNIOR - Economia no .Go- a votação adiada nos termos do art. 168 do Regimento 
vemo Collor. Ach3.tamento salarial. lnte,mo. 
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PARECER 
PARECI!R 11'11" .-1, DE Dtl 

D:aC - - deSt"'iip&tle...-..-.,
• ....... Lã .. c-a ,.., .,. (""' 3..63J..IJ, de 
DIB111 - ~) tiK ""'dá a • " :- dr PI - ' lh 
J 5 Ewlej'fcdJrlt dr OCi:R:ir.ll i.lledmia IIR-.364"". 

lrmlac S ' r JiiliD c-pns 

o pte>eüle Projeto de Lei. de :mtom. do nobre Dcpatado 
Cbaps INic:to, dá à Ro<loria BR-J6.1 o oome de l'n:oi<lleole 
Jom:dino Kobi&hd: de Oli.l.ma, e atribui ao DNER a llm:fa 
de sinaliza..- todo o seu pemmo. 

Apresentado Da Câniar.1 dos Deputados. o Projeto de 
Lei fui "'JJ'Woodoe emiiado ao Senado Fedenl onde. na Comis
g, de SeOO!;o> de lnfua-Esttutma., .- n:a:bcu emeiKias oo 
-regimental. -

É Jouv.m:l a imic:ialiW-§:r.lda oa Câuw:a dos Deputâdos 
e certamente materializa o sentimeuto dominante entre ·oo 
rid;odãos bi3Sileiros de reveiêJH:ia e respeito i memória do 
a-Presidente Juscelino Knbilschek de Oli•'cita. INJada mais 
oportuno,portanto,doqueemprestaroeuoomeaomaroclo>ia 
que, por suas carac:teristic:as., toma presente~ Dllia--Yez mais~ 
a -.ooá...:l imagem de JK. 

LiJlando Mato GrosõO ao Acre, passmdo por Rondônia,
e fazendo parte de um projeto maior de imegração nacion3l 
e de abertuJ:a em direção a novas fronteiras,. a BR-364, ao 
abrir os caoünhos estra1égiros do Brasil em direção ao Paci
fico, seria as5oci3da,. de maneira pertinente e louvável, como 
quer o presenle Projeto de Lei, ao nome de Juscelino Kubils-
dbek. -

Toda•ia. observa-se qne o art. 2" do Projeto em exame -
n:io se concilia perfeitamente com o disposto no art. 61, § 
1•, D, e, da ConstitUição Federal, rnzão por que propomos 
que a expn:s&io "Depaitamento Nacional de Estradas de Ro
dagem - DNER"", seja substituída pela expn:s&io "Poder 
Executivo""-

Pelo exposto, rendo apreciado o Projeto de Lei da Cáma
Ia o" 89, de 1990 (8"3.633-B, de 1989, na origem) e observando 
que atende aos pontos de vista do mérito~ da constituCt"'o
nalidade e de técoic:a legislativa, pronunciamo-nos favoiavel
mente ã sua aprovação~ com a emeitda que se segue: 

EMENDA N• 01-CI (SUBSTITUTIVO) 

Ao Projeto de Lei da Cámaia n• 89, de 1990 (o• 3.633-B, 
de 1989, na origem), que "dâ a denontinação de Presidente 
Juscelino Knbitschek de Oliveira ã Rodovia BR-364". 

Art. t· Fica denontinada Presidenle Juscelino Kubits
chek a Rodovia BR-364. 

Art. 2!' O Poder Executivo providenciará a sôlitlização~ 
em todo o seu percurso, através de placasp com o nome do 
ex-Presidente. 

Art. Jo Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

-1!1712S 

Art. 4l" ~ ... ~.,.. <tl!llli.LÕlÕi>. 

Saoi;ull;•sOreuiwõrs,. 26 ille "'1lii:imllblm de :19!11. -T-
VWD Filio>. p,.,;iclle-- JíiliD C i r, Reu.-- D<ia 

ÁhBai- l!olaPO . .__.---- -
Canfa-l.w 

1 &JN.Imos--T---..__ illlllrloal'iiofio. 

o 511.. nlliS!IJI!:iNII (Mam ~) - o E.sp<
cir:Dtelii<llomà~. 

SoiJ>a1< a mesz, projeto de leí 'II""' selá lido pelo Sr. 1"' 
Secre1ário. 

É lido o~ 

l'llOJEI{) DE DI!CimiO ti:GiliLATIYO 
lN" 122, DE Dt1 

Alln:a a ndaç:io dD ad. J• dD ~I C •wo 
li'" 63, tk ), tle dr I D tle .,., 'IR tliopie-.., 
aJ~aç:iodePi ., kdaR píi& , .. V"IR-PR
--IIqlãlicleola5W · •asile-.. 

O ~ Nacionàl decreia: 
Art. tm o m. t• do D«:reto Legislativo ,... 63, de 19 

de dezembro de 1990, pHU a~ rom a ..:guinte redaçiio: 

-Art. I"' A lmmoe~ do Mfuistro de Estado 
em janeiro de 1991 é de as 427500,00 (quabocentos 
e wiole e sele mil e quinbentos cruzriros), acn:scido5 
da importância com:spoodenle a SS.% (cinq~ e cin
co por cento)~ a títú_l? de tt:pu_ 54 ntaçãn mensal. 

-~o único.. O vencimento fixado neste arti
go serâ reajustado nas mesmas bases e datas conce
didas. a paiiirde t•de fewereirode l!ll!ll,aiJsSCIYidon:s 
públiros da União.-

Art. 2" Este decreto legislativo entra em ví&or na data 
de sua publicação. 

Art. 3• Revogam-se as disposições em c:ontr.úio. 

O art. 3" da Lei n• 8:162, de 1!11!11, faculta aos Miní5lros 
de Estado manifestarem opção pelos estipéndios do eargo 
ou emptego efetivos de que sejam titulares na União, Estado, 
Distrito Federal, Mnnicípio, autarquia:, fundação pública. so
ciedade de economia mista ou em empresa pública, acrescidos 
da representação mensal e da vantagem peenniária instituída 
pela Lei n" 7.374, de 1985. - • - ' .. 

2. Na oportunidade em que foi encaJ;Uinbado ao Con
gresso Nacional o projeto de que se originou a Lei o• 8.162, 
de 1991, os ocupantes dos cargos de Ministro de Estado pen:e
biam vencimentos e a referida representação mensal e vania· 
gem pecuniária~ -guardailao ConSonância~ portanto, com a fa
culdade de opção e a remune_ração então vigente. 

3. Ocorre que, no interregno compreendido entre o en
caminhamento do projeto e a edição da lei correspondente, 
foi promulgado o Decreto Legislativo n" 63, de 1990, fixando 
a remuneração do Ministro de Estado em valor único, o que 
inviabilizou a opção assegurada na mencionada lei, dada a 
supressão de representação mensal e vantagem pecuniária~ -

4. Com o intuito de restabelecera faetibilidade da opção 
de que se trata~ sugere-se seja alterada a reclação do art~ 
I• do Decreto Legislativo n• 63, inserindo nova composição 
da retribuição, passando a consistir de vencimento e represen
tação mensal, fixada esta no valor correspondente a 55% da 
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primeira. Esse percentual foi estabelecido pára ·efeitO da opção 
facultada aos demais servidores da União. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1991. - Mauro Bene
vldes - Dirceu Carneiro - Rachid Saldanha Deri! - Iram 
Saraiva - Beni V eras. 

LEGISLAÇÁO"Cí'fADA 
DECRETO LEGfSLATIVO N• 63, DE 1990 

Dispõe sobre a remuneração do Presidente da Re
. pública, do Vice-Presidente da RepúbUca e dos Minis
tros de Estado para o próximo exercício financeiro. 

Art. ll> A remuneração do Ministro de Estado em janei
ro de 1991 é de Cr$950.000,00 (novecentos eocinqüenta mil 
cruzeiros) e será reajustada nas mesmas bases e datas conce~ 
didas, a partir de 1• de fevereiro de 1991, aos servidores públi
cos da União. 

LEI N' 8.162, DE 8 DE JANEIRO DE 1991 

Dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários, 
proventos e demais retribuições dos servidores civis e , 
a· ru:açáo dos soldos dos militares do Poder Executivo, 
na administração direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

.. ~·. ·A;t:. 3; u~A~~ ~~~p~~t~·; d~·; ~~g~; d~· Mi~i~i~~ ·d~ Estado 
é faCultado optar pela remuneração: 

I- do mandato, em se tratando de deputado federal 
ou de senador; 

II- do cargo ou emprego efetivo de que seja titular 
na União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquia, 
fundação pública, sociedade de economia mista ou em empre
sa pública. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso I,_ o Ministro 
de Estado perceberá a vantagem pecuniária ínstítuíd~ p~la 
Lei n" 7.374, de 30 de setembro de 1985; e, na do mc1so 
II, a representação mensal do respectivo cargo, acrescida da 
mesma vantagem pecuniária. · 

00000.000 oooOO 00 0000 00 00 OOOOO~OOOOo.O OOoA.OO 'Oooo 0 OO oooooO 0 o~Ooo 0 Oo"oo~o 0 0 Oo•O -~~~-

LEI N• 7.374, DE 30 DE SETEMBRO DE 1985 
Dispõe sobre vantagem pecuniária, de caráter tran

sitório, atribuída a Ministro de Estado, e dá outras 
providências. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
lido será publicado e oportuname_nte incluído em Ordem do 
Dia. -

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi encami
nha-do à publicação parecer da Comissão de Se_rviços de Infra
Estrutura, que conclui faVoravelmente, nos termos do substi
tutivo que apresenta, ao Projeto de Lei da Câmara n9 89, 
de 1990 (n• 3.633189, naquela Casa), que dá a denominação 
de Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira à Rodovia 
BR-364. 

A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco sessões _ 
ordináiiaS, para rece6imento de emend-eiS~ nos termos do art. 
235, II, d, do Regimento Interno. 1 

' 

O SR. PRESIQENTE (Mauro Benevides) - A Presi: 
dência comunica ao Plenário que deferiu,' ad referendum da 
Comissão Diretora, o Requerimento de Informações n9 732, 
de 1991, de autoria do Senador Humberto Lucena, ao Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência comunica ao Plenário que, uma vez findo o prazo 
fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno 
sem a interposição-tio recurso ali prevista, determinou o arqui
vamento em definitiVO-do Projeto de Lei da Câmara n" 108, 
de 1990 (n? 1.713/89, naquela Casa), que considera penosa 
e perigosa a atividade profissional dos vigias notumo~, assegu-
rando-lhes o direito ã aposentadoria especial. · 

Ser4 feita a devida comunicação ã Câmara dos Depu
tados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência sente-se no dever de comunica aos Sts. Senadores que, 

-durante toda a tarde de ontem, manteve os conta tos indispen
sáveis, tendo em vista o pronunciamento feito i:ta tribUna da 
Casa pelo Senador Eduardo Suplicy, que anunciou encon
trar-se sob ameaça de agressão por parte de um -~_os integranteª 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca
lízação. 

Imediatamente, a Presídência adotou as providências ne
cessárias_ao resguardo da incolumidade física do ilustre repre
se_ntante de São Paulo, da mesma forma como estabeleceu 
cÕntato, na_ condiç_ão de Presidente do Congresso Nacional,· 
com o Relator da Comissão- Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, nobre Deputado João Alves, que, 
peremptoriamente, negou qualquer intenção de agredir, dessa 
ou daquela maneir~ .• o Senador Eduardo Suplicy ~ Mais do 
que isso, o Deputado João Alves comunicou a mim, Presidente 
do Senado e do Congresso, que, naquele momento, estava 
distribuindo à imprensa uma nota contestando as versões que 
haviam sido veiculadas em torno de pronunciamento seu ofen
sivo ao Senador Eduardo Suplicy. 

Louve-se, també_m, a atuação d_o Presid~nte da Câmara 
dás Deputados, Deputado Ibsen Pir.heiro, que cientificado 
por mim daquela ocorrência anunciada pelo Senador Eduardo 
SupJicy, imediatamente, diligenciou as medidas que seriam 
exigidas por parte do Presidente daquela outra Casa do Con-
8"!esso Nacional. _ __ ·- . 
~ Ao final da noite de ontem, quando já se encontrava 

proferindo palestra em São CaetanO do Sul, em São Paulo, 
o Senador Eduardo Suplicy foi por mim cientificado de todas 
essas providências, inclusive que à sua disposição estariam 
servidores do Serviço de Segurança da Casa, a_ fim de que 
não rerÍtanescesse qualquer dúvida quanto ã disposição firme 
e decidida da Mesa de garantir-lhe a integridade e, sobretudo, 
franquear-lhe o exercício de todas as suas prerrogativas como 
Senador da República, integrante da Comissão .Mis~a_ Çe Pla
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. O Presidente da 
referida comissão, Senador Ronaldo Aragão, também foi cien
tificado dessas providências e teve, a partir da tarde -~e ontem, 
à sua disposição, a presença de seguranças do Senado Federal, 
que a sua ordem ali estão também para garantír a normalidade 
dos trabalhos daquele órgão permanente do Congresso Nacio-
nal. . 

Eram essas as explicações que a Presidência sentia-se 
no dever de transmitir aos Srs._Senadores e à própria opinião 
pública brasileira. Na defesa das prerrogativas do mandato 
parlamentar, esta Presidência estará sempre atenta e vigilante, 
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para que se respeitem essas mesmas prerrogativãs, que sãn 
inerentes ao desempenho do mandato popular conferido, nes~ 
se caso, ao representante por São Paulo, Eduardo Matarazzo 
Suplícy. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 
inscritos. --

Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.- Senadores, passo 
a ler requerimento de minha autoria com o seguinte teor: 

REQUERIMENTO N' , DE 1991 

Requeiro, nos termOs do art. 50 da Constitiüção Federal, 
combinado com o art. 397 do Regimento Interno do Senado 
Federal, seja convocado o-Sr. Ministro da Economia, Fazenda 
e Planejamento para prestar, perante o Plenário do Senado 
Federal, informações sobre as razões e fundamentos das reso
luções do Banco Central do Brasil, autorizado pelo Conselho 
Monetário Nacional, para que os cheques emitidos por corren
tistas do Banco do Brasil e da Caixa EconómiCa Federal, 
então paralisados, fossem pagos sem nenhum controle de las
tro, tendo, ainda, facultado o prazo de 48 horas a contar 
do fim da greve para a regularização dos saldos. 

A desvalorização de dezcsseis por cento do cruzeiro foi 
decidida pelas autoridades económicas, na mesma data em 
que os funcionários do Banco do Brasil retomaram ao trabalho 
após sua prolongada greve. Com isso, os que sacaram sem 
fundo contra o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, 
a fim de comprar dólares, ficando com suas contas a desco
berto num montante em cruzeiros medido pelo valor do dólar 
na data da compra, puderam, então, acertar suas posições 
no Banco do Brasil e na Caixa, pelo mesmo montante em 
cruzeiros, já que, a pretexto de não criar embaraços para 
a clientela desses bancos, durante a greve, a resolução do 
Banco Central suspendeu a cobrança de juros sobre os saldos 
devedores até o acerto final, estimado para 48 horas após 
o fim das greves, caracterizando, a ação fraudulenta. 

Justificação 

A recente greve dos funcionários do Banco do, BraSil 
e da Caixa Econômica Federal deflagrada no último_ dia 11 
de setembro, estava marcada com larga antecedência por deci
são de assembléias da categoria, realizadas em todo o País 
com ampla cobertura dos meios de comunicação. As reivindi-
cações dos bancários eram conhecidas, assim como a cOritra
proposta das direções das duas instituições públicas. O íinp8.sSe 
era previsível, assim como a solução- do conflito trabalhista 
através de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. Este 
tem sido o padrão das campanhas salariaiS de diferentes cate.: 
gerias profissionais nos últimos anos, notadamente no setor 
público, e não havia qualquer fato novo que indicasse que 
o atual movimento seria diferente. 

Também era conhecido do público, e, em especial, dos 
operadores do mercado financeiro, que -a pretexto· de não 
criar embaraços para a clientela das instituições- bancárias, 
cujos funcionários estão em gieve, o BanCo Centi"al tem adota
do proc;edimentos inusitados, em flagrante violação das leis· 
que disciplinam suas funções básicas e limitam suas prerroga
tivas. Assim, por ocasião da greve bancária ~m 1990, o Banco 
Central autorizou que a rede bancária privada, que retornou 
às operações normais antes que- o Banco do Brasil acatasse· 

... ~s cheques emitidos contra agências desta instituição indepen-

' 

de-nte de completar-se o ciclo da compensação, isto é, indepen
dente de verificação da existência de fundos._ 

Em razão dessa experiência que, na realidade, já repetia 
fato_ semelhante, só que generalizado, quando do tumulto 
e total bloqueio da compensação bancária provocados pela 
total improvisação do Pla_no Collor I, todos os op~radores 
de mercado prepararam-se, estocando talonários de cheques 
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, para parti
lhar uma vez mais com o Banco Central da prerrogativa que, 
em geral, é exclusivamente dele, de emitir moeda fiduciária 
sem lastro. Pois é jústamente disso que se trãta. No período 
da greve, autorizado por resolução do Banco Central que 
suponho previamente adotada pelo Conselho Monetário Na
cional, qualquer portador de talonário dessas instituições pú
_blicas poderia emitir cheques contra a própria conta, deposi
tá-los em outra conta própria ou de terceiros num banco que 
estiVesse aberto e. no prazo de 48 horas de compensação 
para cheques da mesma praça, ou de um pouco mais para 
cheques de praças diferentes, sacar direto no caixã o dinheiro 
que tinha ou que não tinha depositado no Banco do BraSil 
e na Caixa. Sem outro limite que não o determinado_ pela 
honestidade básica da esmagadora maioria da população brasi
leira, ou pela ambição desenfreada dos que têm recorren
temente se aproveitado das crises económicas e sociais para 
pilhar o Tesouro, as instituições públicas e, enfim, o Estado. 

Primeiro, emite-se ·a cheque contra a própria conta no 
Banco do Brasil ou na Caixa; claro, cliente acostumado a 
emitir cheques em valores elevados, em geral, é conhecido 
dos gerentes, de sorte que só recai suspeita- se--um pobretão 
qualquer, em vez de usar o revólver para assaltar o caixa, 
se meter a fazer a operação mais simples e menos arriScada 
de usar a caneta, como esses ricos espertos; o cheque ou 
uma dúzia deles, uma vez depositados em outra conta numa 
agência em funcionamento, próprüú;u-de um comparsa, trans
forma-se milagro~amente em dinheiro vivo 48 horas depois; 
com esse dinheiro, o emitente pode ir à Bolsa de Valores 
ou no mercado paralelo de dólar e se tiver sorte de lá não 
defrontar-se com baderneiros decididos a defender o Estado 
da pilhagem promovida pelos representantes da ordem, pode
rá adquirir dólares ou ações do Banco-do Brasil de valor 
deprimido em face da manipulação do mercado pelos que 
justificam facilmente a manipulação, oferecendo como moti
vo, a··própria greve. Evidentemente, outras ações são arras
tadas na baixa, principalmente de estatais, pelo que se acumu
lam fortes posições em papéis a preço artificialmente -depri
mido; alternativamente, compras em larga escala são realiza
das nas bolsas de mercadorias e, sobretudo, no mercado para
lelo do dólar, e mesmo no mercado oficial do dólar em opera
ções justificadas pelos múltiplos expedientes que nossos criati
vos banqueiros têm inVentado para não deixar o negócio de 
divisas exclusivamente nas mãos dos marginais reconhecidos 
como taL Finalmente, a greve acaba, e os emitentes de cheques 
cardo com outra autorização do Banco Central que só não 
e-mais gerierosa pOrque, corifárnie Sabem todos, a própria 
lentidão da volta ao normal do sistema de compensação se 
encarrega de dilatar es_se prazo, na prática, para até cinco 
ou mais dias. Nesse período, há tempo suficiente Para que, 
manipulando novamente os mercados, agora no sentido da 
alta, os mesmos operadores realizem seus lucros, désovando 
as compras anteriormente feitas no mercado em baixa, ou 
apenas se acomodando com os formidáveis ganhos patrimo
niais o_btidos. 

O Sr. Epitáclo Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aparte?, 
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O SR. DIVALDO SURUAGY- Ouvirei, oorn muita aten· 
ção, o aparte de V. Ex~. que, naturalmente, ilustrará este 
pronunciamento, pelos profundos -conhecimentos que_V. Ex• 
tem do setor, como alto funcionário que --roi do Banco do 
Brasil. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Divaldo Su
ruagy, V. Ex~ traz_ a esta Casa o desejo da apuração desses 
fatos, que são imPOffantes, üma vez que há urna verdadeira 
coincidência de autorizações do .Conselho Monetário Nacional 
e do Banco Central, tudo levand_o_ a _crer que a greve foi 
preparada. De repente, isso vem confirmar- também o que 
eu já havia observado, ou seja, o desejo çic_ vários setores 
bancários qUe a greve ·se estendesse pOr maiS Tempo na Caixa 
EconômiCa Federal e no Banco do Brasil. Quero, ínclusive, 
chamar a atenção da Casa para oTato de o Banco' do Br~sil 
não haver pedido o ajuizamento do dissídio, foi o Procurador 
da Justiça do Trabalho que o fez, e o fez sem ser provocado 
por parte do banco, que deveria ser o maior prejudicado. 
Não acredito que o Presidente do banco esteja envolvido. 
V. Ex~ traz aqui assunto muito sério, é pOs-sfVCI até que o 
Ministro queira transferir eSse assuntõ pãl'a o-ccrnSelho Moo e~ 
'tário Nacional ou para o Banco Central. De forma que deve~ 
mos estar preparados para qualquer tergiversação que o Miilis~ 
tro queira fazer. Afinal de contas, é preciso que o povo brasi~ 
leiro saiba o que está acontecendo, quem são as pessoas que 
enriquecem dessa maneira rápida e fácil, que em questão 
de uma semana ou 10 dias ganham esse dinheiro sem sequer 
pagar Imposto de Renda. Meus parabéns a V. Ex~ pelo cuidado 
que tem, e que sempre teve, de procurar ·colocar o interesse 
público acinia de qualquer interesse pessoal ou político. Esta~ 
mos, realmente, de parabéns, porque temQs em V"". E}!:~_l,lm 
companheiro e um colega da melhor categoria. 

OSR. DIVALDO SURUAGY -Muito obrigado, Senador 
Epitácio Cafeteira, pelas generosas referências às· ri_o.sSas ati vi~ 
dades políticas, fruto naturalmente, da bondade e da amizade 
que nos vincula, para orgulho meu, há muito tempo. 

Mas o importante é que V. Ex~._ profundo conhecedor 
da causa, como alto funcionário -do Banco do Brasil que foi, 
ao kmgo da sua vida, inclusive tendo a oportunidade de exer~ 
cer gerência de estabelecimentos banc_ários, conhece es_sas ma~ 
nipulações que são feitas por espertalhões, que ganham verda~ 
deiras fábulas. Os núineros são tão_ala:rma.ntes que me recuso 
a colocá~ los diante desta Casa, porque há estimativa de que 
somente no Rio de Janeiro foram_ -moYirneo_taçlq_s __ c_erca. de 
SOO" milhões de dólares e, em todo o :Si'asil, há uma estimativa 
de 4 bilhões de dõlai'es. Esses nútn~e:ros são tão avu_ltados 
que me-recuso_ a acreditar neles. · -

As informações de gerentes -do Banco do Brasil no Rio 
de Janeiro são de que na segunda~fêiia,-2 de outubro, chega~ 
ram 500 milhões de dólares do exteri_ói, que não tii:lharn nenhu~ 
ma outra razão para voltar com tanta ~elocidade. Com a infla~ 
ção em marcha, todos os grandes clientes sabendo que o Go
verno estava perdendo a batalha contra a inflação, não havia 
razão de trazer três, quatro bilhões de dólares do e.xteripr 
para serem colocados na economia brasileira, a não ser por 
perspectiva de lucros mais fabulos.o.s, com essa maxidesva~ 
lorização. 

"É fácil deduzir que providências simples, a parti'r" de 
uma investigaçãCisU.ritáriã-Conduzjda pela Polícia Federal, com 
seu pessoal especializado em finanças, e eventual assessoria 
dos próprios funcionários do Banco Central e do Banco do 
Brasil, podem ser adotadas para frustrar essas gigantescas 

operações de fraude. e apontar seus responsáveis. Primeiro, 
por ato administrativo, uma vez encerrada a greve no Banco 
do Brasil e na Caixa e iniciado o __ proc-esso de acerto dos -
saldos, a autoridade pública deve determinar o fechamento, 
pelo prazo da volta ao normal do sistema de compensação 
e a fiscalização doS acertos- tudo isso deve estar nos compu~ 
tadores que registram, com muita" facilidade, quem foi que 
chegou em alta naquela oportunidade. Todos os cheques de 
valores vultosos são facilmente detectadas pelos computado~ 
res, os funcionáriOs do banco sabem disso. Essas denúncias 
estão nos chegando por funcionários do Banco do Brasil, que 
estão denunciando, revoltados com os assaltos que foram fei~ 
tos contra o Banco do Brasil e contra a economia popular 
-e a fiscalização dos acertos das bolsas de títulos e de merca
dorias, a fim de que não haja chance de manipulação das 
altas para fechar as posições a descoberto e realizar lucros. 
Todas as emissões de cheques do Ranco do Brasil e da Caixa, 
datadas do período da greve, devem ser rastreadas e identifi
cadas. para verificação de sua justifiCação negocial, atendo~se 
à necessidade da consolidação dos cheques emitidos pelo mes~ 
mo correntista e de rastreamento de operações cruzadas em 
conluio fraudulento." 

O Sr. Epitáeio Cafeteira - Permite~me V. Ex~ outro 
aparte, só para acrescentar uma pequena observação? 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Pois não, sobre Senador. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Gostaria que V. Ex• 
examinasse a possibilidade de convocar também o Presidente 
do Banco Central, porque nesse caso S. s~ se apresenta em 

_duas posições: a de membro do Conselho Monetário Nacional, 
que autorizou uma parte desseS paga:méritos e_ a ·de Presidente 
do Banco Centfal que autoriZou outra. De forma ·que seria 
-muito írilportante ouvir_ aqui oS seuS __ esdaredme·n~to:S:, --após 
ouvirmos o"MiriiStro que, naturalmente, vai dizer que quem 

· á.uiorizou tudo foi o Presidente do Banco Central, o do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal, mas, por deterrni~ 
nação_ constitucional, só podemos convocar Ministro de Es~ 

· tado. 
Agora, os Presidentes do Banco_ Central ~ 9-o Banco do 

Brasil, por feliz coincidência, já foram convocados, aí sim, 
para o fórum específico, à Comissão. de Assuntos.Ec;Qnômicos 
no dia 29. Na próx.ima reunião do dia 22 vou, como integrante 
dessa Comissão, solicitar que se éstendam também as razões 
do pronunciamento dessas duas autoridades band.riás _à m_axi~ 
c;I~sv~JorizaÇão, 'pOrque o convite da ComiSSão de Asstmtos 
Econômicos foi específico sobre as greves. Assim, na próxima 
semana, estarei solicitando também que no dia 29 os Presi~ 
dentes do Banco Central e do Banco do Brasil sejani ouvidos 
a respeito dessamaxidesvalorização. 

. O aparte de V. Ex~ é da maior oportunidade e o fórum 
adequado, de acordo com as determinações constitucionais 
e regimentais, para os Presidentes do Banco do Brasil e d,e 
Banco Central debaterem essa questão é o da Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O Sr. Nabor Júnior- V. Ex~ Permite-me um aparte? 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Pois não; nobre Senador 
-Nabor J .Wor. 

O Sr. Nabor Júnior- Realmente, essa maxidesvalo~ 
rização do cruzeiro, em relação ao dólar, causou o maior 
impacto perante a população·, até m~smo os agentes econó
micos não estavam esperando uma medida dessa natureza, 
de maneira tão precipitada. Naquela mesma manhã do dia .. 
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em que o Banco Central praticou essa maxidesvalorização, 
o Presidente da República, em entrevista concedida à impren
sa, no Palácio do Planalto, desmentiu que houvesse a intenção 
do Governo em praticar esse 3to. Posteriormente assisti, V. 
Ex~ também deve ter assistido, que a própria autOridade do 
Banco Central desmentiu que não partiu do Góvei'no e, sim, 
foi o próprio mercado que forçou essa maxidesvalorização. 
Posteriormente, justificaram dizendo que era para que os nos
sos produtos de exportação tivessem uma melhor rentabi
lidade e, conseqüentemente, uma certa influência nas reservas 
cambiais do Brasil que estavam realmente baixas. Por outro 
lado, enquanto se praticava essa maxidesvalorização, que teve 
realmente uma repercussão muito grande, a inflação disparou. 
Todo mundo aproveitou-se disso para fazer a sua remarcação 
de preço, com base nessa maxidesvalorização do cruzeiro, 
tais como: os empresários, as iridústrias, os supermercados, 
as quitandas, as padarias, etc. Então, ficamos, de certo modo, 
sem saber qual é realmente a política económica do Governo. 
Sua Excelência tem, em reiteradas oportunidades, dito que 
a meta principal, prioritária do seu Governo é o combate 
à inflação. No entanto, promove uma maxidesvalorização do 
cru~eiro que teve um impactO brutal no custo de vida; e os 
dados estão aí para demonstrar. Em apenas uma semana do 
mês de outubro, a inflação· já alcançou o patamar de 17%, 
e até o fim do mês é possível que alcance a _cifra -de 20% 
a 22%. Então, não sei o que -o GOverno está pretendendo. 
Como o. Governo penSa em combater a inflação e promove 
uma maxidesvalorização do -cruzeiro que tem um impacto dire
to, efetivo, sobre a taxa inflacionária do mês? No meu enten
der, o Governo está totalmente perdido, não sabe mais os_ 
rumos que dará à economia brasileira. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- O aparte de V. Ex•, 
nobre Senador Nabor Júnior, t:raz a perplexidade que não 
é apenas de V. Ex• e desta Casa, mas de toda a população 
brasileira. · 

Os dois planos económicos do Governo são diam_etral
mente opostos na sua metodologia, nos seus objetivos. O 
Plano Collor I interveiO, -cori:tô nenhum outro, na História 
do Brasil, na economia popUlar. . 

Houve o confisco de cerca de 80 bilhões de dólares da 
poupança popular, com o argumento de que em menos de 
cem dias a_inflação_estaria z_e.l'ada. 

Então sacrificaram-se sn bilhões de dólares da ecOõo-míã. 
popular com o argumento maior de que a inflação estaria 
zerada em menos de cem dias. 

Sua Excelência até usou aquela matáfora de que "só tinha 
uma bala para atirar no tigre da inflação" e, ~egundo o Se_pador 
Epitácio Cafeteira, errou-- o tiro e atingiu a população brasi-
leira. -

Dezoito meses _depois, a inflação deverá ultrapassar a 
casa dos 20% mensais, õ -âólar ultrapassou a casa dos 600 
cruzeiros e está aproximarido-se já dos 700 - creiO que até 
o final do mês de outubro estará valendo mais de 7_00 cruzeiros 
- e nada, nada de positivo este Governo fez até hoje em 
relação à melhoria do padrãO de vida do nosso povo.-

Qual é ·o objetivdlnaiór~ qual é o objetivo -.nobre de 
qualquer ação de governo? É melhprar o padrão de vida do 
povo que está sendo governado por aquela autoridade. 

Gostaria de, neste instante indagar de V. ExfS, que são 
homens .da maior experiência, da maior vivência, do maior 
conhecimento da realidade brasileira, qual foi a medida do 

Governo Collor que beneficioU, sua a população braSileira, 
a população no seu conjunto, na sua globalidade? 

Tem beneficiado, sim, vários espertalhões que enrique
ceram víolentamente nesses dezoitos meses. FOrtunas e fortu
nas· estão sendo acumulaqas e o que é gr.ave --:- vou faz.er 

-maís- úma denúncia -os grandes Jornais do País, como_ a 
Folha de S. Paulo, o Estadão e outros, têm denunciado a 
compra escandalosa de uma chácara, aqui em Brasüia, pelo 
porta-voz da Presidência da República, no-valor de 665 mil 
dólares. E essa chácara está no nome do Líder do PRN na 
Câmara dos Deputados, Deputado Cleto Falcão, que reco
nhece que não é o dono da chácara; apenas a colocaram 
no nome dele. S. Ex~ é uma vítima nessa história toda. 

Quando se imaginava que o Presidente da República,' 
dentro do compromisso_ que assumiu com a Nação de que 
qualquer denúncia seria-devidamente apurada, tornaria as 
providências, sua Excelência acaba de indicar o nome do por
ta-voz para ser adido cultural do Brasil ein Roma. Ao invés 
de mandar investigar a compra, profundamente conflitante 
e denunciada em detalhes pelo Jornal o Estado de S. Paulo, 
corroborada pela folha de S. Paulo, e por outros jornais, Sua 
Excelência está premiando o porta-voz, nomeando-o para ser 
adiado cultural em Roma. Seu nome j~ está sendo submetido 
ao julgamento do Itamarati. 

Que insulto à cultura brasileira! Logo para Roma, que 
é uma das capitais da cultura mundiall 

É o prêmio que está sendo concedido. 
É tanto que tomei conhecimento do_ fato pela feliz inicia

tiva do Senador Pedro Simon - como sempre costumam ser 
todas as iniciativas desse grande parlamentãr -, que apre
sentou um projeto de resolução, tramitando já na Casa, para 
que os adidos culturais também tenham os Seus nomes apro
vados pelo Senado. 

,Está-se premiando a corrupção através de um dos envol
vidos, que pode até _ser inocente, mas o Governo deveria 
ter mandado investigar. Sei que ele é culpado, ni-ãs vamos 
admitir que não seja~ jã- que as prov-aS estão em nome de 
t!ID_ terc~iro. No entanto, existe a ~Qlícia Federal, a Receita 
Federal; há o patrimônio de 3,4 anos_ atrás dessas pessoas 
citadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, Não! É premiàdo; 
ser adido cultural do Brasil em Roma·. -

É uma palhaçada! Esse é bem o retrato· do Governo 
Collor. 

"POis bem, convém verifiCái de quem exatamente parúU 
a inicíatiVa que levou_o Presidente da República a propor", 
dentro dessa perplexidade que V. Ex~ acertamente demons
trou, Senador Nabor Júnior, "a alteração da Con-stituição 
para levantar o sigilo bancário de pessoas -sob investigação, 
uma vez qoe o sigilo, em qualquer parte do mundo civilizado, 
e até mesmo no BrilSil atual, não protege.. suspeitos de fraude 
mima investigação formal": - -

A legislação não p_r9tt;_:ge o fraudulento c;om o §igilo ban-
- -cário. · -

"De sorte que , ou- a sugestão pretende acabar com o 
sigilo bancário, que protege o cidadão honesto da fúria perse
cutória de um Estado eventualmente em mãos de uma claque 
autoritária, ou sé -trata ãpenas de um aviso sutil a comparsas 
para operar rápido em sigilo bancário as trapaças que Somente 

_o sigilo garantido pela convivência do poder a_dminiS_tr~tív(), 
e não pela Constituição, permite ficaiem impunes". 

São estes os argumentos que apresentei para convocar 
o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento. 
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"Em razão do exposto, tenho a honra de solicitai' que 
o Senado convide o Sr. Ministro ·cta Economia, Fazenda e 
Planejamento para- explicar à Nação, através de exposição 
no Senado Federal, os motivos que levarani o COnselho Mane~ 
táriá a, s·ob a Presidência de S. Ex' - o Senador Epitácio 
Cãletei"ra--disse acertadamente: é uma deCisão do Presidente 
do Banco Central. Mas o Conselho Monetário é presidido 
pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, que 
estava viajando. S .. Ex• rem que vir aqui ·explicar o que seus 
auxiliã.rcs fizeram, porque, pela Constituição, somente os Mi
nistros de Estado podem ser convocados para depor no plená
rio do Senado da República-, "-que seus auxiliares adotassem 
medidas de tal gravidade e dano para os cofres públicos e 
o-irlfetesse naciCrttàl". - -

Este é o requerimento que estou submetendO à Mesa 
do Se_nado. Fiz qUestão de lê-lo da tribuna para que conste 
dos_ Anais, e ficarei aguardando ·a decisão da executiva da 
Cásá a respeito do convite ou não do Ministro pará que expli
que à Nação todas essas dúvidas, todas essas suspeitas que 
lamentavelmente estão se confirmando ao longo· deste Go
verno. 

Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção. Srs. Senado
res, conto com o apoio de V. Ex~~ para questioiiarrifos -as 
autoridades econômicas, em mais um escândalo que se anuncia 
perante a sociedade brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o rfisCurso ao Sr. Diva/do SurUcigy,--0 Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deiia a cadeira diz presi
dência, -i:[ue· é oCupada pelo Sr. Alexandre Costa, ]? 

Vice-Presideme.- -

O SR. PRES1DENTE (Alexandre Costa) -, Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Proll~Il.cia o 
seguinte discursei.) ....:... -sr.- PreSidente,· S~~ e Srs. Senadores, 
ainda b~m que ~ão recebemos, até agora, os jorn-ais _desta 
sexta-fetra -pOIS sua chegada, dentro ode instatjte$, certa
mente trará_inforinaçõCs_desãlentadoriü; sohre _ _a .alta _ve_rtigí~ 
nosa do custo de' vida, o descontrole sobre a inflação, o mais 
terrível achatamento salarial jamais- visto em nossa hísfófia. 
Essa, pelo menos, tem sido a tóniCa das _reportagens nos últi
mos meses____.: desde que as teorias do "úniCO tifo" e do "golpe 
de caratê" foram desmoralizadas pelO- dfagão inflacioriário. 

Vo!to a? tema, já abordado há poucos dias, porque ·o 
tema nao sai das preocupações_ dos cidadãos. E _cabe a nós, 
Senadores da República, seus legítimos representantes, a obri
ga_ção de denunciar _set;npre, cq_brar inc_essantemente spluçQes, 
protestar contra o ·tene.broso binórriio, ·a-conluio entre inflação 
e salários aViltados. O atual Goverrio, eleito e consagrado 
como "o novo" na política brasileira; perde_ a olhos vistos 
a tão alardeada capacidade de renovação da economia e das 
~struturas sociais do País_; as pesquisaS, antes uma fonlê:. dê 
Jactância, hoje são feitas discretamente, pois seus resultados 
apontam para o desalento, o medo, a insegurança, a descrença 
do povo quanto·a·setrfuturo. 

Onde está o "Brasileirõ, Profissão Esperança", que nem 
mesmo a dureza do regime militar conseguiu ban~r dos palcos 
e da vida? Terá acompanhado os milhões de compatriotas 
que fugiram para ollttas plagas, em bus-ca de trabalho digno 
e do direito humano de sonhar um futuro melhor para sua 
famfiia? - -- -

Terá razão o galhofeiro_ prOgrama de TV, que garante 
ter sido gravado n_o exterior a novela "Felicidade"? Ou, como 
afirmam outros humoristas, a verdadeira '""Porta da Esperan
ça" é a saída nos aeroportos internacionais? 

Na raiz do desespero pop-ular e_ncontramos a inflação 
e seu símbolo mais visível e sensível para, principalmente, 
as classes de baixa renda: a alta do custo de vida, que se 
torna ainda mais gritante quando a confrontamos com as dolo
rosas perdas· salariais sOfridas pelos trabalhadores. 

Tivemos~ primeiro, um congelamento total de preços, 
no início do atual Governo; depois, a liberação parcial, sob 
o regi~e de ''vigilância oficial'';_mais tarde, os sempre desmo
ralizados ''acordos de cavalheiro'' e _fi.S_ d~srespeitosas "câma
ras Setoriais", ambos prometendo atitudes honestas e decentes 
por parte dos cartéis e dos agentes__económicos em geral. 
Até que, finalmente, os arautos da "modernidade" anuncia
ram a liberação completa de quase todos os preços, inclusive 
os _dos produtos de primeira necessidade, aqueles que com
põem a cesta básica. -

__ Nã_o se_obserYou qualquer cautela concreta, para impedir 
que a especulação e a desonestidade campeassem nessa liberti
nagem económica. Nos últimos qua-tro meses, a inflação foi 
alta, acumulando-se em 6_6,14%, mas todos os produtos e 
serviços essenciais subiram muito" mais, itinglndo, em alguns 
casos, a marca estratosférica de 250%! ___ _ 

É importante recordar' para que não se per~m ~~~a-nais, 
os abusos mais flagrantes, a começar pelos 250% da carne 
bovina. O óleo se soja, básico na cozinha brasileira, subiu 
206%; o cirili.~nto, 123%; a manteiga, 200_%; ªs passagens 
aéreas, por exemplo, no trecho Rio/São Paulo. foram majo
radas em 149,8% - e -OS automóveis, em apenas um mês, 
tiveram suas tabelas de fábrica reajustadas em até 70%! 

N~sse último .caso, o das montadoras, a extorsão foi tão 
evidente que elas próprias. encabuladas, _ _yoltararn atrás ao 
primeiro puxão de orelhas aplicado pelo Governo, e reduziram 
um pouco as tabelas. Apenas um pouquinho, para dar a im
pressão de que se empenham-em colaborar com a estabilidade 
da economia nacional. 

~~tª~o~ ___ 1?-º_A~f~iº _ dª- _s_~g_u~~~- S!:l!n~~-~~- ~~ _ 9_~!~~!_9 __ e 
as previsões para o mês são extrem-amente sombrias: os Otinüs
tas falam em inflação de 20% ,_ os péssiniistas afiiScam 25 
ou 26%, os realistas apostam no meio-termo,-algo acima de 
21 ou 22%.- E os exploradores_ da e.conomia popular, por 

-via das dúvidas, remarcam tudo em mais de 40, 50, 60%, 
ou até mesmo' além disso. 

O Governo contribuiu, agora, para aumentar airida mais 
a orgia especulatória, anunciando um controle de_ preços que, 
na realidade, serve apenas para isto: assustar os empresários, 
que -redobram a velocidade e. o tamanho das remarcações 
de todos os produtos e serviços, sem qualquer exceção. 

-Senão, vejamos:. oS prOdutos que voltaram a ser pretensa
mente controlados e monitorados pelo Go_verno têm peso 
Irrisório na inflação, não estando entre os de consumo _indis
pensável para o povo: mortadela, maionese, salsicha, sorvete, 
creme dental, sabão em pedra, sapólio- todos eles são itens 
importantes, mas sem eles o povo sobrevive. Ou _será que, 
para o Governo, sorvete é mais impOrtante que feijão-, arroz, 

-macarrão, óleo, sal, açúcar? Terão os tecnocratas descoberto 
a maneira de temperar a comida com sapólio? 

Além de não serem_realmente indispensáveis_ à mesa do 
povo, aqueles itens pesam pouco·no cálculo d!i iO:(laç_~o, com? 

.se_yê na composição de fndices adotada pela severa. e respet-
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tada Fundação Getúlio Vargas, com seu lPC -_Índice cfe · 
Preços ao Consumidor. - _, 

Somando~se todos os Produtos, cujo controle é l!_ova
mente trombeteado pelo Governo, a FGV regist!a- apenas 
um ponto percentual, ou seja, se tivessem, em conjuritO~ um 
aumento de 100%, isso daria I% de inflação no mês correspon
dente -praticamente um terço do preço da carne, que respon
de porexatos 2,9 pontos na ponderação do IPC, e que continua 
inteiramente liberado. 

Os noticiários do rádio e da TV, ontem à noite, davam 
conta de que os itens re-conhecidamente mais consumidos pe
Jos brasileiros - feijão;--:arioz, etc. - não _ _serão especifi
camente controlados, mas sua· comercializa_ção obedecerá a 
um esquema de "margem de lucro fixada". E, Sr. Presidente, 
s~s e Srs. Senadores, uma forma de não controlar, pois os 
parâmetros presumíveis são descontrolados e fora do alcance 
das repartições fiscalizadoras. __ ----=--- --

Continuam de fora, isentOs de ciualquer Controle, serviços 
e compromissos onerosos, como os condomínios, que tiveram 
um reajuste médio, em setembro, de 85%, imprimindo quase 
um ponto na inflação do período. 

Nada disso resolve, como tcdc;>s já ~onstatamos, nos suce~
sivos e fracassados programas anteriores: acordo de cavalh~i
ros onde não existe cavaJheitismo, Câmaras setorfaiS ciu.,e des
conhecem a ética da palavra empenhada, congelamento 11'\al 
conduzido que apenas refresca o ágio, con~~ole incompetente 
de preços, tudo isso é mir<igem, _que não ilude o povo brasi-
leiro. -

O que se espera do Governo, na realidade, é__a adoção 
de mecanismos permanentes e eficazes, uma política factlvel, 
rígida, evitando a explosão do custo de vida relativo às_ cama
das mais desprotegidas da população - a elaboração e o 
cumprimento de uma cesta básica ~eali~ta_, que garanta o miní
ma dos mínimos para o trabalhador e Sua família, a<f afciailce 
de seu orçamento domés~co. _ _ _ 

Não se pode tratar com a mesma liberidade todo o estoque 
de um supermarcado, pois nele existem desde o mais supérfluo 
até os artigos verdadeiramente insubstituíveis na alimentação 
e na sobrevivência do cidadão. 

Serviços fundamentais, como.trarispoites, comunicações, 
assistência médico-hospitalar, seguro de saúde, anuidades es
colares, luz, água, saneamento domiciliar, nada disso_ pode 
ser escancarado à sanha de empresários gananciosos ou empre
sas estatais falidas; combustíveis, gás de cozinha, querosene 
iluminante, entre outros produtos básicos, tampouco podem 
entrar na lei do' "liberou geral", como dizem os jovens de -
hoje. -~~~- ~ . -~· 

Sr. Presidente, Sr' e Srs. Senadores: não ten;t s!gni.ficad9 
prático as ameaças que o Governo fàz aos empresários empe
nhados na remarcação abusiva dos preços, pois eles já não 
mais acreditam nas punições anunciadas; o próprio Clima de 
descrédito que cerca as nossas autoridades, infelizmente, co_n
tribui para tal desrespeito. Afin-al, as idas e vindas de todas 
as políticas divergentes e adversárias não permitiriam, mesmo, 
qualquer expectativa positiva-Por parte desses produtores. 

O Governo precisa convencer a sociedade de que seus 
objetivos são claros, nítidos e duradouros; ao invés de impro
visar soluções miraculosas e queimar uma equipe por semes
tre, deve mostrar firmeza de propósitos e metódos, usando 
mecanismos ágeis e rígidos no combate sistemático às altas 
exageradas e acima da inflação..;..... co-nscientizando-se, sobre
tudo, da necessidade de proteger a cesta básica do povo. 

Ao mesmo tempo, deve-se proceder à revisão da nociva 
política de juros altos, que não impede a explosão da inflação 
-:-apenas sufoca e_ causa falências sucessivas; estreitando afnda 
mais o já -p~ecárió me"rgldO de trahalho. A "cirarida finan

_ _ç~l_~", tão ex~crada pelos atuais governantes, quando ainda 
eràrfi candidatos, está de volta, como provou, ontem, a Folha 
de S. Paulo, em Il'l:atéria que denunciava a criação do "over
ritês". Essa dança macabra só beneficia Os especuladores, con
templados com remuneração superior a 1.600% nos CDB, 
duas vezes o que se oferecia há pouco mais de um mês! 

A primeira reação é a quebra do comércio, que não éor~se
gue vender seus estoques através de financiamentos; afinal, 
niiiguem·, em sã- consdência, pode ássumir o compromisso 
de _pagar_ até 45% de juros ao mês, na Compra de benS duráveis 
ou mesmo artigos de uso pessoal. 

Cai-ro, fogãc;>, geladeira, utilidades domésticas, tudo isso 
esta absolutamente fora do alcance do cidadão comum, e 
o resultado vemos, diariamente, nas ondas-de d_em_issões parti
-ciidas pela indústria. Ê pat5!_tica a cem!, apresentada ontem 
à noite pela TV, do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
-de Sãpc B_ernardo do_ Campo, fazendo greve de fome para 

_proteStar _Contra a demissão de 1.300 companheiros. 
_ A primeira solução para o problema é não mascará-lo. 

---Enfreritamos a realidade da crise formidável em que se 
atolou_ o País, principalmente depois que se perdeu tanto tem
po com o uso de medidas e atitudes que beiram o ·charlata
nismo político-administrativo. 

Toda a Nação anseia pelas respostas fundamentais, às 
perguntas_ angustiadas _que se cruzam em meio às dificuldades 
vividas pelos cidadãos de quase tndas as categorias profissio
nais: haverá solução, como citei há pouco? Essa soluçfio está 
ao alcance do atual Governo? 

-Concluo, Sr. Presidente, Sr•~ e Srs. Senadores, ~eafir
mando minha confiança ·no Brasil e nOs brasileiros. Não faço 
oposição à Pátria, Jamais pratico a Cfítica irijusta ou grai:uitá; 
rião abrigo em minha alma o vil pessimismo - mas também 
não sei aderir ao ufanismo vazio. 

Os prOblemas aí estão. Todos os _conhecemos. _ 
Suas Conseqüências também se fazem visíveis-e dOlorosaS. 
Re_sta esperar que o Governo, cumprindo suas promessas 

e suas obrigações institucionais, tenha a humildade e a gran
deza de reconhecer os erros que cometeu ao longo desses 
19 meses. corrigindo-os com urgência e determinação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. 

Alexandre Costa, i" Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, -que-é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

· O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se: 
-guinte discurso. Sem revisão do- orador.) -Sr. Presidente, 
Sros e Srs. Senadores, Capistrano de Abreu disse, certa feita,
ser impossível escrever a História do Brasil dissocia4a da histó
ria da Companhia de Jesus. 

Eu-poderi"a-Cii.Zer, ampliando a observação do historiador 
Capistr"ano de Abreu, que não poderíamos escrever a História 
dO Brasil sem registrar a enorme presença de que desfruta 
a Igreja - de um modo especial, a Igreja Católica - em 
nossa evolução histórica. Não é por outra razão, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, que somos- isso _é reconhec~clo em 
estatísticas internacionais- a maior nação católica do. mundo. 
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Isso, talvez, ajude a explicar o fato de termos, pela segun~ 
da vez no espaço de onze anos, a presença de Sua Santidade 
_o Papa João Paulo _II, que é o primeírO Papa peregrino, assirit 
posso dizer, em dois mil anos da História da. Igreja. Ele é_ 
o prime-iro Papa que transpõe as fronteiras de Roma. Numa 
ação de peregrinação por todo o mundo- a Igreja é apost6R 
lica, deve pregar-, -visita diferentes nações _e já nos honrou, 
em seu pontificado de treze anos, duas vezes c_om sua visita. 
Í>esta feita, inclusive, visitando a terra de V. Ex\ Sr. Presi
dente, o Maranhão. 

Não podemos deixar de registrar aqui, nO Senado Fede.-_ 
ral, a presença do Papa em nosso País, e, de modo especial, 
em Brasília, porque aqui, exercitando aquilo que a Igreja 
chama de munus docenti, Sua S_antida4e teve oportunidade 
de tratar, não apenas de problemas religiosos, que são proble
mas transcendentes, mas tratar de problemas_bem mais ima
nentes, por que não dizer _até de temas políticOS cómo ãqueles 
relativos às relações entre o :Srasil, enquando Estado e a 
cidade - Estado do Vaticano. Sua Santidade aqui, como 
é do conhecimento público, além de ter celebrado uma missa 
solene, extremamente concorrida, na Esplanada dos Ministé
rios, também visitóu o _"'fre.sidente Collor, ocasião em que 
teve a oportunidade de_ conversar sobre problemas sociais 
do _nosso País, e aproveitou também a ocasião para receber 
os embaixadores acreditados perante o nosso_ Governo. 

A visita de Sua Santidade, portanto, é uma visita impor
tante porque, importante é a presença da Igreja em nosso 
País. · · 

A propósito, Sr. Presidente, eu gostaria até d_e lembrar 
que não foi por outra rázão_que, certa feita, Rui Barbosa, 
numa palestra realizada- se não estou equivocado, no Colé
gio Ancbieta, no_ ~stado do Rio de Janeiro - comparou a 
situação brasileira com a dos Estados Unidos, referindo-se 
a um historiador americano~ que, tratando ex-professo o assun
to, disse: 

"A nossa CoiiStih.iição ·nao Ci'Jou a Nação, nem 
a religiãO-naCiOn~l. Achou-as pre-existentes, ~ estabele
ceu-se com o intuitO de aS proteger sOb tima forma 
republican-a de governo." 

A propósito, comentou Rui Barbosa: 

"Ora, a condição de nós outr9s é idêntica, por 
este, lado-, à dos Estados Unidos. Antes da República 
existia o Brasil, e o Brasil nasceu cristão, cresceu cris
tão, cristão_continu_a_a ser até hoje." 

E concluiu: 

"Logo, se a República veio organizar o Brasil e 
não esmagá-lo, a fór!Dula da liberdade constituc;ional, 
na República, necesSariamente hã de ser uffia fOrmula 
cristã. As instífliiÇóeS de 1891 ... "- e aqui, friso, Rui 
se referia, -e-ntre- oõlras instihiiÇões, ã pnrrieirá Carta 
Constitucional Repúblicana -" ... não se destinaram 
a matar o espírito religioso os,-rnas a depurá-lo, emanci
pando a religião-do julgo oficial. Como Os ameiic3.nos, 
pois, nos assite o jus de considerar o princípio cristão 
como elemento essencial e funda(Il~ntal dq Oir~ito bra
sileiro. Nesta verdade se encerram_ todas as garantias 
da liberdade e todas as necessidades da .IJQSsa fé." ~ 

O Papa, Sr. Presidente, aqui em Brasília, tratou, obviaR 
mente, daqueles assuntos ligados ao desenvolvimento da pró
pria Igreja Católica Apostólica Romana no nosso_País, e tam
bém, numa saudação-que fez ao Presidente Fernando Collor, 

ao visitá-lo no Palácio do Planalto, feriu, com a propiiedade 
que lhe é habitual, com a profundidade e a riqueza dos ensina
mentos da chamada doutrina social da Igreja, temas que são 
também de natureza social e por que não dizer, de natureza 
política. Sua Santidade trouxe, com sua palavra, também uma 
orientação para a crise económica e· social que perpassa o 
nosso País. 

Disse o Papa, em sua mensagem, algumas palavras que 
merecem ser aqui refletidas e comentadas. Em sua fala no 
Palácio do Planalto, Sua Santidade disse: 

"Os objetivos da Igreja, em sua missão religiosa 
e espiritual, e do Estado, visando o bem comum de 
cada homem são certamente-distintos. No entanto, con
fluem num ponto de convergência:--o homem e o bem 
da pátria." 

E aó falar espedficamente sobre as que-stões relativas
à nossa Pátria, dirigindo-se ao Presidente, disse; 

"Nesse sentido, alegra-me a preocupação de Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, pela condução básica 
do verdadeiro desenvolvlm.ento que ·é a Educação. 

O BraSil não pode abrir mão da sua maior riqueza, 
o imenso contingente de crianças e jóvens que precisam 
ser integrados plenamente na vida social, no trabalho, 
na efetiv·a cidadania. A bênção que dentre em pouco 
terei o prazer de dar, simbolicamente, ã maquete de 
um Centro Integrado de Apoio à Criança deverá ser 
inspiradora da absoluta prioridade que o Governo de 
Vossa Excelência pretende dar às instituições escolares 
particulares e públicas." 

Veja, Sr. Presidente, que o Papa fere um-_teina que é 
para todos nós muito i_mportante e que tem aqui, nesta Casa, 
um grande apóstolo, que é o Senador João Calmou, à causa 
da Educação. Entende o Papa que não se pode pensar num 
país jovem e de jovens, em desenvolvimento __ orgâ~ico e inte
grado sem se investir em Educação, ~ioda a grande carência 
nacional, ainda a grande e não realizada prioridade brasileira. 

Além disso, Sr. Presidente, o Papa, no instante em que 
esteve com o Presidente da República, tratou também de 
problemas outros que afetam a Nação brasileira. e _o Presi
dente, na o_casião, nas palavras com que saudou o_ Papa João 
Paulo II, referiu-se a uma questão que hoje eStá nos jornais 
e, também, no coração e nas mentes dos_ brasileiros: as desi
gualdades internacionais _que aii!da hoje marcam o Mundo, 
que ainda hoje desafiam governos e povos. 

O Presidente Collor aproveitou a oportunidade da pre
sença do Papa, que é, como disse há pouco, um grande pere
grino, um grande apóstolo, para solicitar que Sua Santidade 
fizesse gestões junto aos chamados países mais influentes -:
que são os mais afluentes, significativamente - no sentido 
de que possam esses países, ouvindo a palavra do Papa, nos 
ajudar na solução dos problemas que dizem respeito à renego
ciação da nossa dívida. E o Presidente Collor fez, como -disse, 
quase um apelo dramático, se não estou eXagerando, ao dizer: 

"Nos países em desenvolvimento muitos dos obstá
culos ao verdadeiro progresso social derivam ainda de 
fatores externos, sobre os- quais nossa capacidade de 
influir é restrita." 

Acrescentou o Presidente: 

"O comércio internacional, distorcido e limitado 
pelo protecionismo, não favorece ã ·superação desse 
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estado de coisas, agravado, ainda por cima, pela crise 
do endividamento sobre o qual Vossa Santidade tem 
freqüentemente lançado seu olhar atento e se_nsível." 

Concluiu o Presidente: "Após haver ajudado a lançar 
os fundamentos da Casa Comum Européla·eabcrto novos 
horizontes à História do Hemisfério Norte, Vossa Santidade 
pode, sem prejuízo da missão_ de pastor, usar o peso de sua 
incontrastável autoridade em todos os fóruns internaciOnais 
para melhorar as condições do resto do mundo, contribuindo 
para suprimir tantas injustiças que ainda subsistem no relacio~ 
namento entre os povos". 

Sr. Presidente, Srs. senadores, por aí vejam que a visita 
do Papa foi, de alguma forma, extremamente-iinporta-nfe para 
que no instante em que pensamos nos valores espirituais, 
num mundo dominado pelas preocupações materiaiS, para 
que refletíssemos, friso, neste -instaitte em que o Papa nos 
visita, sobre alguns problemas brasileiros e sobre _a_forma 
de resolvê-los. -

Aproveito também a ocasião para fazer uma referência, 
Sr. Presidente, à homilia que o _Santo Padre pronuncíou na 
missa celebrada na Esplanada dos Ministérios, que--reuniu, 
segundo informações da imprensa, perto de meio milhão de 
pessoas. A missa significativamente se realizpu no dia em 
que se comemorava o dia d_e Santa TereZa D'Avila, e o Papa 
fez em sua pregação um comentário eXtremamente importante 
sobre o sentido da fé, louvando no Evangelho do dia, um 
trecho de São Mateus, que se referia ao_ papel misSiOnário 
que deve ter o cristão, ou seja, o ciistáo friquantO-divulgã.dor 
e difusor da palavra de Deus. 

E o trecho de São Mateus, que está contido no Capítulo 
V do seu Evangelho, lembra que o cristão deve ser o sal 
da terra, a luz do mundo. 

Nessa sua homilia, Sr. Presidente, o Papa chamou a aten
ção para a importâncía da fé enqUanto realização do homem 
no plano espiritual. 

Enfim, o homem é matéria,--mas é sobretudo espírito 
e daí por que, dentro do campo dos valores espirituais, a 
fé há de ocupar um espaço extremamente largo· na vida do 
homem. 

Sua Santidade lembrava, inclusive, aquele sentido pauli
no, contido na Carta aos Hebreus, que diz que a fé é o funda
mento de todas as coisas, uma maneira de se possUir aquilo 
que ainda se espera e de já se contemplarem realidades que 
ainda não se vê_em. E a sua fala foi destinada, conseqüen
temente, à comunidade brasiliense, mas também destinada, 
sobretudo, para que reflitamos_ sobre os nossos-Vãlores espi
rituais. 

Sua Santidade, também, não de_ix_ou de avocar o fato 
de o quanto Brasília se desenvolveu nesses últimos_ anos, uma 
cidade-menina que, hoje, tão rapidamente, já completa 31 
anos de existência. 

Gostaria, Sr. Presidente, nestas minhas breves palavras, 
de aproveitar a ocasião para requerer a V. Ex~ que defíra 
solicítação que ora faço, por intermédio de V. E~. à Mesa, 
para constar, nos Anais desta Casa, de trechos mais impor
tantes da homilia que o Papa proferiu durante a missa, cele
brada na Esplanada dos MinistérioS, bem como as palavras 
do Papa e do Presidente Collor, que foram tornadas públicas 
durante a visita que o Santo Padre, o Papa Jqão Paulo II, 
fez ao Presidente da República, no Palácio do Planalto. 

Acho que esses documentos, certamente, 'enriquecerão 
os Anais da Casa e, de alguma forma, vão contribuir para 

que pOssamos refletir, não somente sobre questões espirituais. 
mas também sobre questões políticas. sociais e econômicas, 
que desafiam o País nos nossos dias. 

São estas, s·r: PreSidente, as considerações que gostaria 
de fazer neste instante a propóSitõ- da visíta-- do Papa João 
Paulo II, fazendo yotos para que a visita de Sua Santidade, 

_ q~~ prossegue pel9 País afora até o pr6xiino domingo, seja 
-coroada de todo êxito, para que possamos, por esSe CaininhO, 
compreender melhor os mistérios da ProVidência e o sentido 
da pregação religiosa, abrindo assim espaço, em nosso País, 
para que reflitamOs também, além das questões materiais e 
"circunStanCiaiS- que riOs aSSolam, sobre questões e·S:pirítu3is 
que formam e moldam a personalidade do homem. 
· Muito obrigado. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE Se REFERE O SR. 
MARCO MACIEL EM SEU DISCURSO: 

07- Leitura (Hb. 11, 1-11) 
<_:-Leitor: Leitura da Carta aos Hebreus. - lnnão_s~ a fé 

é o fundamento do que se espera e a convicção das realidades 
que não se vêem. Foi a fé que fez a glória dos antigos. Pela 
fé sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, 
de sorte que do invisível teve origem o visível. Pela fé Abel 
ofereceu ao Deus sacrifício melhor do que Caim e· por ela 
foi declarado justo, tendo Deus aprovado as suas oferendas, 
e é pela fé que depois da morte de_ Abel continuÇL a_fal~u. 
Pela fé Henoc foi transladado sem ter conhecido a morte 
e não foi achado porque De_us o _arre_b_atou,_ Mas antes de 
-ser transladado, recebeu o testemunho de haver agradado 
a Deus. Sem a fé, porém, é impossível agradar a Deus~ Pois 
para se achegar a Ele, é preciso que primeiro se creia que 
Ele existe e recompensa quem o procura. Pela fé Noé, avisado 
por revelação divina de acontecimentos ai_nda invisíveis, cons
truiu, motivo de temor, a arca para salvar a sua casa~_E por 
ela condenou o mundo, tornando-se herdeir_o da justiça que 
se obtém pela fé. Pela fé Abraão, ao ser chamado, obedeceu 
e saiu para a terra que havia de receber por herança, mas 
sem saber para onde ia. Pela fé morou na terra. da promissão 
·carilo em -terra estrangeira, acomodando-se em t.endas, do 
mesmo modo que Isaac e Jacó, co-herdeir:os dª- mesma pro
messa-. Porque ele. esperava uma cidade fundada s_obre alicer
ces, cujo arquiteto e construtor seria_ Deus. - PalavpLdO 
Senhor. 

Todos: Graças a Deus." 

Diácono: Naquele tempO, disse Jesus a seus diSçí
pulos: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se estraga, 
com que se salgará? Já não servirá para nada a não 
ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós 
sois a luz do mundo. Não é possível esconder uma 
cidade situitda no cimo de um monte, neiil se acende 
uma candeia para se pôr debaixo de uma vasilha, mas 
num candelabro para que alumie _todos os dias. É assim 
que deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para 
que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso 
pai que está no céu. -Palavra .da Salvação. 

-Todos: Glória a Vós, Senhor. 

DISCURSO DE JOÃO PAULO II 

Senhor Presidente, 
1. Permita-me primeiraniente exp-ressar meus sentimen

tos de agradecimento pela acolhida que me foi feíta~-ãtravés 
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do Vosso Ministro das Relações Exteriores, Doutor Francisco 
Rezek, logo ao pisar, o solo brasileiro, e pelas nobres palavras 
que acaba agora de dirigir-me Vossa Excelenciã-~- Sein dúvida 
destinadas não exclusivamente à minha pessoa, mas à missão 
que a Divina Providência me Confiou doze anos atrás e à 
mesma Igreja Universal de_ que sou Pastor. 

O retorno ao Brasil, ·como já friSei na minha chegada, 
visa precisamente cumprir ·essa missão pastófal •· dentro de 
um arco exclusivamente evangélico, de congregar as ovelhas 
do rebanho da terra da Santa Cruz. Por isso, este momento 
assume particular significado, considerando que me dirijo não 
só ao Supremo mand-atário da Nação brasileira, mas também 
às autoridades governamentais que têm a grave responsabi
lidade de representar e de encaminhar a vontade do Povo 
como promotores da paz e do progresso entre os seus cidadãos. 

2. Os objetivos, o da Igreja, na sua m_issão exclusiva
mente religiosa e- espirífual, e do Estado, visã.ndo ao bem 
comum de cada homem, são certamente distintos. No entanto, 
confluem num ponto de convergéncia: o homem e o bem 
da Pátria. 

A Igreja, que sempre-teve presente as· próprias dificul
dades para alcançar seus objetivos, com mais facilidade há 
de entender a complexidade do próprio Governo de uma Na
ção para cumprir suas obrigações diante de cada indíVlduo. 
Mas ela deve dar sua colaboração para 'lue tais finS sejam 
alcançados, sabendo respeitar a área específica do Estado. 
Existirão divergências, devidas às limitações humanas e à -va- -
riedade dos problemas, especialmente num país tão vasto, 
como o BrasiL Porém, o entendimento respeitoso, a preocu
pação de independência mútua e o princípio de servir melhor 
ao homem, dentro de uma concepção cristã, serão fatores 
de concórdia cujo beneficiário será o próprio povo. -

3. Sc:!ri.hor Presidente da República, Senhores Membros 
do Congresso Nacional, e do Supremo Tribunal Federal, Se
nhores Ministros de Estado, Senhores GOVeriiãdores, Sefl:hO-
ras e Senhores: --

Ao agradecer a homenagem que quisestes tributar ao 
Sucessor de São Pedro nesta -sua segunda visita ao Brasil, 
quero expressar o··m-eu- apreço pela significativa missão que 
desempenhais como representantes de todo o- Povo brasileiro. 

Certo de não me afastar o mais mínimo do meu escopo 
pastoral, e no exercíciáda minha missão exclusivamente espiri
tual, dirijo-me aos Senhores-, pedindo a Deus que vos ilumine 
nesta árdua missão da defesa dos valores espirituais e morais 
do Brasil. Que as questões levantadas pela sociedade sejam 
sempre examinadas à luz dos critériOs da justiça e .da morali
dade cristãs, antes que ou de interesses particulares. Creio 
que não é esta a mOtivaÇão do vosso-agir político, pois tal 
postura seria inCoerente com a visão "do bem comum que 
certamente vos move. Que-vossa tenacidade, posta ao serviço 
de todas as inidàtivas que visem aO progresso _s-õcial, e_çonô
mico e científico em favor- da famt1ia brasileira, seja sempre 
mais autêntica e desprendida. Que o trabalho em defesa da 
vida não seja contra ela. Com imaginação, coragem e perseve
rança, permitireis aSsim que todos os brasileiros tomem pacifi
camente o lugar que lhes é destinado no concerto da Nação. 
Neste sentido, alegra-me a preocupação de Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, pela condição básica do verdadeiro desen
volvimento que é a educação. O Brasil não pode abrir mão 
de sua maior áqueza - o imenso coiitihg-ente de crianças 
e jovens que precisam ser integrados plenamente na vida so
cial, no trabalho, na efetiva cidadania. A bênção que, dentro 
em pouco, terei o prazer de dar, simbolicamente, â maquete 

de um Centro Integrado de Apoio â Criança, deverá ser a 
inspirãdora da absoluta prioridade que o Governo de Vossa 
Excelência pretende dar às institUições escolares, particulares 
e públicas. __ _ _ _ . 

4. Prossigo meu itinetárió -tra-çado para eSta visita pasto
ral através de várias capitais de Estados da Fe~~ração, levando 
este sinal de esperança que desejo recolher de Vossa Exce
lência, como também dos Senhores Senadores, Deputados 
e Ministros. O espfrito que me anima é portãdo-r d-e u-riiTmenso 
afeto pelos filhos do Brasil, a quem neste momento desejo 
unir-me num grande abraço. Não podendo fazê-lo pesso-al
mente, peço aos Senhores que o façam por mim. Que-fOdos 
fiquem sabendo que o Papa es~ima o Povo brasileiro, sua 
história, suas lutas, suas co-nquiStas. O Papa abenÇoa- a todos 
e a cada um, do Chuí ao Oiapoque, ·aas extremidades do 
Acre ao Arquipélago de Fernando de Noronha. 

Que Deus abençoe o Brasil! 
Que a paz e a concórdia, Unidas à prospefida-de, tanto 

material quanto espiritual, estejam convosco e que Nossa Se
- _ nhOra Aparecida proteja a missão que a Providência vos enco

mendou. 
Muito obrigado! 

DISCURSO DO PRESIDENTE COLLOR 

Beatíssímo Padre, 
Certa vez, ao regressar de uma de suas Viagens apostó

!J.cas, Vossa Santidade explicou que _viajava pelo mundo a 
serviço da Igreja e a serviço do-Homem. _ 

Tenho, portanto, duplo motivo de satisfação, neste mo
mento em que Vossa Santidade nos visita_: como membro 
da comunidade católica e como Presidente da República, -~u 
duas vezes honrado por Sua presença em Brasi1ia. 

A Igreja no Brasil cresce em vigor pelo privilégio do 
encontro com o Sumo Pontffice;- e isso alegra todos os fiéis. 

Ao presidente, é dada a oportunidade -de falar, d~ ~ração 
aberto, aO Papa equanto Estadista - dessa conversa, estou 
seguro,_ resultará proveito duradouro para toda a cidadania. 

Esse serviço -â causa da Igreja e à causa do Homem tem 
marcado de fo_rma constante Seu Pontificado. 

De um lado, o zelo pela teologia e a defesa de sã doutrina, 
o iilcentivo â ação misSionária; a prOmoçào âo ecUmenismo 
e a abertura ao diálogo inter-re_ligioso, além do paternal cuida:
do pelo clero e pelos religiosos. 

De outro lado, a luta cotidiana em prol dos direitos huma
nos, do mais elementar direito à vida ao mais nobre direito 
â liberdade de consciência e de prática de fé; a intransigente 
cruzada pela paz e pela justiça; o interesse diligente- pelas 
prerrogativas das minorias; o ouvido sempre atento à queixa 

,_dos oprimidos; a voz sempre vigorosa em favor dos pobres, 
--dóS doentes, dos discriminados, dos migrantes e refugiados, 

dos deserdados da sorte - essa mesma voz que sempre se 
eleva na defesa do direito ao desenvolvimento. 

Na história moderna, Beatíssimo _santo Padre, os efeitos 
de Suã--aÇão pesSoal têm sido extraordinários. 

Quis o destino que Vossa Santidade se encontre entre 
nós, depois de amanhã, dia 16, quando celebramos o décimo 
terceiro aniversário de Sua eleiçãO pelo Sacro ColégiO dos 
Cardeais. c- • • • • 

Q_uis, igu~Imen~e, o destino que a chegada do Papa- a 
esta terra ocorresse em dia de júbilo para nós, dia de Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira dos brasileiros;-e- no qual tam- J 

/bém comemoramos o Dia da Criança, por cujo bem-estar 
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e segurança nossa sociedade irá iriobiJizar-se ainda mais, com 
a força motivap.ora da Sua presença. 

PeJa segunda vez cabe ao Brasil a honra de receber Vossa 
Santidade em visita pastoral, que renova e fortalece os vínculos 
especiaiS existentes entre a Sé Apostólica e este País de imensa 
maioria católica. 

O lado litúrgico de Seu intenso programa em nossa terra 
encontrará o ponto culminante na celebração da Santa Missa 
em Florianópolis, durante a qual será elevada à dignidade 
dos altares Madre Paulina, fundadora da Ordem das Irmãzi-
nhas da Imaculada Conceição. -

Além de intercessora das graças diVinas, ela será, dora
vante, por todos os títulos, mesmo para os brasileiros de outras 
crenças, figura emblemática das virtudes de dedicação _ao pró
ximo, de humildade perante a injustiça sofrida e de perseve
ra~ça_ a se~~ç~ de um ideal. 

As ativiades pastorais de Vossa Santidade O lf:Yarão a 
defrontar-se com a realidade brasileira nos sucessivos--e-nl::tTn.;
tros com os jovens e as crianças, com os ilidígenas, COII! os 
doentes, com os favelados, com os representantes de outras 
igrejaS Cristãs e da comunidade judaica, com o rtiUJldo da 
culh1ra e das artes. 

Não que seja preciso ao Santo Padre informar-se sobre 
o Brasil; Vossa Santidade nos conhece bem. 

Desde quando os jesuítas, há quase quinhentos anos, 
fundavam cidades e as primeiras "escolas de ler, de escrever 
e de algarismos", a inserção da Igreja na história -de meu 
País é tão forte que se pode quase dizer que somos o_ 9,ue 
a Igreja nos .. fez. · · 

Até hoje, continua a- ser proinordial a contribuição da 
Igreja para a vida do Brasil. 

Se, na esfera política, o clero e as instituições leigas cató
licas competem livremente com as demais forças ViVãS desta 
Nação, na área social, a presença e a atuação da Igreja são 
extremamente importantes e ela se faz credora do reconhe
cimento geral. 

De tudo isso, Vossa Santidade é mantido a par, por força 
da atividade diplomática da Santa Se. · · ~ ' 

Inúmeras vezes, Beatíssimo Padre, na leitura de Suas 
Encíclicas de cunhas social, como de outros documentos ponti
fícios, -recOnhecemos a realidade da situação brasileira - se
melhante ã de outros países em desenvolvimento -e enche
nos de ânimo verificar, ao Ihesriio tempo, o zelo de Vossa 
Santidade e Sua admirável profundidade de análise. 

Seja-me permitido,-apenas, nesse-Contexto, e para atua
lizar informações ante Vossa Santidade, Uma vez que já trans
correu quase um ano do término das visitas ad Iiniina dos 
Bispos brasileiros ao Pontífice, fazer-lhe breve referên~ a 
alguns programas r,tossos, que convergem com as permanentes 
preocupações do Chefe da Igreja: · · 

-:-a reestruturação da economia, com vistas a alcançar 
mai5>r eficiência e maior justiça na distribuição da renda nacio
nal, mediante a valorizaÇão dos instrumentos de mercado, 
na linha preconizada por vários prOi1unciani6ritoS de VOSSa 
Santidade, tais como a Encíclicas Laborem exercens, So1iicl
tudo rei socialis e ~entesimus annus; 

-a proteção da infância e da adolescência abandonadas, 
sobretUdo nos grandes centros urbanos, através de iniciativas 
abrangentes, visand<? a uma formação integral, como é o Caso 
dos Centros Integrados de Apoio à Criança; 

-a preservação do meio aínbiente, por meio de inúmeros _ 
projetas de proteção e recuperação ecológica; 

-a defesa dos indígenas e o incessante trabalho de de
marcaÇão de suas reservas; 

-_a inten~ificação dos esforços em prol da reforma agrá
ria, visando ã implantação segura e progressiva de uma estru
tura fundiária mais justa, para proporcionar um meio de vida 
estável a milhões de famílias de colonos sem terra. 

São essas, SantíssimO Padre, algumas das respostas que, 
no Brasil, com enormes dificuldades e ânimo inquebrantável, 
estamos procurando dar aos imensos desafios práticos da hora 
presente. 

Todos os nossos esforços fazem-se sob o signo da demo
cracia e da tolerância, com o objetivo último de criar uma 
sociedade justa e harmónica e que reflita, em sua pluralidade, 
os mais esSenciais valores cristãos. 

"O_ ensinamento social da Igreja", salientava recente
mente Vossa Sa~tidade a propósito· de Sua Encíclica Cente~ 
simus annus, "não é senão um desenvolvimento orgânico -da 
própria verdade do Evangelho: é o "Evangelho social" de 

. nossos tempos." " 
Sabemos que a plena aceitação desse ensinamento não 

significa a automática solução dos problemas que a Igreja 
aponta e que, no caso do Brasil, todos reconhecemos e busca-
mos enfrentar. - - -. 

Persistem óbices de natureza vária a dificultar a correção 
de situações de injustiça. 

As grandes questões de nosso tempo não -se resolveram 
com o esgotamento_ do -conflito ideológico. 

-Vivemos em meio a grandes transformações, que têm 
exigido sacrifício igualmente grandes. 

Nos países_ em desenvolvimento, muitos dos obstáculos 
ao verdadeiro progresso social derivam ainda de fatores exter
no!?, sobre os quais nossa capacidade de influir é restrita. 

O comércio internacional, distorcido e limitado pelo prô
tecionisrilo,não favorece a sup'!:raçãodesse estado de coisas, 
agravado, ainda por cima, -pela crise do endividamento, sobre 
o qual Vossa Santidade tem freqüentemente lançado Seu olhar 
atento e_sensível. 

Após haver ajudado a lançar os fundamentos da "casa 
comum européia" e aberto novos horizontes a história dos 
povos do Hemisfério Norte, Vossa Santi~ade pode, sempre
juízo da missão de Pastor, usar o peso de Sua incontrastável 
autoridade, em todos os foros internàciOiüi.iS, para--melhorar 
as condições do resto do mundo, contribuindo para suprimir 
tantas injustiças que ainda subsistem no relacionamento entre 
os povos. 

Quero renõvar a Vossa Santidade, em nome de iodo 
o povo brasileiro, a expressão de nosso contentamento por 
tê-Lo entre nós e forinular os votos mais fervorosos de bom 
·prosseguimento de Sua visita pastoral. 

Quero também perdir ao Papa Suas genrosas bênçãos 
sobre o Brasil e o Seu continuado interes~ pelo destino desta 
nossa grãnde e querida Pátria. - · 

Que Délis ·continue a nos ajudarf 

"CATEDRAL VAI AGREGARA 
FAMÍLIA MILITAR DO BRASIL" 

Durante a missa na Esplanada dos Ministérios, mi tem 
pela manhã em Bras"ília, o Papa João Paulo II disse estar 
satisfeito por abençoar a primeira pedra da futura cate_9ral 
da ... Arquídíocese Militar do Brasil. A seguir, o~ __ principais 
trechos_ da homilia. 

HA ... fé é o. fundamento das coisas que se esperam e o 
argumentO~das que não se vêe-m" (HB 11,1). Portanto, pela 
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fé, de certo modo, superamos o limiar da realidade visível 
para entrarmos na invisível. O visível, de certa maneira, teste
munha o invisível. O universo presta testemunho de Deus 
como o seu criador. Lemos na carta aos hebreus: "Pela fé 
reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, 
de sorte que o visível foi feito pelo invisível" (HB 11,3). 
O testemunho da palaVra de Dcusctiador está, de certo modo, 
inscrito em toda a criação. 

O Concílio Vaticano II ensina: "A Deus quC-TCvela deve
se prestar a "obediência da fé" (Rm 16,26 CF. Rm 1,5,2 
Cor (10-5-6), pela qual o homerri se entrega ITvie e t6tãfiiiente 
a Deus, oferecendo-lhe "a plena submissão da inteligência 
e da vontade" e dando voluntariamente assentimento à revela-
ção feita por ele. - - --

A fé pois é um dom do mesmo Deus, que vem ao homem 
com a palavra absoluta, mas é, ao mesmo tempo, a resposta 
do homem, que procura sinceramente encontrar esta verdade: 
o encontro com Deus. 

Hoje, na medida em que nos ap-roximamos do terceiro 
milênio da era cristã, são necessá-rios homens de fé. Homens 
que sejam luz e força para uma nova sociedade: políticos, 
técnicos, administradores, ·educadores, funcionários públicos, 
empresários, trabalhadores da cidade e do campo ... como 
eu disse na minha primeira viagem, erri sarvaaor, aos constru
tores da sociedade pluralista : homens que pertencem a "urna 
sociedade ·qtie deve responder às exigências humanas, tanto 
ao nível dos bens materiaiS quanto dos bens espirituais e reli
gíósós, tnna sodédade fundada sobre um sistema de valores 
que a defenda das manipulações do egoísmo individual ou 
coletivo" (lnsegnamenti di Giovami Paulo II, II, III, 2, pág, __ 
157-7-7-90). - _,- . 

Para essa tarefa, é neCessãiía ·a CducaÇ3o -pe"i·m3.tlente 
da fé dos cristãos, especialmente dos que têm uma responsa
bilidade maior e mais direta na construção da sociedade. Exi
ge-se a mesma dimensão da sua natureza, constituída de ~lma 
e corpo, pois ele foi chamado pelo Pai a tomar poss·e do 
reino dos céus, que lhe foi preparado (Cf. Mt. 25,34), decorre 
daí sua preocupação por descobrir o signifiCado mais profundo 
deste mundo, que é obra do criador. se o muitdo saiu das 
mãos de Deus, se ele criou o homem à .sua imagem e seme
lhança (Gen. 1,26), deve desentranhar o sen-tido divino que 
naturalmente possuem todas as coisas: Não existe, nem nunca 
existiu, incompatibilidade entre o saber humano e a fé. Desde 
o esforço intelectual mais profundo até o mais sirriples ofício 
manual, tudo pode e deve levar a Deus. Por issO, é necessário 
cultivar a fé de acordo com o nível cultural de cada um, 
com sua responsabilidade social e com sua própria capacitação 
profisSional. __ _ 

o que será "a nciVa ·so·cieaaae" brasHeira, co-mo frutO-
da educação na féT · 

A essa pergunta Cristo responde com as próprias palavras 
do Evangelho que hoje foram lembradas na liturgia: "O siil 
da terra, e a luz do mundo" (Cf. Mt. 5,13-14). 

O sal que dá o bom sabor aos alimentos é a imagem 
do que deve ser o fruto da educação na fé que leva saúde 
espiritual e moral aos mais variados âmbitos da existência 
humana- o homem, a família, a cóinunídade, a sociedade. 
Desse modo, todos ficam protegidos contra a depravação, 
contra aquilo que Cristo disse que deve "ser lançado fora 
e pisado pelos homens" (Cf. Mt. 5,13). ·· 

É, ao mesmo tempo: a luz que resplandece para us·outros 
que ilumina a todos "os qu·e estão em casa" (Mt. 5,14), a 
vossa grande casa brasieira, pOssui muitos milhões de mora-

dores. A fé é luz que "não se cóloca debaixo do alqueire, 
mas sobre o candeeiro". Que ela "brilhe .. -. diante dos homens 
para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso pài 
que está nos céus (Mt. 5,15-16). 

Eis o que Cristo diz respondendo à vossa pergunta: O 
que é a fé, e o que é edUcar ria fé para uma nova sóciedade? 

É com grande alegria que estou novamente em Brasília. 
O Papa está feliz vendo como cresceu, nestes últimos-11 anos, 
esta cidade menina que vai se tomando, efetivamente, o centro 
das _grandes decisões nacionais. Os amplos horizontes que 

-ele deScortina do alto deste planalto recordam~lhe o sonho 
profético de Dom Bosco que tanto inspirou os fundadores 
da cidade. 

Gostaria de aproveitar a ocasião para expressar a satisfa
ção que me foi dada pelo querido irmão no Episcopado e 
Arsebispo Militar do Brasil, Dom Geraldo do Espírito Santo 
D'Avilla, ao me convidar para abençoar a primeira pedra 
da futura catedral da Arquidiocese Militar do Brasil, cujo 
título será Santa Maria dos Militares, rainha da paz. 

Faço votos de que a edificãção deste templo sirva para 
congregar mais a família militar do Brasil e se torne um grande 
centro da evangelização de t9dos, do Exército, da M_arinha 
e da Aeronáutica, para cumprirem sua missão própria de se
rem garantia da paz, da liberdade e da justiça. Aos sacerdotes 
que estão desempenhando sua diaconia nas vilas militares, 
nos quartéis e nos vários destacamentos da fronteira, digo-lhes 
que se entreguem com amor e confiança ao trabalho, sem 
se poupar, levando o Evangelho onde o bem das almas os 
solicite. 

Vão aqui, também, minhas palavras de agradecimento,· 
ao -dileto irmão no epi_~co_pado Dom José New!on de Almeida 
Baptista, que com tanta diligência e operosidade entregou-se 
a fundo a sua obra de pastor, não só na nova capital da 
República, como no ordinário militar. Que Deus o recom-
pense e o abença:e. _ _ _ _ __ _-, __ _ 

"Sem a fé é impossível agradar a Deus." Sem a fé não 
é possível que a vida humana seja semelhante à de Deus. 
No entanto, esta é a vocação do homem. Disto depende seu 
bem e sua felicidade, não só temporal, mas eterna. 

l;:>eus, que criou o hoinem, à sua imagem e semelhança, 
dele espera que s_eja realmente semelhante a Ele. Deus quer 
que ele, como Abel, lhe ofereça o sacrifício do_s_ frutos da 
fé _e __ das boas obras. Deus espera que o homem se torne 
herdeiro daquela justiça, -que o Evangelho lhe ensina, mere
cida- -por Cristo ·crucificado e: ressuscitado, pã.ra a reâenção 
dos pecados. Ao homem é concedida a justiçã de Cristo "o 
primogénito âe toda a criatura (Col. I ,15), através da fé pere
grina em direção- à terra prometida, à vida eterna em união 
com Deus. -

Maria, a primeira que acreditou, a estrela da nova evange
lização, invocada em todo o Brasil, como Nossa Senhora da 
Conceição Apareciçla seja o modelo e a educadora da fé para 
os cristãos comprometidos na_ construção da nossa sociedade": 

·O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Coutinho Jo.rge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sem revisão do orador.) ~sr. Presi~ ~
dente, Sr"se Srs. Senadores, recentemente, estivemos na Ama
Zônia, pa!iicipando de uma via~em, com o Sr. Governador 
do Pará, a famosa Transama;z:ómca. 

Lamentavelmente, a situação daquela rodovia nos indica
·va o abandono do Governo Federal, em relaçãc::> à Amazóni~. 
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Neste sentido, fizemos um longo pronunciamento aqui, 
no Senado. O Governador veio pessoalmente a Brasília, uma 
comitiva de lavradores aqui esteve também, e através de um 
esquema de pressão se conseguiu alguma~ promessas do Poder 
Executivo, ria tentativa de solução daquele grave problema, 
que e~volve mais de 12 milhões de pessoas. 

pobres do País e, sobretudo, nos municípios do Norte e Nor
deste. 

Portanto o alerta que faço ao Senado Federal é o de 
que em breve uma grande comitiva nacio·nal estará aqui deba
tendo junto aos congressistas, junto ao Governo Federal, na 
tentativa de encontrar uma solução paliativa: p3rã. esse grave 
problema que assola os municípios. -Recentemente, estivemos novamente nO Pará, e, nos reu- · 

nimos riã. Assembléia Legislativa do Estado com os Prefeitás, 
com as Associações e Federações de Prefeitos no -rioSSO-ES-- -- -Sr, Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez, regresso 
tado. de uma viagem ao meu Estado, o Pará, com a convicção 

0 que nós verifiC3iiiás;- após um debate prolongado, é- de que os municípios parrienses·, corrió a inalaria dás· riiuiliCí
que a situação brasíleíra está séria, e todos nós estamos de pios braSileiros, estão prestes a de_cretar suas próprias falên-
acordo com isso. -- cias. Digo isso com o cciração repartido - de um lado a 

Mas a situação dos municípios está .mUito pior. tristeza de ver que a célula míter de nossa república federativa 
está à mingua, e de outro, por não poder esconder a revolta 

A maioria dos prefeitOs pfõpôs"que-sC-fêchassem as prefei- pela situaçào catastrófica em que os niunid:Pios foi"am tangidos 
turas, em face da situação de penúria que elas se encontram. pela atual crise económica que assola o País. 

Lembro aos Srs. Seiladores que a Constituição cte 1988 DepOis de me reunir, durante horas, na sede da Assem-
procurou melhorar as condições das prefeituras,_ ampliando bléia Legislativa do meu estado, com os prefeitos presidentes 
os recursos do ICMS e os recursos do Fundo de Participação de associações regionais dos municípios paraenses, onde ouvi 
dos Municípios. - relatos dramáticos, t()rnei conhecimento da real dimensão da 

Hoje, após alguns anos da nova ConstitutÇâo, o qüe se crise financeira das piereitUras e portantO das conseqüênCias 
vê é que o FPM, que representa para os municípios pobres sócio-económicas para os rnunicfpíós."-- =---
do Brasil praticamente_90% da arrecadação, no último ano Justamente, Srs. Senadores, no exato- momei:tto enl que 
está caindo de forma assustadora. Há prefeitos- ·que alegam 0 Presidente Fernando Collor envia ao CongresSo Nacional 
que este ano estão recebendo menos do que receberam no um pacote de medidas dentre as .quais está a redução do 
ano passado. Ora, pelo menos deveriam receber igual, e ternos percentual da cota-parte do ICMS devida pelos estados _aos 
que considerar a inflação rigorosa, intensa, que assola o Brasil municípios, e já agora os nossos prefeitos mal conseguem 
neste instante. A situação é ·de penúria, de abandono, de pagar o funcionalismo municipal. O que virá depois? Que 
desespero. dizer das prefeituras pernambucas, que já suspenderam todas 

Ficou decidido nesse encontro que todas as Associações as obras iniciadas para o combate à seca, conforme noticia 
de Prefeitos do __ Brasil iriam Se reunii em Uberlândia, para O Jornal do Commércio, edição do último dia 10, por causa 
se tomar uma postura nacional e poder montar uma estratégia da redução em vinte e nove por cento do fundo de participação 
de vinda a Brasília, atrãvés de uma marcha de todos os prefei- dos municípios'?- -- - - - -
tos, não para falarem com o Presidente, mas para acamparem Por isso, no momento em que começamos a discutir ·o 
aqui até encontrarem uma solução para os graves problemas "Emendão", notícias até pitorescas começam a ser pUblicadas 
dos municípios brasileiros. A situação é caótica. Como prefeito · a respeito da situação dos nossos municípíos. Que dizer do 
de capital que fui, coino- alguém que conheceu o problema municípiO' de Abaetetuba, no meu estado, onde o prefeíto 
municipal durante 10 anos, quando Secretário de Planeja- João de Deus Ferreira- Presidente da Federação dos Muni:
mento, posso afirmar con tranqüiiidade que nunca a situação cípios Paraenses - se viti ·obrigá-do a- suspender o custeio 
dos municípios esteve tão i-uim coino agora, refletindo a situa· da guarnição do corpo de bombeiros estadual ali instalado 
ção caótica do Brasil, a recessão grave, a situação difícil em por falta de recursos? Tenho a impreSsão q-ue os Srs-. senadOres 
que se encontra a realidade económica e socütl do País. hão de concordar comigo nesse aspecto. A sitUação de penúria 

Quero-trazer esse alerta aos senadores, pois voltaremos em que se encontram os noSsos municípios é fruto da atual 
a discutir o tema. Os prefeitos, em rriáSsa, breve estarão em crise -ecoilôrniCa que o País atravessa. E, também, fruto da 
Brasília, para tentar a sobrevivência do município, lembrando insensibilidade do Presidente Collor diante dos principais pro
que é lá que o. povo mora, vive; lá se sente os problemas blemas nacionais que'íileVítaVelrnente desaguam nos municí
mais de perto; lá o prefeito é-c-óffipelido a dar uma solução. pios, poís-·o -"cídadão ali mora, e quando consegue emprego, 
Temos, aqui, o Senador Almir Gabriel, que foi prefeito de trabalha. 
capital e sabe como é difícil administrar as nossas capitais. -Seria cansativo repetir aquí os Tá COnhecidos males nacfo;. 
Porém, muito mais difícil é administrar os nossos municípios Iiáis,_ Mas chamo os meu_s colegas senadores a Lima_ reação 
do interior que dependem do FPM. Informo a V. Ex~, Sena- patdótita diante da crise vivida pelas prefeituras brasileiras. 
dor, que o FPM deste mês caiu praticamente 40% em relação Não podemos concordar com a redução da cota-parte do ICMS 
ao outro mês, que já havia caído 30% ·em- relação ao mês que é repassada aos municípios. TemOs que lutar para que 
anterior. os recursos federais sejam aplicados com critério nos municí-

Ora, a situação é caótica! A situação, realmente, faz com pios, sem intermediaçãO polítiCa de quem quer que seja. E 
que os prefeitos não paguem as suas folhas de pagamento. digo mais. A todos nós é chegada a hora de lutar para que 
Nem o aumento do salário mínlmo para 42 mil cruzeiros, as decisões tornadas pelo Governo Federal sejam de comum 
que é pouco, a maioria dos prefeitos da Amazônia_e do Nor- acordo com que pensa a maioria da sociedade civil organizada 
deste não pode pa:gar pois não dispõe da mínima condição e dos partidos políticos, chega de isolamento governamental. 
para fazê-lo. POr fim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria deixar 

Portanto, a situação_ é grave, é séria e O_s pioblemas nacio- registrado aqui, desta tribuna, que a maioria das _nossas prefei
nais se refletem de forma muito mais aguda nos municípios toras não possuem sequer, dinheiro para pagar pess_oal e muito 
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menos para atendimento à população: e por causa disso, em 
caravana, os prefeitOs brasileiros virão a-- Brasília a fim de 
apresentar ao Governo e ao CongresSo Nacional as preocu
pações, as sugestões e as reinvíridicações dos municípios. 

Era o que eu desejava dizer, Sr. Presidente. Muito obriga
do. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Antonio Mariz- Cíd Sabóia de Carvalho -Dario Perei

ra- Fernando Henrique Cardoso- Garibaldi Alves- Gui
lherme Palmeira -Humberto Lucena- João Rocha -Josa
phat Marinho- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Man
sueto de Lavor- Márcio Lacerda- Marco Maciel - Meira 
Filho- Moisés Abrão -:-Nelson Carneiro - Ney Maranhão 
- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
receceu a Mensagem n' 270, de 1991 (n' 561/91, na origem), 
de 17 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita, nos termos do art. 52, inciso.V, da Constituição Fede
ral, autorização para contratar, mediante garantia da União, 
operação de crédito externo no valor de até oito milhões 
e quinhentos mil dólares norte-americanos, para os fins que 
especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos. - -

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o. seguinte 

REQUERIMENTO N• 745, DE 1991 

Requeiro, nos termos do artigo 50 da ConStitul.ç3o-Fede
ral, combinado com o artigo 397 do_ Regimento Interno do 
Senado Federal, seja convocado o Senhor Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejamento para pi'estar, perante o Plenário 
do Senado Federal, informaçõ_es sobre as razões e fundamen
tos das Resoluções do Banco Central do Brasil, a1,1torizado 
pelo Conselho Monetário Nacional, para que os cheques emiti
dos por correntistas do Banco do Brasil e da Caixa 'Econômica 
Federal, então paralisados, fossem pagos sem nenhum cmF-· 
trole de lastro, tendo, ainda, facultado o prazo de 48 horas 
a contar do fim da greve para a regularização dos_saldos. 

A desvalorização de 16 por cento do cruzeiro foi decidida 
pelas autoridades económicas, na mesma data em que os fun
cionários do Banco do Brasil retornaram ao trabalho após 
sua prolongada greve. Com isso, os que sacaram sem fundo 
contra o Banco do Brasil e a Caixa Económica Federal, a 
fim de comprar dólares, ficando com suas contas a descoberto 
num montante em cruzeiros medido pelo valor do dólar na 
data da compra, puderam, então, acert~r suas posições no 
Banco do Brasil e na Caixa, pelO mesmo montaríte em cruzei
ros, já que, a preteXto de ÍJ.ão Criar embaraços para a Clientela 
desses bancos, durante a greve, a resolução do Banco Central 
suspendeu a cobrança de juros sobre os saldos devedores até 
o acerto final, estimado para 48 horas após o fim das greves, 
caracterizando, a ação fraudulenta. 

Justificação 

com ampla cobertura dos meios de comunicações. As reivindi
cações dos bancários eram cOnhecidas, aSsim como a contra
propoSta das direções das duas instituições públícas~ O impasse 
era previsível, assim como a solução do conflito trabalhista 
através de recurso ao Tribunal Superior dó Trabalho. Este 
tem sido o padrão das campanhas salariais de diferentes cate
gorias profissionais nos últimos anos, notadamente no setor 
público, e_ não havia qualquer fato novo que indicasse que 
o afual movimento seria diferente. 

Também era conhecido do público, e em especial dos 
operadores do mercado financeiro, que a pretexto de não 
criar embaraços para a clientela das instifuições baricárias cu
jos funcionários estão em greVe,-o Banco Central te_m adotado 
procedimentos inusitados, em flagrante violaç3o das_leis que 
disciplinam sUas funções básicas e limitam -suas prerrogativas. 
Assim, por ocasião da g~eve bancária em i99(J,-0 Banco Cen
tral autorizou que- a: rede bancária privada, que retornou às 
operações normais antes que o Banco do Bra-sil, acatasse os 
cheques emitidos contra agências desta instituição indepen
dente de completar-se o ciclo da compensação, isto é, indepen
tente de verificação da existência de fundos. 

-Em razãO dessa experiência, que na reã.lidade já repetia 
fato semelhante,. só que generalizado, quando do tumulto 
e total bloqueio da Compensação bancária provocados pela 
total improvisação do Plano Collor I, todos os operadores 
de mercado prepararam-se, estocando talonários de cheques 
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, para parti
lhar uma vez mais com o Banco Central da prerrogativa, 
que em geral é exclusivamente dele, de emitir moeda fiduciária 
sem lastro. Pois é justamente dissO que se trata. No período 
da greve, autorizado por resolução do Banco Central que 
suponho previamente adotada pelo Conselho Monetário Na
cional, qualquer portador de talonários dessas instituições pú
blicas poderia emitir cheques contr~ a própria conta, deposi
tá-los em outra cont~ própria ou de terceiros num banco que 
estivesse aberto e, no prazo de 48 horas de compensação 
para cheques da mesma praça, ou de um pouco mais para 
cheques de praças diferentes, sacar direto no caixa o dinheiro 
q]Je tinha ou que não tinha depositado no Banco do Brasil 
e iiã. Caixa. Se out~o lj.mite que não ·o determinado pe~a hones
tidade básica da esmagadora maioria da população brasileira, 
ou pela ambição desenfreada dos que têm recorrentemente 
se aproveitado das crises económicas e sociais -para pilhar 
o Tesouro, as instituiçOes públicas e, enfim, o Estado. 

Prinieiro, emite-se o cheque contra a própria conta-no 
Banco do Brasil ou na Caixa; claro, cliente acostumado a 
emitir cheques em valores elevados, em geral, é conhecido 
dos gerentes, de sorte que só recai suspeita se um pObretão 
qualquer, em vez de usar o revólver para assaltar o caixa, 
se meter a fazer a operação mais simples e menos arriscada 
de usar a caneta, como esses ricos espertos; o cheque, ou 
uma dúzia deles, uma vez depositados em outra conta numa 
agência em funcionamento, própria ou de um comparsa, trans
forma-se milagrosamente em dinheiro vivo 48 horas depois; 
com esse dinheiro, o emitente pode ir à Bolsa de Valores 
ou no mercado paralelo de dólar e se tiver sorte de lá não 
defrontar-se com baderneiros decididos a defender o Estado 
da pilhagem promovida pelos representantes da ordem, pode
rá adquirir dólares ou ações do Banco do Brasil de, valor 

A recente greve dos funcionários do Banco do _Brasil deprimido em face da manipulação do mercado pelos que 
e da Caixa Econômica Federal deflagrada no último dia 11 justificam facilmente a manipulação oferecendo como motivo 
de setembro, estava marcada com larga antecedência por deci· -a própria greve; evidentemente, outras açóes são arrastadas 
sãn.de assembléias da categoria realizadas em todo o País na baixa, principalmente de estatais, pelo que se acumulam 
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fortes posições em papéis a preço- àrtificialmente deprimido i 
alternativamente, compras em larga escala são realizadas nas 
bolsas de mercadorias e, sobretudo, no mercado paralelo do 
dólar, e mesmo no mercado oficial do dólar em operações
justificadas pelos-múltiplos expedientes que nossos criativos 
banqueiros têm inventado para-não deixar o negócio de divisas 
exclusivamente nas mãos dos marginais reconhecido_s como 
tal; finalmente, a greve acaba, e OS- Ciniü~ntes de cheques 
sem fundo têm 48 horas para regularizar seus saldos, di3Cófdo 
com outra ·autorizã.Ção-do Banco -centra] que só não __ é mais 
generosa porque, conforme sabem todos, a própria lentidão 
da volta ao normal do sistema de compensação se encarrega 
de dilatar esse prazo, na prática, para até cinco ou maiS dias; 
nesse período, há tempo suficie-nte p3ra que~ manipulando 
novamente os mercados, agora no sentido da alta, os mesmos 
operadores realizem seus lucros, desovando as compras ante
riormente feitas no mercado em baixa, ou a-penas se acomo
dando com os formidáveis ganhos patri~oniais obtidos. 

É fácil deduzir que providêndas simples, a partir de uma 
investigação suihária conduzida pela Polícia Federal, com seu 
pessoal especializado em finanças, e Cventual assessoria dos 
próprios fuhcionáriOS -do -BanCO-Central ê do -Banco do Brasil, 
podem ser adotadas para frustrar essas gigantescas op_~rações 
de fraude e apontar seus responsáveis. Primeirô;porcafo admi
nistrativo~ uma--vez encerrada a greve no Banco do Brasil 
e na Caixa e indaido o processo de acertO dos saldos, a autori
dade pública deve determinar ·o fechamento, pelo prazo da 
volta ao normal do sistema de compensação e a finalização 
dos acertos; das bolsas de títulos e de mercadorias, a_ fim 
de que não haja chance de manipulação das altas p-ara fechar 
as posições a descoberto e realizar lucros, todas as emissões 
de cheques do Banco do Brasil e da Caixa, datadas do período 
da greve, devem se_r rastreadas e idcntifiC_~das, para verificação 
de sua justificação negocial, atendo-se à riecessidade da conso
lidação dos cheques emitidos pelo mesmo correntista e de 
rastreamento de operações cruzadas em concluio fraudulento·; 
finalmente, convém verifíCa.r de quem exatamente partiu a 
iniciativã que levou -o Presidente da Rep&blica a propor altera
ção da Constituição pafa levantar o sigHo bancário de pessoas 
sob investigação, uma vez -que o sigilo", em qualquer parte 
do mundo civilizado e até mesmo no Brasil atual, não prOtege 
suspeitos de fraude numa investigãção fórinil. De sorte que", 
ou a sugestão pretende acabar com o sigilo bancário que prote
ge o cidadão honesto da fúria pcrsecut6ii3 de um -Estado 
eventualmente em mãos de urna claque- autoritária, ou se 
trata apenas de um aviso sutil a comparssa para operar rápido 
em sigilo bancário as trapaças que somente o sigilo garantido 
pela conivênci~ do pode~ administrativO,_ e nãci pela ConSti-
tuição, permite ficarem impunes. - --

Em razão do exposto, tenho a honra de convidara Senhor 
Ministro da Economia para explicar à Nação, através de expo-
sição no seriãdõ Fede-ral, os motivos que -levaram o COnSelho 
Monetário, sob a presidência de Sua Excelência, a adotarem 
medidas de tal gravidade e dano para- os cofres públicos_ e 
o interesse nacional. _ _ - __ _ 

Sala das Sessões, eni !8 de outubro de 1991. -~Divaldo 
Suruagy. 

fO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)..,.- A proposição 
será incluída oportunamente em Ordem do Dia. 

. Sobre a mesa, requerimentos, que serãC> lidos pelo Sr. 
I' Secretário. ~ o ~-~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ 

são lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 746, DE 1991 

Requeiro, nos termos do art. 255, "alínea: c, dO Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja ouvida a Comíssão de 
Assuntos Sociais a respeito do PLS n9 173/91, que se encontra 
tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1991. - Senador 
Almir Gabriel. 

REQUERIMENTO N• 747, DE 1991 

Requeiro, nos termos do art. 255, alínea c, do Regimento 
Interno do Senado. Federal, que seja ouvida a Comissão de 
Assuntos Sociais a respeito do PLS n~ 145l91, _que se encontra_ 
tramitando na Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, em 18 de outubro de __ l991. - Senador 
Almir Gabriel. 

REQUERIMENTO N• 748, DE 1991 

R~queiro, nos termos do artigo 255,_ª_líl).ea c, ·do Regi
me_nto Interno do Senado Federal, qeseja ouvida a Comissão 
de Assuntos Sociais a res.peito dÕ PLS No056/91, que-se encon
tra trarriifáiido na Com"isSão de--CóilS~ituição, JUStiÇã-'e Cidã~ 
dania · · 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1991. - Senador 
Almir Gabriel. ~~ -~ ~ ~ ~ 

Os requerimentos serão votados· após a Ordem do Dia. 
Esgoh1do o tempo destinado ao Expediente. 

. Passa-se à 

Item 1: 

ORDEMDODIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 78, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno.) 

Discussão, eni turno únjco;do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 78, de 1991 (n' 184/90, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova o texto do acordo celebrado em Brasília, 
no dia 15 de dezembro de 1989, entre o Governo da 
República Federativa do BraSil e o Centro Latino-A
mericano de Física sobre suas obrigações, direitOs e priví
légios em territ6rio brasileiro. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

Concedo .a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge, 
par~ -proferir o parecer. 

O SR. COUTINQO JORGE (PMDB,...., PA. Paraproferir 
o parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em confor
midade com o art. 49, inciso I da ConstituiÇão Federal, esta 
Casa é chamada a pronunicar-se sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 78, de 1991, que "aprova o texto do Acordo 
celebrado em Brasília:, no dia 15 de dezembro de 1989, entre 
o Governo da República Federativa 9_q_ _Brasil e o Centro 
J:aTino~Americano de Física sobre suas Obrigações, Diteíios
e Privilégios em TerritóriO BrasiJeiro". 

O CeiltrO Latino-Americ3hÔ de FísiCã (CLAF) tem, entre 
suas funções, a de realizar pesquisas científicas e Organizar 
o ensino especializado no domínio das ciências físicas, estimu
lan.do a realização de trabalhos de pesquisa e realizando pro
gramas de treipcimento de pesquisadores e professores uni ver-

- sitários na América Latina. 



7140 Sábado 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL "(Seção II) Outubro de 1991 

Trata-sé o Ac-ordo em tela de um Acordo de Sede, pelo 
qual o GovemQ brasileiro_ reconhece ao referido Centro perso
nalidade jurídica própria, e capacidade para adquirir direitos 
e contrair obrigaçõeS, com vistas à execução de atas jurídicos 
irierentes ao· cumprimento -de suas funções. 

O Governo do Brasil reconhece, ademais, a Sede que 
o Centro estabeleceu no ceritro- Br.3.sileii'O de Pesquisas Físi
cas, na cidade do Rio de Janeiro, e atribui ao CJ .AF os privilé
gios e imunidades necessários para o exercício -de suas funções 
e realização de seus propósitos. 

Ressalta a Exposição de Motivos do Ministédo das Rela
ções Exteriores qi.Ie, uma vez que vinha o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico_e Tecnológico- CNPq, desde 
1980, arcando com as responsabilidades financeiras jiirltO a:á 
CLAF, a existência de um Acordo de Sede muito contribuiria 
para o desenvolvimento da pesquisa-daquele Centio. ---

Em vista do exposto, e por revestir-se, a aprovação do 
acordo em tela, de inegável importância para a comunidade 
acadêmica latino-americana em face das relevantes funções 
desempenhadas pelo Centro Latino-AmericanO de Física na 
formação e treinamento de pesquisadores e professores ~ni
versitários da área das ciências físicas, ·manifestamo-nos pela 
aprovação do Acordo_ em exame, nos termos do projeto de 
decreto legislativo em anexo. --- · 

É o parecer, Sr. Presídente. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O parecer con· . 

clui favoravelmente à matéria. 
Em discussão o proje-tO, em turn-o úõtco. (PaUsa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada nos termos do art. '-' 168, do Regi-

mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 79, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno.) 

DisCussão, em turnd úriiCO~ do PrOjeto de Decreto Le
gislativo n'79, de 1991 (n' 168/89,na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo de Co-Produção 
Cinematográfica, celebrado entre o Governo -~da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular de Angola, em Luanda, a 28 de janeiro de 1989. 
(Dependendo de parecer da ComissãO de Relações Exte
riores e Defesa Nacional.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel, para 
proferir o parecer da Comissão de Relações Exterioies e-Defe
sa Nacional. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em conformídade 
com o art. 49, I, combinado com o art. 84, VIII, da Consti
tuição Federal, submete o Presidente da República ao Con
gresso Nacional o texto do Acordo de Cc-Produção Cinemato
gráfica, firmado a: 28 de janeiro de 1989, em Luanda, pelo 
Governo da República Federativa do Brasil e pelo Governo 
da República Popular de Angola. 

Submetida ao exame das Comissões de Relações Exterio
res, de Constituição, Justiça e Rcdação, e de Educação, Cultu
ra e Desporto, da Câmara dos Deputados, foi a matéria apro
vada por unanimidade em todas elas. 

Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem 
presidencial esclarece o então Ministr_o_ das Relações Exte-

riores que o objetivo do Acordo ora em exame é o de apro~ 
ximar as cinematografias do Brasil e de Angola, através do 
estabelecimento d_e mecanismos que prevêem a concessão de 
fac!lidad~s para a produção de :filmes conjuntamente por ci
neastas dos dois países. Tais mecanismos possibilitarão um 
maior intercâmbio entre diretores, técnicos e a tores do Brasil 
e de Angola. 

Insere-se ademais o Acordo em tela nas atuais diretrizes 
da política externa brasileira, que vêm privilegiando o estabe
lecimento de laços estreitos entre o Brasil e os países que 
com ele compartilham língua e origens culturais. 

Confonne assinala a exposição de motivos encaminhada 
pelo Ministéiio·das Relações Exteriores, O dispositivo contido 
no-parágrafo 1 '-' do art. I, que Declara serem nacionais nos 
dois paíSes as cc-produções realizadas nos termos do Acordo, 
permite-lhes usufruírem dos benefícios de que estes gozam 
nos respectivos mercados. 

Portanto, em razão dos_elevados objetivos do Acordo, 
votamos pela sua aprovação, nos termos do Decreto Legis
l~tivo a esta Casa enc~inhado pela Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O parecer é 
favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) . ~ 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 

a discussão. 
A votação da matéria fica adiada nos termos do art. 168 

do Regimen~o Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Magno BaceJar) -Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 81. DE~1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nostermos _do art. 
172, I, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 81, de 1991 (n' 78/89, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o Texto do Acordo de Coope
ração Cultural e Educacional, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o GO-verno 
da República Popular de Bangladesh. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa NacionaL) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol, 
para proferir parecer. 

O SR. JOSÉ PAULO B!SOL (PSB- RS. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, o presente Pro
jeto de Decreto Legislativo de n9 81, de 1991, visa ratificar, 
de acordo com o texto constitucíoilal vigente, nos termos do 
a;-t. 49, inciso _1. Trata-se· de acordo de Cooperação Cultural 
e Educacional entre a República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Bangladesh, finalizado em Brasília, 
em 27 de setembro de 1988. · ~ 

O acordo tem a finalidade precfpua de incentivar a coope
ração entre os dois países referentes às artes; educação, ciência 
e tecnologia, pesquisa, imprensa, rádio, televisão, filmes, tu~ 
rismo e esportes, através do intercâmbio de __ professores e 
escritores, artistas, cantores, desportistas, bailarinos, regen
tes, escultores, arquitetos e estudante~_ de nível pós-graduação, 
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as-sim como, intercâmbio de livros. publicações culturais e 
de missões educacionais de interesse recíproco. -

É o relatório. ~ ~ . 

II- Parecer 

Do ponto de vista do méritO Somos favoráveis ao "P"fõje-to 
de Decreto Legislativoque visa incentivar- e promover a -COo· 
peração Cultural e Educacional celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o GOverno Popular de 
Bangladesh. 

Determina o acordo, que as partes contratantes assinarão, 
de comum acordo, e em nível governamental, um programa 
de intercâmbio cultural bienal cujo prazo-de vigência _será 
de cinco anos, podendo ser rennvatlo, automaticamente, por 
igual período de tempo, se houver interesse das partes contra·· 
tantes. Antes da data de expiração do prazo do acordo, a 
parte interessada no término do mesmo, n01ificará a outra 
de sua intenção, no prazo de seis meses, de acordo com o 
que reza a art. IX do projeto em exame. 

Conforme o relatado, este ato institucional acarretará 
a aproximação dos Estados Signatários no àmbito eduCacional 
e cultural, e, uma vez que o presente ProjetO de Decreto 
Legíslativo não padece de qualquer obstrução em termos de_ 
constituciõnalidade, juridicidade c técnica legislativa, aten· 
dendo, assim, àqueles pressupostos que ·asscgoram·as-uã-tFãrni- __ 
tação normal, recomendamos· sua aprovação: 

É o pareCer. -_ --: 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O parecer é 
favorável., 

Completada a instrução da matéria, passaRse à discussão 
do projeto, em turno único.-

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer Uso da palavra, encerro 

a discussão. . ~· 
A votação fica adiada, nos termos ~do art. 168 do Regí

mento Interno. 

o-sR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 4: 

DiscUssão, ein primeiro turno, da Prop_osta de 
Emenda à Constituição-'n" 15, de 1991, de autoria do 
Senador João Rocha e outros Senhores Senadores, que 
dá nova redação ao inciso V do art. 37 da Constituição 
Federal. (4• sessão de_ discussão.) · 

Em obediência ao disposto noart. 358, § 29 , do Regimento 
Interno, transcorre hoje o quarto dia para a qiscussãa da 
proposta e apresentação de emendas, assinadas por um terço, 
no mínimo, da composição da Ca-sa. - - - - -

Em discussão a proposta, em primeiro lurrio. (Pausa.) 
Não havendo_ quem peça a palavra, a discussão terá pros

seguimentO- na sessão da próxima segunda-feira: 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 5: 

Discussão, eril primeirO turno, da -Proposta de 
Emenda à Constituição n' 14, de 1991, de autoria do 
Senador José Richa e_ outros Senhores Senadores, que 
altera a redação do caput do art. 2ç e o_- art. 3" do 
Ato das DispoSições Constitucionais Transitórias, ten
do 

PARECER favorável, sob n' 377, de 1991, 
-- da Colnissáo Temporária, com votos vencidos 

dos Senadores Hugo Napoleão e César DiaS-(3• sessão. 
de discussão.) 

Em obediência ao -disposto no art. 358, § 29 , do Regimento 
Interno, transcorre hoje o_ terceirO dia para a discussão da 
proposta e apresentação de emendas-, assinadas por um terço, 
no mínimo, da composição da Casa. 

Discussão da proposta, em primeiro turno. (Pausa.) 

O Sr. José Richa- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir.- ~ ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. JOSÉ RICHA (PSDB -PR Para discutir. Sem 
revisão dO orador.) - Sr. Presidep.te~ Srs. Sena~ores, não 
era o rrieu propósito voltar a discutir a emenda por mim apre· 
sentada. Mas a Folha de S. Paulo de hoje traz uma matéria, 
que eu gostaria de comentar, atribuindo ao Presidente da 
República a preocupação de que a nossa emenda, propondo 
a antecipação do plebiscita., seria um golpe contra a duração 
do mandato de Sua Excelência. _ 

Ora, Sr. PrCSidente, em primeifo -iugar, duvido ql!(! 9-
Presidente da República tenha sequer insinuado coisa seme· 
Ihante, porque, no mês .de abril, fiz parte de uma comissão 
do PSDB que visito-u Sua Excelência, para discutir especifi
camente_o s,i.stema de governo e a data n:tais adequada para 
a realização do plebiscito. E ouvimos de Sua Excelência -
e Sua Excelência não fez nei:lhU.ril segred<? disso, tanto é que 
nos autorizou até a divulgar - que Sua Excelência acharia, 
como nós, a data que atualmente a Constituição preconiza 
inadequada para a realização do plebisc~to. 

Isso não- é nenhuma novidade; salta aos olh()S1 ao bom 
sensO de cada observador, por menos atento que seja aos 
fatos políticos, que é impossível este País permitir que na 
data atualmente preconizada pela Constituição se faç_~ um 
plebiscito isento de influências emocionais. A questão_do siste
ma de governo é uma questão politfcimente revolucionária. 
O povO Vai ser chamado, no dia do plebiscito, a escolher 
a forma e o sistema de governo. Portanto, essa decisão teria 
que ser tomada num momento absolutamente eqüidistante 
de campanhas eleitorais e, conseqüentemente, isento de qual:.. 
quer tipo de influência emocional. _ 

O Presidente .da República fez questão de colocar que 
é parlamentarista e que gostaria de reafirmar áquilo que já 
tinha afirmado_ na campanha eleitoral, ou seja, que queria 
ser o último Presidente presidencialista e ser, assim, o instru· 
menta da transição do sistema presidencial para o sistema 
parlafT!entar de governo. 

__ Sua Excelência chamou a atenção sobre dois pontos im
portantes neSta--cjues-tão:- a data do plebiscito e o mOdelo de 
parlamentarismo, que I_lO seu e no nosso entender- houve 
coincidência absoluta de p_cmtos de vista- teria que s.er pelo 

-nienos âe"lineado_ ailfeS do plebiscito. Assim, ao votar no ple
biscito, o povo não estaria dando ao Congresso Nacional um 
cheque em branco, para que, depois da decisão, (!Ventual
mente a favor do parlamentarismo, ele ficasse com plenos 
poderes para idealizar o modelo de parlamentarismo que bem 
entendesse para o Brasil. 

Na discussão desses dois pontos, a data do plebiscito 
e do rriodelo, Sua Excelência fez questão de adiantar a sua 
opinião a favor da antecipação do plebiscito, porque não seria 
possível realizá·lo em 1993, praticamente no início das articula
ç_ões partjdárias para a indicação ~e candidatos à Presidência 
da República, aos Governos de todos os Estados do Brasil, 
a dois terços do Senado, à totalidade da Câmara e à totalidade 
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das Assembléias Legislativas. Disse·nos também- e é dever 
.de justiça que eu aqui o registre -qüe ainda não tinha opinião 
formada sobre qual a data ideal para a realização do plebiscito; 
apenas fez questão de frisar que a data atualmente marcada 
pela Constituição era inoportuna. 

A respeito do modelo, Sua Excelência achou importante 
que o grupo parlamentarista definisSe, antes do plebiscito, 
que modelo pretenderia adotar, se vitorioso o parlamenta-
rismo. ---- ---- -

E ain"da fez questão de dizer: eu não gostarii de interferir 
n~sses dois pontos, não quero interferir, porque acho que 
é uma decisão política, a definição desses dois pontos, e acho 
que o Congresso e -os partidos políticos teriam que ter total 
liberdade para tomar a decisão melhor para o País. 

Deixou bem claro que era hnportante a questão ser n·ego
ciada no Congresso Nacional e entre os partidos- políticos. 
E da parte de Sua Excelência não haveria nenhuma objeção 
a que a decisão tomãda pelo Congresso, de comum acordo 
com os partidos políticos, fosse por ele acatada. 

Estimulados por essa isenção do Presidente tratamos de 
apresentar uma emenda constitucional, que trouxesse o plebis
cito para unra data mais oportuna, -e tratamos, também, de 
organizar um grupo -de trabalho supra partidário; são 25 parla~ 
mentares, aproximadamente, representantes de todos os Par-
tidos políticos. --

E bem verdade, quero registrar, por uma questão de 
justiça, que nenhum dos que estão participando deste grupo 
de trabalho representa oficialmente seus partidos, nem eu 
próprio, que o meu Partido tem no seu programa o parlamen
tarismo coino modelo de Governo~ estou autotizaâo, a falar 
em nome do meu partido. E, portanto, quero também, por 
uma questão de justiÇã, fazer esta resSalva, c_om relação __ a 
todos os companheiros que fazem parte deste gropo de traba
lho. Este grupo de trabalho, então, foi avançando num estudo 
de um modelo do parlamentarismo para submetê-lo à discus
são da sociedade, de tal forma que haja um consenso entre 
os parlamentaristas a respeito do modelo que deve ser apro
vado, caso nesse plebisCito, o parlamentarismo seja o sistema 
escolhido P.elo povo. 

O Sr. Guilherme Palmeira__:Permite-me V. Ex~ um apar
te, nobre Senador José Richa? 

O SR. JOSÉ RICHA- Com prazer, ouço oaparkdo 
nobre Senador Guilherme Palmeira. 

O Sr. Guilherme Palmeira- Senador José Richa, tenho 
acompanhado a luta e o trabalho de V. Ex~- desenvolvido 
por este grupo que V. Ex• citou, no qual me incluo. Quero 
aqui dar o meu_ testemunho. Primeiro, porque o Presidente 
da República declarou a V. Ex~ que, como parlamentarista, 
não tinha nada a opor ao problema da antecipação do plebis
cito. Isso, Sua Excelência também a mím afirmou êiô diversas 
oportunidades. Ontem, ao tratar de problemas do meu Esta
do, tive a oportunidade de fazer uma ligação para o Presidente 
da República. Depois- de tratarmos dos assuntos do Estado, 
informei- que, possivelmente, na quarta-feira estaríamos vo
tando a emenda de autoria de V._Ex~ que antecipa o plebiscito 
para 1992. Não senti da parte de Sua Excelência nenhuma 
reação, pelo contrário, afirmou-me Sua Excelência o Presi
dente da República, Fem~~do Collor de Mello, que era um 
problema do Congresso Nacional, que não cabia a Sua Exce
lência uma participação, com relação à antecipaç~o do plebis-

cito. Ao mesmo tempo reiterou a sua posição de parlamen
tarista. E eu tive a oportunidade, também, de esclarecer que 
aqui foram feitos vários pronunciamentos, várias colocaÇões, 
no sentido de que não havia, da parte de nenhum dos Parla
mentares, a intenção de antecipar a iibplantação do parlamen
tarismo, porque o --mandato do Presidente da República é 
sagrado. 

O SR. JOSÉ RICHA- É intocável! 

O Sr. Guilherme Palmeira - É intocável. Então, estra
nhei a notícia._Não tive oportunidade de conversar com V. 
Ex~. mas estava em meu gabinete, ouvi o início do seu pronun
ciamento e vim aqui para trazer o meu testemunho. o que 
falo não é em nome de ninguém, nem em nome do Presidente, 
mas é o resultado de uma conversa telefónica que, ontem, 
tive com o Presidente. Portanto, o que há, por parte de Sua 
Excelência, é urna intenção de neutralidade, e não de preocu
pação, porque não é essa a nossa-intenção, nem a intenção 
do autor da emenda. Portanto, está aí a minha colaboração 
modesta ao pronunciamento de V. Ex~ 

O SR. JOSÉ RICHA - Fico-muito tranqüilo com essa 
d~claração do Senador. Guilherme Palmeira e, aliás, eu já 
vmha, no meu pronunciamento, mantendo uma linha de não 
a~editar que o Presidente da República tiveSse, efetivamente, 
feito qualquer declaração nesse sentido que o jornal lhe atri
bui, que: ''Collor vê golpe enl antecipar plebiscitO''. 

Já fiz questão, Senador Guilherme Palmeira, de acentuar 
que eu estava fazendo um comentário a respeito dessa _notícia 
e, ao historiar os fatos -sobretudo de abril, quando estivemos 
numa Comissão oficial do PSDB, para tratar exclusivamente 
da questão parlamentarista com o Presidente da República 

--aO fazer este registro histófíco; pfOcurei ser o mais isento 
possível, não dado nenhuma conotaçã:o, até mesmo no fato 
de o Presidente da República ter mostrado simparia 8. faVOr
do parlamentarismo. Também fizemOS qUestão de fazer aquela 
visita a Sua Excelência, dízendo-lhe que íamos iniciã.r ~r defla
gração do movimento em favor do parlamentarismo e que 
queríamos tranqüilizá-lo de que isso nãO. tinha absolutamente 
nada a ver com o GOvernO de Sua Excelência. 

A posição do nosso partido é absolutamente Clara. Nosso 
partido, aqui, no Congresso Nacional tem procurado, em to-

- da_s__as questões importantes para o- País, colaborar Com quem 
quer que seja, prii:tcipalmente com o Presidente da República, 
que é quem tem a maior-parcela de responsabilidade na condu
ção das questões administrativas do Brasil. 

Nas questões importantes, de iniciativa do Govefl)o, sem
pre ternos feito questão de reafinnar o nosso total espírito 
público, não querendo barganha de espécie alguma, pelo con
trário, sempre deixamos bem claro que o_ PSDB está pronto 
a ajudar, até ser o intennediador de um processo_ amplo de 
entendimento nacional para tirar o País da crise, sem nenhum 
intuito de participação no_ Governo. E nós, que temos até 
um Governador de Estado, que no seio de todos nós peesse
debista goza do maior e do melhor conceito, nunca condicio
namos qualquer tipo de apoio parlamentar em troca de ajuda 
ao nosso Governador Ciro Gomes. - -

Portanto, estàmos bem à vontade para falar sobre esta 
questão. 

E, ao fazer o-comentário sobre o que a Folha de S. Paulo 
traz hoje e com um título bastante preocupante, que o Presi
dente Collor vê golpe na antecipação do plebiscito. mais uma 
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vez, queremos reafirmar aqui _a nossa· posição, de que o man
dato do Presidente, é intocável por duas razões, primeiro, 
porque Sua Excelência foi eleito com maioria absoluta, e este 
Congresso -não tem autoridade política e muitO menos moral 
de reduzir poderes que o povo outorgou ao Presidente ~ollor. 

SegUndo, pelas mesmas razões não teríamos,· também, 
condições moraiS: de ampliar os poderes dos Deputados, que 
não foram eleitos para isso. 

Então, Sr. Presidente, não tem sentido nenhum, llum 
movimentO parlamentarista, mexer no mandato dO Presidente 
Collor. 

Em absoluto, não é intuito de nenhUm: parlamentarista. 
Pelo contrário, não queremos que haja antecipação na implan
tação do parlamentarismo, pelas mesmas razões que somos 
a favor da antecipação do plebiscito. - --

Queremos que entre a decisãO, a -respeitO-do parlarife-fi
tarismo, que será dada no plebiscito, e a sua implantação, 
haja um tempo disponível para que possamos preparar o País 
para a prática parlamentarista. Entendemos que o sistema 
de Governo, por si só, sem os _seus ccmpleinentos;- sem os 
seus desdobramentos, não vai resolver problema nenhum no 
Brasil. · 

Entendemos -que a implantação do parlamentarismc:P
se o povo decidir isso no plebiscito -vai enyolver uma série 
de outras decisões como, por exemplo, a organização da tecn<?
burocracia, até o nível de secretário-geral, para que não haJa -
solução de continuidad~_administrativa quando houver quedas 
de gabin.ete. _ · 

Temos que mexer, por exemplo, na Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos, temos que fazer os partidos passarem por 
uma profunda revisão para que tenham condições de ser ins
trumentos adequados e eficazes na prática do parlamenta-
rismo. ,. -

Temos que pensar na questão da fidelidade partidária 
porque só alguns anos depois de implantad.o na Itália o parla
mentarismo, descobriram que a fidelidade partidária era im
portante para dar um mínimo de estabilidade aos governos 
de gabinete; temos que mexer no sistema eleitoral. É bem 
verdade que o parlamentarismo é compatível com qualquer 
sistema eleitoral, mas é evidente, pela prática de outros países, 
que o sistema distrital ou misto é um sistema eleitoral mais 
adequado à rapidez, à dinâmica do sistema parlamentar de 
governo. 

Há uma série <}e desdobramentos e precisamos de tempo 
para isso; daí a razão de termos apresentado nossa emenda 
e termos muitos companheiros do Senado que também como 
nós, entendem que é importante ailtecipãr o plebiscito, para 
termos mais tempo de preparar o País para a prática -do parla
mentarismo. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA- Comm .. uito prazer, Senador Almir 
Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriel -Em matéria--do jornal Folha de 
S. Paulo, há um perlodo que diz: 'jCollor esclarece que, a 
rigor, nada há de errado na antecipação. Mas sim nos grupos 

tarismo, até porque, nUm determinado momento ele pode 
ser a solução adequada para a situação da ingovernabilidade 
que o Brasil estaria enfrentarido hoje. Ele discorda, por exem
plo, da questão do impeachment. Na mesma página, também 
se fala a respeito da posição de líderes do PT e do PMDB 
sobre a progressiva condição de esgarçamento da governa
bilidade nacional e que isso poderia também levar a uma 
situação de golpe por agravamento da crise. Num discurso_ 
que- fiz aqui, a- ·semana passada, coloquei muito" clafo que 
acho que os políticos brasileiros tomaram o vício de usar a 
palavra crise. Crise é a palavra que se-houve há décadas neste 
País. Gostaria de substituí-la por problema, porque problema 
entende a possibilidade de busca de solução; enquanto que 
crise parece que todos se sentem bem em falar dela, mas 
se contentam em denunciá-la e ir para-casa, mas não de buscar 
uma solução a ela ad~quada. Em toçlas as reuQiõ~s feitas 
pelo grupo, do qual V. Ex~ participa com extraordinária capã
ordenação, tem ficado claro que a proposta de antecipação -
tem em vista todos esses_ pontos que foram arrolados por 
V. Ex~: adaptação da Constituição, o pi'eparo da burocracia 
nacional, enfim, o preparo do País para um novo Sistema 
de Governo. Não ouvi, em nenhum momento, a discussão 
de que esse seria um remendo para a assim chamada "crise 
brasileira", em nenhum momento! De maneifã- que o- que 
vejo, com muita preocupaçãO, é que dentro da Fiesp, que 
pode e deve discutir as questões nacionais, iriclusíve as políti
cas, que lá e em outras_áreas, parece se tentar pegar de carona, 
exatamente a discussão mais ampla que é a que está poSta, 
a do parlamentarismo X presidencialismo e, em furlção dessa 
condição da carona; tentar conturbar a situação política e 
econômica brasileira. Acho que o discurso de V. Ex~ deve 
ser bem ouvido pela liderança do Governo a fim de tranqüi
lizá-la nessa direção, até porque o nosso partido está envolvido 
nessa bandeira e não aceita, de maneira alguma, ser instru
mento de golpe neste País, quando todos sabemos que o e_sfor
ço maior da classe política brasileira séria deve ser o da institu
cionalização da democracia no Brasil. 

O SR. JOSÉ RICHA - Perfeito! Agradeço a valiosa 
contribuição que V. Ex~ dá ao meu discurso. Cr_e_io que V. 
Ex• fala por todos nós do PSDB. V. Ex• coloca muitQ b.em _ 
a que_stão e até me desobriga de aprofundar a q'uestão. 

Apenas gostà.ria de acentuar um dos pontos que V. Er. 
coloca em seu aparte: é possível que aventureiros, golpistas, 
queiram pegar carona no nosso movimento, mas meu caro 
Senador Almir Gabriel, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho 
que está na hora de começarmos a confiar um pouco uns 
nos outros. Em nosso País a desconfiança generalizou-se de 
tal maneira que todas as pessoas são niveladas por, eventual
mente, uma ou outra que queira tirar proveito de determi
nadas situações. Não, Sr. Presidente! Reivindicamos o respei
to pela seriedade com que tratamos este assunto. 

A totalidade dos parlamentaristas, pelo menos os desta 
Casa e os da Câmara_ dos Deputados, já cansaram de afirmar 
e reafirmar que não querem, em hipótese nenhuma, a anteci
pação da implantação do parlamentarismo, e, efetivamente, 
pensam e vão agir assim. Por isso, reiviridicamos o respeito 
e a credibilidade que o nosso passado político nos recomenda. 

que buscam usá-la para reduzir seu mandato". Nesta mesma Afinal, parlamentaristas como são todos os membros_ do 
p.1gina, há uma matéria da sucursal de Curitiba que fala de PSDB; l?arlamentaristas_ como ~s Senadores N~lson Carneuo, 
uma palestra feita pelo Advogado Ives Gandra, em que ele Pedro Sunon, Ronan T1to, Guilherme Palmeira e tantos ou-_ 
coloca a questão da necessidade de se discutir o padamen- ~ tros companheiros de outros partidos, é impossívr ~ descrer 
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·que homens com esse passado político váo qu.eref se aproveitar 
de uma situação, eventualmente problemática, como bem 
acentua o Senador Almir Gabriel, para dar um golpe no Presi
dente Collor. Não teria sentido, seria uma coisa muito peque
na para sequer passar na cabeça de alguém que possamos 
estar servindo de instrumento e até de inocentes úteis a quem 
pensa dessa maneira. Não descartamos a hipótese de que 
alguns cidadãos espalhados pelo Brasil queiram tol)lar carona 
no nosso movimento com outros objetivos m~nos nobres do 
qUe os nossos. Agora, Sr. Presidente, não era rp.eu de~ejo, 
mas vou entrar no méritO da questão; será que a antecipaçãõ 
do plebiscito seiia ruim para o governo_:?_ Ao contrário! Eu, 
por exemplo, penso que depois de um ano e meio em que 
o Presidente Collor, esforçando·se por tirar o País dessas difi· 
culdades, teve até a ousadia de idealizar e implantar dois 
planos de estabilização da economia, de dimensões inéditas 
na História do Brasil e depois de fracassados é difícil, imaginar, 
não só para o Presfdente Collor, mas para qualquer governo, 
em qualquer país do mundo, que haja condições_ de se criar, 
um novo plano económica algum fato novo. 

Então, periso que a·~ssa _altura dos -~!cOnteciment_O.s _apenas 
um fato político novo é capaz de criar condições para o Go· 
vemo ter um outro fato económico capaz de trilhar o caminho 
da estabilidade econ~~ícil. ESse fato ccQnómico_, tenho para 
mi~, está sendo propiciado por essa emenda, p~rqll_e a partir 
do mstante em que o Congresso Nac_ional _autorizar a ant_eci~ 
pação do plebiscito e~ ~o~_~etudo, dePois da -realização ·do 
plebiscito, principalmente se no- plebiscito for majoritária a 
von~ade popular em favor do parlamentarismo, a meu ver 
estarão criadas as condições paTa uma extraordinária distCUsão 
política que vai favofécer"um grande entendimento nacionã.l 
em torno de um programa mínimO capaz de superar a crise 
económica brasileira. 

Fora disso, Sr. Presidente, não há condições. Até agora 
tenho desafiado muitas pessoas--qtu~-me apontelif"um só país 
que, mesmo em tempo de guerra, foi capaz de costurar enten
dimento nacional sob a égjpe do presidencia,lismo. _Agora, 
no parlamentarismo, há muitos exemplos. Citaria Espanha 
e Portugal mais recentemente. O da ESpãnha é um dos exem
plos contemporâneos m.ãis marcantes - o Pactõ Político de 
Moncloa - mas sob a égide do parlamentarismo, e não qo 
presidencialismo, 

O presidencialismo é o s~stema de_ QovernQ_cllia ciSSênêia 
é o conflito; é õ conflito de idéias, é _o _conflito ideológico, 
é o conflitO pàrtidário. A-essênCia dq parlamentarismo é a 
conciliação, porque não há governo sem maioria permanente, 
nem para constituir-se riem para suStentãr-Se_ no poder. Essa 
maioria só pode ser formada através de uma coligação -de 
partidos, e uma coligação·hoje pode ser invfabilizada um niês 
ou alguns meses depois, e nova coligação tem que ser forrn-~da-.-

. Por isso, não há partido que feche as portas a essa idéia. 

Portanto a essência da prática parfamentarist3 de governo 
é exatamente a conciliação, é a tolerância. Por isso, Sr. PreSi~ 
de~te, quando apresentei esta emenda não aHnhe"i nas j1,t"stifi~ 
cativas -está aí na Ordem do Dia para quem C(Uí:Se?-computsar 
-, ~m nenhum momento, que antecipação sertã: bom para 
a cnse. Entretanto, ela é ótima para a crise política~ Alguns 
podem até estar preocupados com o fato de a notícia ter 
chegado, em um jornar de respo-nsabilidade como -a Folha
de S. Paulo. a merecer tanto destaque,_Aiguém pode estar 
pensando realmente em dar o golpe, mas não é a nossa-inte-n-

ção! E reivindicamos para nós pelo menos o respeito da credi~ 
bilidade as nossas intenções. 

Reconheço; por outro lado, que, se a nossa emenda tem 
alguma conotação com as dificuldã.des atuais qu-e 0 País ãiia
vessa, sobretudo com a crise presidencialista que- o Governo 
enfrenta, ela, ao invés de agravar, tem até a possibilidade 
de ajudar na solução, à medida em que, no meu entendimento, 
aprovada a emenda, haverá uma natural distensão. E a disten
são favorecerá um grande entendimentO nacional. 

A~é m~smo, Sr. Presidente, por uma questão de convic
ção-: riós, parlamentariStas, não quere·mos que, ao ser implan
tado o n~vo sistema em 1995, herdemos uma situação como 
esta!. Não somos malucos! Pelo contrário, adotado no_ plebis~ 
cito -o parlamentariSmo, todos nós, parlamentaristas, vamos 
fazer __ esforços até sobre-humanos para ajudar o Presidente 
Fernando Collor a sanear as finanças do País, a retomar o 
crescimento da eCOJ!~mia, a distribuir justiça social, para que 
o novo-sistema, ao ser implantado em 1995, já lião-seja olhado 
pelo povo CO!DO um si_stema milagroso. . 

- Pelo contrário, Sr. Presidente, tenho afirmado que não 
há forma ou sistetp.a de governo que sejaJ!l milagrosos o _sufi-_ 
ciênte -p_a.ni_; por si" só" resolver à-qUestão. Não hát"Erll qualqUer 
forriiióu sistema de governO, semp-re a soluçáO-dos problemas 
çle uma nação vai d~pender de pessoas. Só que no parlamen
tarismo é possível substituir as peSsoas. Aí, a meu ver, está 
a grande vantagem do sistema parlamentar de governo. 

Portanto, Sr. Presidente, quero~ ao encerrar meus comen
tários a respeito da notícia veiculada na Folha de S. Paulo, 
que nos surpreendeu a todos, em primeiro lugar. julgar que 
o Presidente não tenha dado esse tipo de declaração. Deve 
ter sido mais um tipo de intriga daqueles que, querendo con
fundir o quadro político atual, s_o_bretudo na véspera de se 
votar essa emenda, estão tentando jogar argumentos, para 
espalhar a confusão: · 

Prefiro acreditar nO que o- Presídente Collor nos disse 
em abril deste ano, que vê com simpatia a questão da revísão 
da data do plebiscito, é parlamentarista, deseja ser o Presi~ 
dente da transição para o parlamentarismo no Brasil-e respei
tará, neste campo, qualquer decisão que o Congresso adotar. 

Ao final, quero tranqüilizat ã todos -os que, Desta Casa, 
são partidários do Presidente Collor. Estamos convencidos 
de que a nossa emenda vai ajudar o P'res.idente Collor e nunca 
atrapáthã-lo. -E podem os partidários do" Presiderite Collor 
ter a certeza de que nós~ aqui, resistiremoS -e não pennitín!mos 
em hipótese nenhuma que a antecipação do plebiscito sirva 
de pretexto para os golpistas quererem antecipar a imJ)lan~ 
tação do parlamentarismo. Para nós, as datas e a vontade 
popular são coisas sagradas; portanto, a data de implantação 
continuará sendo 1995, para se respeitar o mandato do atual 
Presidente, Fernando Collor. 

O SR. PRESIDENTE~ (Magno Bacelar) - A discussão 
da matérüi"terá prosseguimento na sessão--da pi"Oxima segun-
da-feira. ~ 

Está finda a Ordem do Dia. 
Fica adiada a votação dos RequerimentOs n~ 746 a 748/9[, 

de autoria do Senador Almir Gabriel, licfos no Expediente 
da presente sessão, em virtude da falta de quorum para delibe
ração. 

~ O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotad~ a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos:--
Concedo a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol. 
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O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. PreSidente, 
tenho certeza de que, a esta altura dos trâmites, se me cha
masse Vinfcius de Moraes não fariã um poema para os fins 
dos trâmites de um sábado, faria um poema para os fins de 
trâmites nas sextas-ferras. Mas mesmo assim vou deixar um 
registro aqui, porque ele me parece signi~icativo. 

No ano passado, Sr. Presidente, fiz alguns pronuncia
mentos aqui sobre a questão da venda dos imóveis funcioriais. 
Entre outros, manifestei~ COrriO jUIZ, a minha rebeldia à possi
bilidade de que magistrado pudesse comprá-los. E eu disse 
- está aí nos arquiVos. está aí nos Ailais - que o Juiz não 
poderia ser beneficiado com essa medida porque ele irfa julgar 
as ações. 

Pois essa venda de imóveis funcionais, que custou suor 
e o sangue de todos os brasileiros, é um escândalo. Hoje 
o Jornal de Brasfiia registra que, à custa de decisões initio 
litis, liminares judiciais, os inióvéis estão sen-do vendidos pelo 
valor de 80% do valor que havia sido definido na avaliação 
inicial. Em suma: se um apartamento de três quartos, um 
apartamento das Superquadras Sul, custa suponhamos - e 
acho até que custa mais -25 milhões, os apartamentos funcio
nais nas mesmas condições estão sendo vendidos por 5 mi
lhões. Cinco milhões não compram o pior automóvel do Brasil 
neste momento. Estamos generosamente doando o sangue 
e o suor de milhares e milhares de brasileiros para um pequeno 
número de privilegiados. Dentre esses privilegiados estão-pri
vilegiados em todas as extensões e dimensões sociais. Estão 
pessoas afortunadas, estão até Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. 

Eu disse, em um dos diversos pronunciamentos que fiz 
sobre este assunto, no ano passado, que irfamoS chegar a 
um ponto que teríamos de abrir uma comissão de inquérito. 

Vou fazer, inicialmente, uma sindicância pessoal, e, de
pendendo dos resultados, isto é, se eu veriffC3i que eStão 
envolvidos apartamentos d_e grande valor beneficiando magis
trados, promotores de justiça, etc;-, vou pedir a abertura da 
comissão, porque náo se trata de uma corrupção só pefduláriil 
na doação generosa desses apartamentos, trata-se de uma 
instituição que está se suicidando. E ela é a mais inlportante 
instituição, do ponto de vista da sobrevivência da cidadania. 

Não estou afirmando, estou querendo saber se essas deci
sões judiciais, como havia previSto como probabilidade, estão 
beneficiando os juízes~ Se eles também têm uma redução de 
80% rio pfeço, se a decisão deles diminuiu no preço do aparta
mento deles 80%, porque, então se"trata de decisão de fazer 
sentença: na ação onde a gente é parte, se trata de ser parte 
interessada e decidir a questão. 

Quando esse assunto foi discutido, uma das pequenas 
e humildes afirmações que fiz era de que dispúnhamos da 
maior imobiliária do mundo .. A soma desses apartamentos 
compunha a maior imobiliária do mundo. Se nós elaborás
semos uma lei que fizesse o fu.ncionário público pagar o justo 
aluguel, porque todo mundo que não é proprietáiiopaga alu
guel justo, no sentido social do conceito, o Brasil estaria menos 
mendicante, e seriam desnecessários medidas para reduzir 
o salário dos operários e reduzir o vencimento dos servidores. 
Se põe dinheiro fora por um dos lados e se retira o minguado 
dinheiro desses servidores. Se faz um Emendão para atingir 
a estabilidade de servidor público e se joga· fora uma fortuna 
espetacular em prédios, em apartamentos, e, a pretexto de 

acabar cOm uma corrupção que realmente existia, pois todo 
mundo morava de graça e o Estado ainda fazia as reformas 
necessárias a sua custa, havia corrupção - póiS, a pretexto 
de acabar com esta pequena corrupção, se fez a grande, a 
maior. O Brasil está doando residências, e algumas são impe
riais. 

· D.izein as Dotícias que nem todas as limiD.ares sãÕ Conce~ 
didas, porque há jurisprUdência oscilante, e que a questão 
aí est~ em termos de liminares não há uma decisão final. 

Para terminar este pronunciamento, vou fazer Uma obser
vação que, amanhã, pelo menos, poderá ser meditada. Quan
do o Presidente Fernando Collor de Mello demitiU -o Gover
nador do Amapá, José Nova da Costa, S. Ex• ajuiZoU- jünto 
aç Supremo Tribunal Federal uma ação competente, pedindo 
uma liminar. Porque se S. Ex~ descesse do governo não voltaria 
mais. Para o meu espanto, essa liminar - não conheço o 
ex-Goverriador do Amapá, não tenho nenhuma relação com 
S. Ex~- não foí COnCedida. Evidentemente._ a ação perdeu 
o seu sentido, porque passou_ o tempo e ela foi arquivada. 
Vejam V. Ex•\ um Ministro do Supremo Tribunal Federal 
tem _que ter condiÇões de avaliar essas coisas. E óbvio que 
se alguém está se demitindo do Governo de um Território 
que vai ser transformado em EStãdo, se uma das disposições 
transitórias da Constituição diz que, até.que ocorra a transfor
mação, o Governador nomeado permanecerá, e se ele entra 
em juízo e diz: "Olha, estão me pondo na rua e a ConstitUição 
diz que vou .ficar até que seja transformado em Estado este 
Território" e não conceder a liminar, é a mesma coisa que 
prejulgar. é não dar a menor chance, é a arbitrariedade juris
dicional porque a juris-dicionalidade tem toda a sua grandeza 
e beleza justamente na sua revisibilidade, na possibilidade 
de alguém iever. 

Outro exemplo: há dois meses, o meu partido, no Rio 
Gf3iide- do Sul, entrou com uma 3ç3o direta inconstitucio
nalidade contra uma Portaria que permitia a caça. É claro 
que o Ministro tem que ler isso e perceber que, ou el~ cede 
imediatamente à liminar ou não tem sentido, porque o período 
de caça é de cerca_de dois meses. Noutro dia, o Ministro 
trouxe para a sessão esta ação, disse que estava prejudicada, 
e a,rquivou. 

Qualquer pessoa que saiba raciocinar um pouco percebe 
que quando se erra beneficiando A, ou A, B, C, isto é, quando 
se erra numa liminar, beneficiando A, B, C, é difícil decidir 
bem lá adiante, porque se decidir diferentemente estará co
mentendo injustiça àqueles em relação a esse, c_ometendo 
a injustiça- da negação de isonomia, negação de igualdade 
de tratamento. 

Liminar nãQ é brinquedo, liminar é um despacho pré-sen
tença definitiva, de capital importância, e esse assunto não 
pode continuar em liminar. A justiça tem que dar a sua deci
são, tem que percorrer toda a dimensão recorrível, para que 
seja definida de uma_ vez por todas, sob pena de vermos se 
desagregar mais uma das três grandes instituições nacionais, 
que é o Poder Judiciário. E isso vai atingir não só os juízes · 
que compram, mas também toda a instituição. 

Faço este registro para o efeito de anunciar que vou proce
der a uma rápida sindicância peSSoal, e se se confirmarem 
esses fatos, jornalistic3.mente colocados hoje, vou pedir a 
este Senado que cumpramos com a nossa missão: vamos abrir 
uma comissão de inquérito para apurar até aonde vai essa 
corrupção perdulária, que acabo, novamente, de denunciar. 
(Muito bem!) 
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Durante o discurso do Sr. José Paulo Biso!, O Sr. 
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEV MARANHÁO .:_ (PRN - PE. Pronuncia 
o seguin_t,e diS:curso. Sem revisão do orador.)- Sr. President~, 
Srs. Senadores, dois assuntos me trazem hoje à tribuna do 
senado. O _primeirO é a visita~ do Papa aO i:toSso Brasil: J;:ssa 
peregrinaÇãO que Suà Sáritidade está fazendo a vári~-s -~aJ.?it~_íS 
e rincões do nosso País. -- _ _ __ 

Que ró" me Congrafül~r cçm o f>Fes_i9en!e f.~rp~_n~O-CqJJc?_~J 
porque, hoje, Sua Excelência inaugura o primeiro CIAC ~e 
tantos que serão feitoS eni todo o território nacional. . 

É a bandeira que o Brasil mais necessita_, ~ alfab~tização. 
Esse CIAC, que hoj_e será ·inaugu~a~~l-~e-~!? Õ:9!1)_e d~ 

uma freira que foi u-rit ·eX.e"mplo" de santidade, que dedico-u 
sua vida a ajudar os pobres e a minorar-lhes os.-sofrimentos. 
Sua Excelência O Presidente, homenageando indiretaf!l_e_nt~ 
Sua Santidade o Papa, dá a ess_c CIAC ·o fiome _d~--M?dre 
Paulina do Coração Agop.izª-_nte de Jesus. 

Sr. Presidente, tenho absoluta certeza de que a classe 
política e os homens de ~em que deseja1_11 __ yer um ~a.[~ I!l~_lhor 
só podem apoiar fatos como esse, dando ao Presidente_ da 
RepUblica, dando ao seu qoverno, J!le~O§ para que esses CIAC 
sejam ínStalado_s em toQo.o território na-cional. 

Acho que o Senador João Calmon, o nosso papa, o rross·o 
írmão de luta pela educação no Brasil, d~ve_ estar ~!-:dto satis
feito hoje com a inauguração dessa ~bra que se con~retiza 
na Capital Federal, que significa uma bandeira d~ ~edenção 
do nosso País pela educação.. _ - - . 

Parabéns, Presidente Collor, pela idéia de homenagear 
uma freira que tanto fez pelos pobres, desejarídO O be~ deste 
País, jUsfamenfe na hofa em que Sua Santidade está !!_beatifi-
cá-la em nosso territórío. c -__ -"' -

Sr. Presidente, o-segundo assunto que me traz â tribuna, 
é que, há sete meses, Joaquim Francisco tOmou- posS"e: t:briio 
Governador de Pernambuco. Seu gov_erno está resgatando 
o programa de campanha. - ·--_ 

Não era cómoda, Sr. Presidente, a ·situação de Pernam
buco quando da posse do Governador Joaquim _Francisco. 
Tomando posse,· partiu pafa realizar as mudanças ~e_ que Per
nambuco necessitava. Tál realização é iima graride ta·refa, 
não há dúvida. -

'Para essa tão grande empreitada, cercou~se de uma equi~ 
pe dedicada, séria e competente. Conséqüéiltemente, como 
coisa natural, as reafizações de seu governo estão aí, a olhQs 
vistos. - --

0 que ó Govenl~d?_!O~SCja_ é fazer cte Pernambuco um 
estado próspero· e justo. -- -

Em menos de um ano de governo, Sr. Presidente, o atual 
chefe do Executivo pernambucano já póde apresentar 66 reali
zações~-com· om.c:unêdia de 9,42 obras pof mês, o que é-muito 
para um estado q-u-e·s;-e-mpre-viveu em situação administrati
vamente difícil. 

As-realizações _do-governo de Pernambuco vão da união 
política de seus políticos. e-m favor do Po~~o de Suape e çla 
Ferrovia Transnorde_siina ·até- à recuperação' de áreas e amplia
ção da fiscalização de; ações contra o meio ambiente._ 

Quando apalpamos as atuais realizações do governo Joa
quim FranciSco, vemos, Sr. Presidente, que suas metas estão 

voltadas prinápalmenú! piúa as necessidades do homem, para 
o campo, para a natureza, para a cultura e para _a eficiência 
do Estado. 

Por isso, Sr. Presidente, a atuação do Governador Joa
qui.m Francisco à frente do Executivo pernamb!-lcano merece 
nosso aplauso, acima de siglas partidárias ou simpatia política. 
Pois, neste_ assunto, minha independência de posição está aci
ma de qualquer exame. Digo isso, Sr. Presidente, porque 
o programa do atual governo de Pernambuco~ em campanha, 
coincidia em muitos pontos com o do meu candidato, Jarbas 
Vasconcelos, que tínha todo o meu apoio. E como, no gover
no, está executando o que defendia em campanha, e como 
se.u progr~ma está voltí;l_do para o homem, para o cidadão 
e seu bem-estar, eu só posso aplaudir. 

São prioridades, Sr. Presidente, de todos os pemambu
canos e de seu governo, as_ c_qnstruç_õ~s do Porto de Suape 
e.da Ferrovia Transnordestina. Foi o que afirmaram, Sr. PresiK 
dente, todas as forças políticas expressivas~ do Estado, como 
o-PFL,-PMDB. PRN, PSB, PRS, PDT,-PST e PSDB, numa 
reunião em Brasília,-coordenada pelo Sr. Governador doEs
tado. 

Sr. Presidente, a economia nordestina, como a de Per
nambuco, precisa de revitalização. E a base económica do 
estado de Pernambuco está necessitada, como Lázaro, de se 
erguer do túmulo. Daí a urgência de o Porto de S~ape _sair 
dos prop·ósilos e _cair na realização. Então, o atual governo 
implementou duas linhas regulares de navios para o norte 
da Europa e para a ·costa _leste dos Estados Unidos e já há 
contiãtOS firmados com produtores do Vale do São Francísco, 
em Pernambuco; do Vale do Açu, no Rio Grãqde do Norte; 
do Vale_ do Jaguaribe, no Ceará; e com o armador Harn
hu-rg-=-S~d para escoamen_to, via Sl,lape, da produção de frutas, 
Como manga, uva, melão._ 

Suape está sendo considerado entre os onze portos estra
tégicos de todo o País, sendo incluído como obra prioritária 
do Governo Federal. _ __ _ __ _ 

o governo de P~rnambuCÇ), s~. Presidente, está lutando 
coni todas-as suas força_s pela implantação da Ferrovia T~ans
riordestina. Esta ferrovia é fator de desenvolvimento econô~ 
mico do estado e, mais ainda, é condição sine qua non da 
viabili:z;ação do complexo portuário-industrial de_Sua_p_~--Para 
-que essa- ferrovia seja implantada já se requer unlã ·atuação 
irilplacável em duas frentes: a impla~tação do trecho Petrotina
"Salgueiro, com 236 _q':'ilômetros~ e __ "'! re_cuperação d() trecho 
SaJgueirO-Suape, com 637 quilómetros. Entre Petrolina e Sal
gueiro já foram executados 21_quilômetros, e as _obras do 
,tr~G.h.P SalgueiiO-Suape já devem ser i~iciadas ainda este més. 
· O Governo de Pernambuco, Sr. PreSidente, faz do Aero
porto dos Guararapes uma obra ne~ssá_ria.' \[isa-acabar com 
a-s restrições operacionais, para que qualquer t1po de aeronave 
opere no aeroporto, aumentando a faixa de segurança e am
pliando as pistas de pouso:·A obra--dos Aeroporto de Guara
rapes está em andamento com a reforma do terminal dos 
passageiros. -

As rodovias estaduais, Sr. Presidente, estão merecendo 
um grande cuidado do Gávernador Joaquim Francisco. A 
mêta-, com· a recuperaÇão- das rodovias, é evitar a degradação 
total do pavimento, reduzir o número de acidentes~ os custos 
.)peracionais·dos veículos, o tef!lp~ de viage~._Cf?~ isso, quer
se alimentai ó conforto e a segurança do tráfego. Para tanto, 
concluiu junto ao BID negociação dos anteprojetos, desdo
brados em duas etapas, num total de mil cento e_ oitenta e 
Cincõ- quílômetros. O contrato entre o Governo de Pernam-
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buco e o-BID será assiilaâo airida neste mês-de outubro, 
e as obras terão iníCiO ifueâiatamente. 

As favelas, os conjuntos habitacionais e âs ãreas carentes 
serão urbanizadas. É a preocupação pelo homem e, principal
mente, pelo homem mais necessitado da cidade. 0- que vai 
se realizar nessas favelas e conjuntos habitacion_ajs é Uma 
obra de infra-estrutura, buscando a melhoria da qualidade 
de vida da população, dando-lhe casa decente, luz, água e 
saneamento. Estão sendo reiniciadas as urbanizações nos nú
cleos de 27 de novembro, Caxangá-Ambolé, Ponte do Madu
ro, Conjunto Piripama, São Francisco, lbura de BaixO, Zumbi 
do Pacheco, regiões situadas em Recife, Cabo e Jaboatão. 

A urbanizaçãb de áreas carentes vão também aos municí
pios de Garanhuns, Vitõria de Santo Antão, Timbaúba e Gaia
na. 

O Governador Joaquim Francisco, Sr. Presidente, está 
decidido a um combate sem tréguas à sonegação fiscal, incre
mentando a receita tributária. 

Até dezembro de 1991, quer implantar o sistema em seis
postos estratégicos de fronteira (X~xéu, Goiana, Petrolina, 
Arcoverde, Bom Conselho e Salgueiro) com instalação de 
antena na Secretaria da Fazenda. Deflagará uma campanha 
de-ativação de combate à sonegação fiscal, mediante a utiliza-
ção da delegacia de crimes contra a Fazenda. _ _ 

Sr. Presidente, há outros pontos de capital impõrtâncícl 
na realização do Governo de Joaquim Francisco. S. Ex' está 
resolvendo o abastecimento de água da região Metropolitana 
do Recife com a barragem de Pirapama; está se prevenindo 
contra as enchentes, com a recuperação das barragens de 
Tapacurá,, Coitá e Carpiria. As vilas rurais estão merecendo 
seu cuidado para evitar as migrações do campo para as cidades. 

Assim, grosso modo, podemos dizer, que já agora, o 
Governo de Joaquim Francisco pode apresentar 66 realiza
ções, o que significa um governo já realizado. 

Por isso, Sr. Presidente, o meu louvor a tão dinâmico 
governador, e enquanto S. Ex~ estiver trabalhando pelo p<;>vo 
de Pernambuco e a dinamização de nosso Estado, S. Ex• · 
não só terá o meu louvor como meu apoio entusiasta -para 
o bem de todo aquele bravo povo que é meu povo também. 

Tenho dito. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDl! - RJ. Piorimicía 
o seguinte discursq. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, nesta semana, que ora se encerra, ocorreu 
o Dia do Professor; Não houve homenagem ·especial nesta 
Casa, mas todos nós, que aqui estamos, temoS o dever de 
recordar os professores do nosso tempo. 

Aluno de escola pública, na Bahia, com meus irmãos, 
conheci professores que se dedicavam da manhã à noite a 
ensi~ar; a remuneração era mesquinha. 

Naquele tempo, mais do que hoje, quando havia falta 
de caixa, quem primeiro deixava de receber eram os profes
sores, principalmente as professoras, aquelas que viviam nOs 
municípios mais distantes da capital. Recordo a todos ne_ste 
momento. E vejo que, para aprender, bastavam as salas aluga
das; as· salas de frente alugadas nos prédios de minha terra. 
A professora Marieta Baliere, minha primeira prOfessora~ ti
nha como local de trabalho a sala da frente da Rua Carlos 
Gomes 34. O Professor Pocidônio Dias Co_elho tinha como 
sede a sala de frente de um prédio na Rua da Moradia. E 
minha tia, minha última professora· em escola pública, tinha 

como sede uma sala de frente na Rua Areal de Lima, Quando 
vejo hoje, Sr. Presidente, esse alarido t_odo em favor de novos 
estabelecimentos, c_om todos os recurSos, _tetiho saudade da
quelas professoras, que, mesmo sem receber, durante meses, 
os seus vencimentos, não faziam greve. Ao contrário, vendiam 
Se~!~_ vencimentos ~~s ãgiO!as. Com grande deságio. P_or isso, 
nesta hora, não- quero saudar os professoreS que estao aqui. 
Quero recordar os professores daquele tempo distante, de 
1915, 20, 25, 30, que ensinavam devot.adamente, não faziam 
greves, não recebiam vencimentos. Os meninos, pobres como 
eu e os mais pobres do que eu~ não tinham merenda; cada 
um levava de casa a merenda que era possível. Alguns, mais 
infortunados, não tinham sequer o que levar. Mas as aufas 
começavam às 8 hóras da -manhã e terininavam às 2 horas 
da tarde, com intervalo para a merenda, que nem todos fa
ziam. 

Quando vejo que hoje se histala o primeirO Ciéic, um 
fãu_st~so Ciac, em-·Brasnia, recordo aqueles dias distantes. 
Já que nenhuma homenagem foi Piestada àqueles mestres, 
quero aqui recordá-los. A primeira escola particular que fre· 
quentei, nos últimos momentos do_curso primário, foi o Colé

. gio lpiranga, que, à época, era preSidido pelo grande educador 
Isaías Alves de Almeida, e tinha sua sede na Rua do Sodré, 
na casa onde morreu e viveu os seus últimos anos Castro 
Alves. -

Leio nos jornais da Bahia que essa casa está-em deterio
ração. Terminará, portanto,_ml!-~to em breve, essa recordação. 
viva do maior poeta brasileiro de todos os tempos. Há parna
sianos, há modernistas, mas o que perdurará sempre é a ima
gem de Castro Alves. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-nie V: Ex! um <,tp-arte? 
O SR. NELSON CARNEIRO - Concedo Q aparte a V. 

' 
O Sr. Ney Maranhão-Senador Nelson Carneiro, solida

rizo-me com V. Ex~ pela lembrança que V. Ex• está trazendo, 
neste momento, ao Senado, dos professores e das escolas 
de antigamente. Quãndo V. Ex' falou nesse assunto, veio 
à minha memória os tempos em que eu estudava. Tinha eu 
11 anos e vivia com o meu pai nos engenhos de Pernambuco. 
Havia uma escola no distrito de Jaboatão, que na época se 
chamava Muribeca, e todos os dias, montado no burrinho 
Chá Preto, eu percorria 3 léguas, ou seja, 18 quilômetros 
com uma pasta de madeira; eu colocava dentro dela os cader
nos, porque podia chover, e sendo a pasta de madeira, não 

. molharia os meus cadernos. Assim eu ia -paia essa escolinha 
cuja professora era Dona Salete. Saiba V. Ex• que os meninos 
pobres, os mais necessitados, sáo hoje as grandes cabeças 
deste País --a maioria-~ porque estudavam realmente. Por
tanto, solidarizo-me com V. Ex•, pois já-passei por isso. Na
quela época, o e"nsino era sério. Eu _andava 3 léglJas, cerca 
de 18 quilómetros para ir à aula, so!;> o_ sol_ou __ cb_uya, mas 
não perdia minha aula. Eu tinha o meu burro Chá Preto, 
enquanto a maioria ia a pé, com alpercatas, estudar. Traz 
aquí" V. Ex•, para memória desta Casa, um assunto com o 
qual concordo. Como Líder do Governo em exerCício, quero 
dizer a V. E~ que me_congratulei com_ o P!-"e_sidente por esse 
CIAC: Mas estou colaborando também indiretamente, lem
brando essa escolinha. Há um projeto, Senador, que está 
tramitando nesta Casa, sobre o qual já recebi ofícios de todas 
as partes do Brasil, no sentido de aproveitar os clubes de 
futebol. que, de segunda a sexta -a exemplo do que ocorre 
com o clube do Flamengo, BOtafogo, ou outros clube~ no 
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RiO de Janeiro- de segunda a sexta, repito, estão fechados, 
inclusive os parques espõttivds. -Por que não aproveitarmos 
também essas- áreas pará ajudar os clubes a pagar o débito 
imenso que têm na Previdência? Há um projeto de minha 
autoria, nesse sentido, que está tramitando, através do qual 
o Govenio se propõe a alugar de segunda a sexta essas áreas. 
os--Clubes terão o aluguel transfonnado e abatido no que 
devem à Previdência. Senador, a vontade do _Pre$idente. de. 
fazer os CIAC no Brasil é férrea. Mas tenho minhas dúvidas 
se chegará â quantidade pretendida, porque falta verba. E 
esses CIAC que já estão montados - os clubes de futebol 
- do Oiapoque ao Chuí, vão ajudar na alfabetização das 
cria-nças.- Nesse instante solidarizo~me com V. Ex' por esse 
pronunciamento, lembrando os velhos professores e as velhas 
escolas. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• o 
aparte. 

Minha intervenção não era no seiitido-:de_ fazer críticas 
ao·CJAC, mas recordar, mi hora em que se instala o primeiro 
CIAC no Brasil, aquelas professoras que sem as facilidades, 
sem as comodidades de hoje, prestaram tantos serviçOs ao 
Brasil. 

Lembro-me de que um dos primeiros projetos que apre~· 
sentei na Cãmara dos Deputados visava a possibilidade do 
ensino nas igrejas que ficam vazias depois das missas e· penriá.-
necem vazias o dia inteiro. 

Por que não se poderia, naquelas salas imensas, recolher 
os meninOs da vizinhança para ensinar? 

Evidentemente, encontrei sempre todas as resístências. 
Mas não quero voltar ao assunto senão para lembrar, 

para homenagear aqueles professores e professoras anônimoS 
da minha terra e do meu tempo que construíram e criaram, 
com a sua dedicação, getaçõ_es éâpazes de dar ao País a melhor 
contribuição .. 

O Sr. Garibaldi AlveS Filho - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Ouço com mÚito prazer 
a intervenção do nobre senador. 

O Sr. Garibaldi Alves FUho- Senador Nelson Carneiro, 
quero congratular-me com -v. Er' por essa· feliz lembrança 
de registrar no Seriado da República, em seus· Anais, a passa
gem de mais um Dia do Professor. QueÍ'Ó _dizer a V. Ex• 
que também venho do Rio Grande do Norte, onde se fez 
um esforço educacional, em termos de pioneírismo;-que n·ão 
lembra em nada, não tem qualquer relação com esse fausto, 
como V. Ex• diz, do CIAC de hoje. Não sei se V. Ex• tomou 
conhecimento da campanha: "I>e pé no chão, também se____,_ 
aprende a ler". Campaiiha feita, em ternios revolucionários, 
pelo ex-Prefeito da minha cidade natal, Djalma Maranhão. 
Também -não quero condenar os CIAC. Quero apenas dizer 
que a Educação sempre se fez neste País à custa de muito 
sacrifício; hoje, infelizmente, temos uma realidade muito difí
cil no campo educacional. Na hora em que V. Ex• homenageia 
os velhos mestres, os-mestres do passado, por que também 
não homenagear os mestres de hoje, a despeito de sabermos 
que muitas vezes alguns movimentos de defesa de reivindi
cações terminam levando a uma certa exacerbação? Na verda
de, queria incluir no discurso de V. Ex•, se assim o_ permitir, 
a homenagem aos mestres de ontem e aos mestres de hoje. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• o 
aparte. 

Os mestres de hoje têm sep1pre quem os defenda, quem 
os aplauda, quem os reverencie, mas os mestres de ontem, 
aqueles que já não estão no meio do_s_ vivos, aqueles que 
não deixaram seus nomes nas ruas das cidades, esses me_stres 
estão esquecidos, e esquecidos para sempre. 

_ Isso não exclui a homenagem que todos devemo_s aos 
mestres de hoje, mas esses ai estão ao nosso lado,_ainda mere
cendo as nossas homenagens e gratos às_ nosSaS: ~ntervenções 
em favor dos seus direitos e exaltação de _suas virtudes. Pedi 
essa breve intervenção porque eu desejava referir-me àqueles 
mestres do passado que aqui não estão mais, que não têm 
quem os represente nesta Casa, nem neste País, senão os 
antigos alunos, os poucos_ que têm acesso âs tribunas parla
mentares. 

Sr .. Presidente, não excluo a hom~nagem aos mestres 
de hoje. Sei que eles sofrem muitas restrições e realizam o 
milagre de ensinar as novas gerações, vencendo as dificuldades 
que Caracterizam a carreira. Mas a minha homenagem, para 
recordar o Dia do Professor é dirigida principalmente àqueles 
que já não estão entre nós, àqueles gue caminharam antes 
de nós p-ara o desconhecido, onde, certamc:ml~, serão acolhi
dos pelo Senhor na sUa generosa e infinita miseriçQrdia. Presi
dente, sei que na Grécia, em Roma, não era necessário tãntó 
esplendor para que s_e aprendesse, bastava uma rua e um 
aluno. Agora esta~os evoluindo: queremos comodidades 
m_ajqre_s, luxo, festas para instalar uma escola. 

E será o caso de s~ perguntar: Quan_tas_.escplas iguais 
serão criadas no País e quantas poderão ser mantidas por 
essas mJ.micipalidades brasileiras, que vivem à míngua, apesar 
das sugestões contidas nesse famoso. Emendão? 
- Ainda ontem, li no Jornal do Brasil que o Fundo de 

Participação aos Municípios representará, agora, 40% do que 
deveria ser pago. _ _ _ -_ . 

Ori, veja V. Exa; cOm essa restrição, como podem os 
municípios responder por estabelecimentos faustosos como 
o que hoje se inaugura, com creche, todos esses serviços anun
ciados pela imprensa? 

Evidentemente, estamos pensando num Brasil que se cha
ma Suíça;-quando, cada dia mais, estamos sendo um Brasil 
que se chama Índia. 

É preciso pensar não nos sonhos do futuro, mas nas reali
dades da vida e recordar que aquelas professoras que Viviam 
numa sala de frente, alugada pela Prefeitura para as aulas, 
prestaram um enorme serviço a este País, e que, sem elas, 
não teríamos chegado áos diaS de hoje. 

Daí a minha hômeitagem ao profeSsor, não tanto ao -pro
fessor. que continua, porque esse sabe que ainda hão de ver 
dias do futuro, mas ãquele professor que já não vê os dias 
do futuro, mas que foi, em grande parte, responsável pelo 
futuro deste Pafs. 

-- Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -A Presi· 
dência congratula-se com V. Ex~ pela presença doce e suave 
na tribuna desta Casa, nesta manhã, recordando os professores 
de antanho, os seus e os nossos professores. 

Quando V. Ex~ falava, eu voltava à minha Laranjeiras 
e me lembrava da Professora Zizinha Guimarães, que ensinava 
nos desvãoS de um sobrado; Dona Maria Caspinho, que ocupa
va uma hemissala da casa de Laranjeiras; da Professora Eme
téria, que ensinava na an-te-sala da sua própria casa, e nem 
por isso deixaram de formar uma geração da melhor quali
dade. 
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Lá nos ombreávamos todos, os que tinham alguma coisa, 
os que tinham pouca coisa e os_que não tinham coisa alguma. 
Recordo-me, Sr. Senador, que, quando se encerravam as au
las, à uma hora da tarde, Laranjeiras era um_ som _só; as 
crianças correndo de tamanco - tamanco de madeira - para 
casa; sabia-se que estavam encerradas as aulas pelo ressoar 
dos tamancos nos paralelepfpedos de Laranjeiras. 

Mas, Sr. Senador, ao lado dessas coisas, dessas singelezas, 
tínhamos professores como a Zizinha Guimarães, que ofere
ciam a forma-ção primária sólida e se davam ao prazer de 
selecionar aqueles mais dotados intelectuabne_nte_ para dar 
noções de francês, noções de esperanto, dar-lhes aulas de 
dança ou de ginástica. Era um fato interessante que os alunos 
que de lá saíam sempre galgavam os primeiros lugares nos 
exames de admissão na capital do meu Estado. 

Daf por que, asSocio~me à homenagem singela, sentida 
e bela que V. Ex• presta, nesta manhã, aos professores do 
Brasil. E, para concluir esta minha associação à sua_hQ.roena~ 
gem, quero dizer também da homenagem que a Mesa presta 
hoje- aos médicos deste País e do munçfo i~teiro no_ seu dia 
maior. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con' 
cedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Rondônia 
está atravessando uma das piores criseS: da sua história e, 
nessa hora, todos os homens de bem têm que dar a sua contri~ 
buição. É isso o que tenho dito, nessa Casá, e, hoje, trago 
uma resposta, de um homem simples, um cidadão do povo, , 
que ouviu os meus reclamos e me remeteu uma carta para 
dizer que estou sendo ouvido e para dizer que essa gente 
abandonada ao longo das linhas, no campo ermo, na floresta, 
decide fazer de mim a sua voz. 

Quem me escreve, Srs. Senadores, é Geraldo Gonçalves, 
do município de Cerejeiras, no Cone Sul do meu Estado, 
uma terra rica, próxima à fronteira com a Bolívia, mas onde 
se vive mal devido ao descaso_ ao abandono e a corrupção 
das autoridades que devem ao povo obrigação de serví-lo 
mas que está, invariavelmente, por usurpar-lhe os seus direi
tos, desviando recursos_destinados à melhoria da vida do meu 
povo. ~ isso não vem ocorrendo apenas em Cerejeiras. Tenho 
recebido as mesmas reclamações de outros-municípios, como 
Guajará-Mirim-, Colorado do Oeste, Cacoal Pimenta Bueno, 
Cabixi, Rolimde Moura, Espigão e Alvorado do Oeste. Enfim 
esse é o quadro, em todo o Estado. Sinto na carne o drama 
da gente simples do meu Estado porque sempre estou indo 
lá e sou testemunha do que me diz Geraldo em sua carta; 
muito mais do que revolta, o que sinto é vergonha, porquanto, 
em Rondônia, meu povo está a ermo, perdido no descaso 
governamental a que, sistematicamente, lhe renegou a ad~ 
m.instração pública. Diz Geraldo, em sua carta: 

"É dramática a situação de Cerejeiras que, em I3.ce do 
racionamento de energia e da falta de iluminação pública, 
tornou-se uma cidade extremamente perigosa à noite,·-em cu- -
jas ruas escuras e desertas, qualquer cidadão "suspeito" de 
ter dez mil nos bolsos pode ser assaltado e assassinado estupi
damente, como aconteceu na semana passada, com um pacato 
morador local." 

Sob o aspecto desta revelação, Srs. Senadores, esconde-se 
uma verdade tão límpida, transparente, que me abstenho de 

'abordá-la, ou seja: a falta de segurança em Rondônia é um : 
fato. Que o dígam a morte de Ç>lavo Pírf:S, cú]o aniVersáiio · 

de um ano ocorreu no dia 16 de sobre o qual nada se fala, 
nada se fez; que o digam as milhares de familias de Ariquemes 
impedidas de lutar pelo seu ganha~pão, no garimpo de Bom 
Futuro, fechado pelo Governador para favorecer as grandes 
mineradoras, indiferente à real situação do povo, que é de 
marginalização, a um passo, portanto, da criminalidade, da 
desobediência civil, porque falta- administração pública em 
meu Estad.o; que o digam os colonos, proibidos de cultivar, 
de plantar, porque tornou-se, de súbito, um delinqüente; que 
o diga a juventude sem trabalho, porque em Rondônia a 
geração de riquezas e novos mercados de trabalho tomaram-se 
crimes inafiançáveis: _ ,- - - --

Diz Geraldo, em sua singel<Í m~ssiv3.: "Além do raciOna
mento domiciliar. a Cidade apresenta quarteirões e até ruas 
inteiras sem uma única lâmpada elétrica, apesar da Ceron 
cobrar regularmente a taxa de iluminação pública". 

Ora, Sf. Presidente; Srs. Senadores: lamento profunda
mente ser obrigado, mais uma vez,.a chamar a atenção de 
V. Ex• so_bre a difícil situação do meu Estado, uma vez que, 
em __ diversas oportunidades_ tenhO afirmado que a crise brasi
leira se reflete com mais intensidade em Rondônia, outrora 
considerado o Eldorado Brasileiro. 

Pensada a criação do Estado para ser algo planejado, 
de maneira a p~rmitir condições. não só de sobrevivência, 
mas_ de progresso àqueles que para lá se dirigiram os primeiros 
planos foram atropelados pela realidade brasileira que seguia 
um modelo de crescimento tremendamente conCentrador, re
munerando miseravelmente a n'lão'-de-obra, tanto no- setor 
agrícola, como no industrial. Assim';·o afluxo de agricultores 
sem terra foi muito trtaiOr do que aquele previsto inicialmente. 
O Estado impottoU, também, práticas clientelistas, e de cor
rupção que vêm se agravando através do tempo. 

Os diagnósticos da situação de Rondônia repetem-se há 
mais de um lustro, mas as medidas corretivas que, mesmo 
na opiriião do mais empedernido liberal, devem ser tomadas 
pelo Estado, permanecem no papel. Hoje, praticamente não 
existe setor da socidade que não se apresente em crise: saúde, 
ensino, saneamento, energia e a-gricultura, para citar somente 
alguns dos mais importantes. -

E esta realidade o povo sabe, porque vive nela e sofre 
por isso_. Daí a carta de Geraldo .Oónçalves, que diz: ."Diante 
dessa situação, fui pr-o-cUrado por dive-rsos moradores que ater
rorizados e indignados em face da total indiferença das autori~ 
daQes locais, pedem a interferéncia-jUnto à~CerOn e à Prefei
tura no sentido de ~~ntar minorar tal situação, sem nenhuma 
dúvida, insuportável atualmente. -

Veja o que o Senhor pode fazer por nós, a partir de 
Brasília, já que em Rondônia não há mais para qUem apelar". 

Curiosámente_, .Srs. Senadores, o relato apresentado na 
imprensa pelo atual Goveriiador do Estado enfatiza suas ges
tões junto à LBA~ um órgão de Assistência Sõcial, o que 
parece evidenciar que já chegámos, no Estado, a uma situação . 
de tremerida carência que só a caridade pública pode ameni~ 
zar. Mas, nós sabemos porque existe essa situação, porque 
chegamos a ela. O- qi.ie lnterçs..sa nesse mo~ento é que se 
faça uma grande d~cussão nacional em tomo de um programa 
de governo, prioridade, partindo~se da premissa de que o 
dinheiro arrecadado seja convertido em benefícios a {ãvor 
da. povo-e-não se esvaia através da con:upção, nas taxas abusi
vas que consomem orçamentos, impossibilitando a realização 
de obras públicas nas áreas de sáude, educação, transportes, 
energia, enfim, "da infra-estrutura" necessária ao pro-greSso e 
ao ~desenvolvimento. 
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É um absurdo ver os recursos federais perderem mais · 
de 40% d_o seu valor entre Brasma e--o Estado. Pois isso 
acontece em Rondônia. QuCin não se lembra de quando a 
Petrobrás reativou o fornecimento de petróleo à Ceron, cinco 
meses atrás, quando o Estado, por conta de dívidias passadas, 
esteve verdadeiramente em black-out?-E o dinheíro destinado 
ao Estado não se evapora apenas nessa área-da iluminação 
pública, que tanto preocupa o povo de Cerejeiras e de outros 
municípíOs, porqüe esta re-alidade se repete em inúmeros luga
res de Rondônia. 0!3., se ó einpreiü:iro, õ construtõi' --qUe 
pega os recursos tem que pagar -os 40% de ágio (diga-se de 
corrupção), o que vai sobrar em obras para os Estados? É 
um dinheiro que fica nas mãos-dos agentes do Governo, que 
se apropriam do erário:-De qU.e-adiarite pagar fmposto-s-quân
do se sabe que o dinheiro, ao invés de servir às causas do 
povo, é roubado, surrupi"ado, consumido na corrupção? Preci
samos que Rondônia, e o Brasil, sejam sérios; que horrienS 
íntegros assumam o poder e que, sobretudo, façam da sua 
ação de governo algo incÇ)rruptivel, ou, ao menos, que se 
crie um código moral, ético, onde se limitem as_ ta-xas -de 
intermediação. -- ~ 

Enquanto isso, Rondônia vive o descaso e os planos para 
~evítãli:Zif-a eConomia do Estado, principalmente o Plana foro, 
continuam aguardando nas gavetas governamentais. O mesmo 
ocorre com o Programa de miniusinas, de fácil execução pelo 
pequeno vulto de investimentos que requer' -e nem esses par
cos recursos são postos à dispoSição de Rondônia. 

Em meu nome, cm nome do povo rondoniense, que re
presento, faço um apelo dramático ao Governo Federal para 
que coloque à disposição de Rondônia recursos TridisperisãVeis 
às áreas de saúde, educação, estradas e energia -eiétrica,--a 
fim de que Rondôniã ·não desapareça do Mapa do Brasil, 
como uma civilização do passado, que sejam os rondonienses 
preservados ao menos como os animais f aS plantas da floresta 
amazónica, e reforço o meu apelo ao Governo" de Rondônía 
para que coloque um paradeiro à corrupção que ln Vide todos 
os setores da Admiriistração Estadual, caso contrário de nada 
adiantarã- carrear recursOs de Brasma se deles não resultar 
melhoria-bem-estar para a gente rondoniense. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo__apalavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃEEf(PSI513=-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. PfC::SiOe!jte, s~s e __ Srs. &enado!eS, 
temos milhares de leis no Brasil, mas vivemos sempre a sensa..; 
ção da impu-nidade, pois essas leis não alcançam os corrUptos, 
,aqueles que se locupletaram com o dinheiro público, gerando 
um clima de inconformismo e -revOJ.tã nã noSi:ú1-!i6Ciedcide: 

As leis são consideradas discrirriinatótias e __ -tetriVelmente 
injUStaS, Jâ-Cflié er_as nunCa -forarri USãà3Sp~rkl-col_9car o·s 8!aii-_ 
des criminosos na cadiiã~ os-'respoOSáVels pe1os- escândãfOS --
e rombos ocorridos em órgãos govemament~iS:- -- - -

Não precisamos de leis novas, mas sim fazer com que 
as leis já existentes sejam aplicadas iriâistintamente, cum
prindo assim o dispositivo_ Cõnstitucional de que ''todOS- sãõ_ 
iguais perante a lei". (Art. so---'- CF.) ~ ~ 

de origem altamente duvidosa, ainda se apresentam diante 
de toda a Nação como arautos da moralidade e preocupados 
com o nível de corrupção existente no Brasil. 

A crise mais grave que enfrentamos, Sr. Presidente, é 
exatamente a crise moral, que faz com que a imprensa dedique 
amplos espaços para dar cobertura às declarações ·ctesses "fal
sos moralistas", apresentando-os à Nação como exemplos a 
serem in1itados- pOr todos os administradores. 

Cada vez mais ficamos desacreditados perante o mundo, 
e o povo brasileiro cada vez menos acredita nos homens públi
cos, fazendo com que sejamos confundidos com ele, numa 
generalização que preocupa a todos nós. 

Enquanto issó, uma i"epórtagem, feita com presidiários
ertfUiri-doS ·noss.bs estabelecimentos penais, mostrou Uma jo
vem cumprindo pena de 7 meses, por ter tentado furtar, em
u~_ supermercado, um bico de mamadeira para alimentar a 
sua filha, já que tinha dinheiro apenas para comprar o leite 
e a maizena, não podendo dessa forma saciar a fome da recém
nascida. 

É um quadro que nos revolta e deve nos levar a fazer 
as modificações que forem necessárias na·- nossa legis1aç3o 
penal, para evitar a· repetição de episódio tão deprimente. 

Se não temos condições de colocar na cadeia aqueles 
que assa~tam os _cofres públicos, C:Jevemos abrir as portas dos 
presídios e permitir que a impunidade seja consagrada e insti~ -
tuciorializada de vez em nosso País. 

Jam-ais seremos um pafs moderno se não aperfeiçoarmos 
o nosso sistema penal e não fizc~rmos com que as leis sejam 
cumpridas, indistintamente, punindo aqueles que praticarem 
o delito, sem distinção de qualquer natureza. 

Segundo a imprensa, dos 120 mil presidiários que habitam 
os 250 presídios do País, só 70, ou 0,058%, estão condenados 
e presos por corrupção, comprovando, mais uma vez;a infeliz 
tradição brasileira, de não punir cor!Uptos no Brasil, salvo 
quando o criminoso é pobre. 

Dos 70 presos por corrupção, 67 são eX-policiais, um 
prefeito de Santa Catarina e dois vereaQores daquele Estado. 
E os outros? Estão Soltos. Presa está a mãe que não tinha 
dinhejro para pagar om bico de mamadeira para poder alimen~ 
tar sua filha recém--nascida. 

Não podemos nos conformar com isso e nos acomodar 
a essa situação, pois ela fere moralmente os homens de bem 
e, certamente, nos levará ao descalabro social e moral. 

- Es~a Cas~ _tem. a responsabilidade de colocar uiil ponto_ 
finar nesse estado de impunidade, não permitindo que pessoas 
desqualificadas assumam a bandeira da moralidade que deve 
estar em mãos limpas e honradas e não em mãos suspeitas 
de pessoas que nunca puderam explicar como emiqueceram 
tão rapidamente, após ocupar cargos públicos e que, perigosa
mente, conseguem enganar uma grande parte do povo. Mas 
a nossa esperança é de que Abraão Lincoln esteja certo, e 
que eles não consigam "engan~r todo o povo, durante todo 
o tempo". 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Na pre

sente sessão foi lido ü Projeto de Decreto Legislativo n~ 122, 
de 1g91, de autoria da Comissão Diretorã., ·que 4'altera a feda
ção tio art. 1" do Decreto Legislativo n9 63, de 19 de dezembro 
de 1990, que dispõe sobre a remuneração do Presidente da 
República e dos Ministros de Estado''. 

Há necessidade de se transformar essa utopia em realid_a
de, fazendo co~ que o poyo brasileiro volte a acreditar na 
justfça e na eficácia das_ leis. 

Chegamos a tal nível de cinismo, que pessoaS que -ocupam 
altos cargos na admmistração do País, ostentando uma riqueza 

-A matéria ficará sobre a mesa, no prazo de cinco sessões 
_ orainá~i~s, para rec~~imento de eme.ndas, nos termos dÕ- art. 

235, i_nciso II, alínea f, do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) :.._ Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
n' 104, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 104, de 1991 (n' 348/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto. do Protocolo Adicional ao Acordo para 
a construção de uma ponte sobre o rio Uruguai, entre as 
Cidades de São Borja e Santo Tomé, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argentina, ·em Buenos Aires, em 6 de julho de 
1990, tendo 

PARACER favorável, sob n' 387, de 1991, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-2-
PROPOST A DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 15, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n"' 15, de 1991. de autoria do Senador João 

Rocha e outros Senhores _Senadores, que dá nova redação 
ao inciso V do art. 37 da Constituição Federal. (5~ sessão 
de discussão.) 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 14, DE 1991 

Discussão, ·em -primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n' 14. de 1991, de autoria do Senador José 
Richa e outros Senhores Senadores, que altera a redação do 
caput do art. 2° e o art. 3o do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, tendo 

PARECER favorável, sob n' 377, de 1991, 
- da Comissão Temporária,com votos vencidos dos Se

nadores Hugo Napoleão e César Dias. (4ª Sessão de discus
são.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 42 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 184• SESSÃO, EM 21 DE OUTUBRO 
DE 1991 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Justificando 
requerimento encaminhado por S. E~ à Mesa, solicitando 
informações ao Ministro da InfraMEstrutura .sobre a V si
minas. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Desmembra
mep.to do Emendão. Apelo em prol de apreCiação de emen

l.Z.l - Mensagens do Senhor Presidente da República da constitucional, em tramit-ação na Câmara dos Depu .. 
Submetendo à deliberaÇão do Senado_ a escolha de tados, que trata da remuneração dos deputados estaduai1' 

nome indicado para função cuJo provimento depende de __ e _vereadores. Transcrição, nos Anais do Senado, do traba
sua prévia aquieScência. --- --- -- ----- -- lho intitulado Mais uma vez o pólo 'petroquímico, de autoria 

- N'271/91 (o' 567/91, na origem), referente à escolha do Dr. Rodrigo Lopes. 
do Sr. Carlos Alberto Pessóa Pardellas, Ministro de Segun-
da Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a, função 1.2.4- Requerimentos 
de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica do - N' 749/91, de àutoria do Senador Humberto Luce-
Irã. na,.solic~tando ao Sr. Ministro da Infra-Estrutura, infOr111:a-

_ N' 272/91 (o' 564/91, na origem), de agradecimento ções que .menciona. 
fie comunicação. · - N9 7501_91, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 

1.2.2- Comunicação solicitando a convocação do Ministro da Economia, Fazen· 
Do Senador Meira Filho, que se ausentará do País da e Planejamento para prestar, perante o Plenário do 

nos próximos dias 25 a 30 do corrente mês.. Senado, informaçõe.s que menciona. · 
~ N9 751/91, de autoria do Senador Esperidião Amin, 

.1.2.3- Discursos do Expediente solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da. Casa, 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Falecimen- no dia 21 do corrente mês. Votação adiada, por falta de 

to do empresário Saul Brandalise, Presidente do Grupo quoru_m_. 
Perdigão. ·c 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- "Dia .1.3- ORDEM DO DIA 
do Médico". Projeto de Decreto Legislativo n' 104, de 1991 (o' 

O SR. PRESIDENTE- Fala associativa ao discurso . 348/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Senador Francisco Rollemberg. do Protocolo Adicional ao Acordo para a construção de 

SENADOREPITÁCIOCAFETEIRA-Colocações uma·ponte sobre o rio Uruguai, entre-as Cidades de São 
sobre o tombamento de Serra Pelada como Património Borja e Santo Tomé, celebrado entre o Governo da Repú
Histórico.~ · blica Federativa do Brasil e o_ G9vernó da República Ar· 

SENADOR MEIRA FILHO- Homenagem ao Jor- gentina, em Buenos Aires, em 6 de julho de 1990. Discussão 
nal do Brasil por sua posição de combate constant_e_à pomo-. encerrada ficando a votação adiada nos termos do art. 
visão. · 168 do_ Re_gimerito Interno: 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SI!NADO PBDBRAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Scudo Pedenl 
AGACJEL DA SILVA MAIA 
Dirctor E2cutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor AdmiDiltradvo 

DIÁRIO DO CONOIU!SSO NACIONAL 
l•praoo JOb rapouabüldadc da Mesa do Seudo Federal 

ASSJNATIJRAS 

LU!Z CARLOS UE BASTOS 
Diretor laduatrial 

Semcstnol --····----·-··---·----,·---- Ct$ 3.519,65 

PLORJAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretot Adjuato 

Proposta de Emenda à Constituição n•-15, de !99l,,de 
autoria do Senador João Rocha e outros Senhõres Sr.:nado
res, que dá nova redação ao inciso V do art. 37 da Consti
tuição Federal. Discussão-encerrada em 1'-' turno. 

Proposta de Emenda à Cõnstitufçáoii'-1-;r,-de 1991, 
de autoria do Senador José Richa e outros SerihoreS Sena
dores, que altera a redação do caput do art. 2o:> e o art. 
3'-' do Ato das Disposições COnstitucionais Transitórias. 
Usam da palavra os Srs. Eduardo Suplicy e Chagas Rodri
gues ( 4• sessão). 

1.3.1 ~ Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR NEY MARANHÃO- -Centralização e 

regionalização Qas compras através do CONAB. Apelo 
para aprovação, na Câmara dos Deputados, de projeto 
de autoria de S~ Ex~ que regulaf!:!ent? as compras d(! FAE, 
LBA e outros órgãos púbJjcos. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Congratula
ções a Ayrton Senna pela conquista do campeonato de 
Fórmula-I. Solidariedade ao Senador Cid Sabóia de Carva
lho a propósito de equívoco noticiado na revista Veja. En
caminhando ao MiniSüo Jarbas Passarinho ofício tratando 
da solução para a questão dos terminaiS-do CIAFI e de, 
assuntos de entendimento político e pessqal.· - · 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Revisão 
COnstitucional. Reforma Eleitoral. Representatlvictadé 
distrital para efetivação do Parlamentarismo. Voto Dis-
trital Misto. -

SENADOR ODACIR SOARES- Potencial econó
mico do Turismo no Brasil. Desempenho medíocre dOBra
sil nesta área. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Homenagem 
à memória do médico e ex-Deputado Federal, Amâncio 
Mário de Azevedo. 

Tiragem 2.200 cxemplarea. 

_1.3.2 - Comunicações da Presidência 
_ - ConvocaçãO de sessão conjUritã a -realizar-se am3-

nhã, às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 
_ }'érmin9 do prazo para interposição de recurso, no 
sentido de inclusão em Ordem do Dia, do seguinte projeto 
de lei apfeciado conclusivamente pela Comissão de Servi-
ços ~e Infra-:-Estrutura. _ _ __ . 
. _:_ Projeto de Lei do Senador no 222191, que dispõe 

sobre a indenização a ser paga pelas empresas públicas 
e _sociedades de economia mista aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios em que exerçam a atividade de 
lavra de minérios ~m ·geral, e dá oUtras _pro_vidências. À 
Câinã.ra dos Deputados. 

1.3.3 -- Designação da Ordem do Dia da próxima ses· 
são 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES 
ANTERIORES 

-Do Sr. Divaldo Suruagy, na sessão de 10-10-91. 
-Do Sr. Eduardo Suplicy, na sessão de 16-10-91. 

3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N' 36191. 

4- ATADE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES . - . . 

Ata da 184~ Sessão, em· 21 de outubro de 1991 

1' Sessão LegislativaOrdinária, da 49~ Legislatvra_ 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Beni Veras, Epitácio CãJefeira e Magno Bacelar 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Abdias do Nascimento- Beni V eras_- Chagas Rodrigues 
-Coutinho Jorge- Epitácio C.:i.feteira:..:......:. Francisco Rollem-

berg- Garibaldi Alves- Guilherme Palmeira- Humberto 
Lucena- Jo,ão Rocha- José Paulo Bisol- Jutahy Maga
lhães- Lavoisier Maia -Lourival Baptista- Magno Bacelar 
-Mansueto de_ Lavor- Marco Maciel- Mauro Benevides 
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- Meira Filho- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Odacir 
Soares- Oziel Carneiro -Telmo Vü::ira- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Ha-
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. _ 

Sob a proteção de Deus, iniciaiiios õo"SsO-s trabalhos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá- à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte. --

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO SENHOR PRESIDENTK DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a iscolha 
de nome indicado pai'ii função ciijó -provimento depende de 
sua prévia aquiescência.r 

MENSAGEM N• 271, DE 1991 
(N• 567/91, na origem) 

Excelentíssimo Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição 

Federal, e de a<::ordo com o -disposto no art. 18, inc\so I, 
e nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n• 93.325, de I' de outubro de 1986, no art. 39, inciso II, 
alínea a, e no art. 40, do Anexo I ao decreto n" 99.578, de 
10 de outubro de 1990, tenho a honra de submeter à aproVação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
CARLOS ALBERTO PESSÓA PARDELLAS, Ministro de 
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exeicer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica 
do Irã. 

Os méritos do Embaixador CARLOS ALBERTÕPES
SÓA PARDELLAS, que me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessa elevada função, constam da anexa infor-
mação do Ministério das Relações ExteriOres. - -

Brasília, 18 de outuro de 1991. -Fernando Collor. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum-Vitae: 
Ministro CARLOS ALBERTO PESSÕA PARDE

LLAS. 
Rio de Janeiro/RJ, 25 de julho de 1933 .. 
Filho de Raphael Garcia Pardellas e Angelin-a Pessõa 

Pardellas. 
Extensão Universitária em Administração de empresas, 

escola Fliminense de Engenharia. 
Curso de Engenharia Cjvil, Escola Naciqna,Lde_ J?nge-

nharia, UB. · · 
Extensão_Universitáriã e-m Engenharia EconómiCa, Esco-

la Nacional de Engenharia. --
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso de Especialização para Chefes de Setores de Pro-

moção Comercial. III Curso de Altos Estudos, CAE, IRBr. 
Terceiro Secretário, 19 de fevereiro de-1965. 
Segundo Secretário, merecimento, 30 de junho de 1967. 
Primeiro Secretário, merecirriento, 1? de janeiro de 1973. 
Conselheiro, merecimento 12 de dezembro de 1978. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 19 de junho 

de 1985. · 
Membro do Quadro de _Cooperação do Itamaraty com 

a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, 1966167. 

__ Auxiliar do Se~retário-Geral de Polí"tica E_xterior, 
1966/67. . . . . 
· . · Allxiliar do Cheié do Departámento de· Org~~ismos Re
gionais Americanos, 1975. 

-_ A~sistente dO Chefe-da_ Divisão da AssOciação Latino-A-
mericana de Livre ComérCiO, 1977. -

Chefe, interino, da Divisão da ALALC, 1977. 
Assessor do Chefe do Departamento_ de __ Organismos Re-

gionais Ame~ficanos, 1976178. . · .. 
Assessor do Chefe da DivisãÔ do Pessoal1978179. 
Assessor do Chefe da Divisão do Pessoal, 1978n9. 
Chefe interino, da Divisão do Pessoal, 1979. 
Washington, Terceiro Secretário, 1967. 
Washington, Segundo Secretário, 1967/71. 
Bruxelas, Segundo Secretário, !971173. 
Bruxelas, Chefe do Setor de Promoção Comercial, 

1971173. . 
Bruxelas, Primeiro Secretário, 1973 .. 
São José, Primeiro 1>ecretário, 1973174. 
São José, Encarregado de Negócios, 1973174. 
Londres, Conselheiro, 1979/85. 
Londres, Chefe do Setor de Promoção Comercial, 

1979185. . 
Londres, Chefe da Seção de Interesses Argentinos, 

1982185. 
Pequim, Chefe do Setor de Promoção Comercial, 1985. 
Pequim, Ministro-Conselheiro, 1985186. 
Pequim, Encarregado de Negócios, 1985186. 
Vaticano, Ministro-Conselheiro, 1986/91. 
XX Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 

1965 (assessor). 
- - Reunião Anual da "American Politicai Science Associa

tion", Chicago, 1967 (participante). 
.. Convenção do Partido Democrata, Chicago, 1968 (obser

vador). 
Convenção do Partido Republicano, Maimi, 1968 (obser-

vador).. . .. . 
VI Conferência AnUal do Programa Interamericano de 

Cooperação Católica, Nova Iorque, 1969 (observador). 
Seminário sobre Desenvolvimento Económico do Brasil, 

Londres, 1971 (participimte). 
III Conferência da Internacional Peace Academy, Helsin

que, 1972 (representante). 
Reunião dos Países Latino-Americanos Produtores de 

Café, Punta Arenas, Costa Rica, 1974 (representante). 
XVI Conferência Ordinária da ALALC, Montevidéu, 

1976 (delegado). 
.. XVII Conferência Ordinária da ALA L c; Montevidéu, 

1977 (delegado). · 
Á disposição do Secretário-Geral da OEA, em visita ôfi:. 

cial ao Brasil, 1976. 
· VIII Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do 

Prata, Brasilia, 1976 (delegado)., . 
III Reunião da Comissão Mista Brasil-México, Brasília, 

1976 (delegado). 
- Representante do ltamaraty no Grupo TéCnico Brasilei-
ro-Uruguaio doProtocolo de Expansão Comercial, 1976. 

XX Reunião da Comissão Assessora de Assuntos Mone
tários da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, 
Santi~go, Chile, 1978 (delegado). -

A disposição da Missão Especial da Costa Rica às soleni
dades de posse do Presidente da República, 1979. 

Ordem da Coroa, Cavaleiro, BiHgica. 
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Ordem dei Mérito de Mayo, Coniendador, Argentina. 
Medalha do Mérito Santos Dumont. -
O Ministro CarlósAlberio-Pesscla Pardellas se encontra 

nesta data no exercício de suas funçõe_s de Ministro-Conse
lheiro na Embaixada do Brasil jUnto ao- EStadO- da Cidade 
do Vaticano. - --~-- - -- -

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de de 
1991.Paulo CéSar ile Caritargo;Cliefe, substituto, da Divisão 
do Pessoal. 

(A Coniissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional) - - --- - - -

De agradecimento de comunicação: 
N' 272, de 19!l_l (n' 5li4191, na origem), de 18 do corrente, 

agradecendo comunicação_ da promulgação da Resolução n~ 
52, de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Epifácio Cafeteíra)''-"' O expe-
diente lido vai à publicação; · 

Sobre a mesa, comunícação que será lida pelo Sr. 19 Secre
tário. 

É lida a seguinte 

Brasflia, 16 de outubro de 1991. 
Oficio n' 120191'GSMFJL 

Excelentíssimo Presidente 
Em cumprimento ao-que determina o a!t. 38, alí~ea a, 

do Regimento Interno do Senado Federaf, comunico a V. 
Ex'--que--nié-auSffrilaretdo País nos próximos dias 25- a 30 
do corrente mês. 

Por oportunO, esclareço, que tal afastamentO pren"de-se 
ao aceite do convite a mim formulado pelo Presidente da 
Viação Aérea de São Paulo S.A, -V ASP. 

OutrosSim, para maior esclarecimentO, anexo a este Ofí
cio--o programa de viagem. 

Na oportunidade renovo meus elevados protestos de esti-
ma e alta consideração. -- --

Atenciosamente, -Senador Mefi-a Filbo. 

nm6. Sr. (a) 
Senador Meira Filho 
Brasilia-

São Paulo, 14 de outubro de 1991 

Com teierê"nda ao vôO íriaiigiii:3.1 dãVã.sp para Los Ange
les e San Francisco, informamos que tivemos n'ecesSidade de 
antecipar a saída para o dia 25/10-- sexta-feirá, para melhor 
atender às necessidades da programação. 

Anexo, encaminhamos o programa da viagem. 
Devido a mudança ocorrida, solicitamos a reci:infirmação 

de V. S• pelo telefone (011) 531-0087 - com Maria Rosa 
ou Sheyla. 

Agradecemos e esperamos q)ntar com sua presença. 
Atenciosamente, Wagner Canhedo Azevedo, Presidente. 
Programaçáo -- Brasfiia 
Comparecer para embarque iriunidos de passaporte e vis-

Sexta-feira - 25/10 
21h45min- ApresentaÇão no-AerOportO-de Brasília-

procurar Sr. Roõan Ou Sr. Trentini -
23h45nlin- Decolagem de Brasília para Manaus 
00h25 - Chegada ao Aeroporto de Mariaus 

Outubro de 1991 

Sábado - 26/10 
Olhl5min - Decolagem do Aeroporto de Manaus para 

Los Angeles · 
Chegada a Los Angeles (haverá ônibus e recepcionistas 

VASP para levá-lo ao Hotel) 
Century Plaza Hotel . . _ 
20fi25min A venue of the Stars Century City 
Los Angeles CA 9006/USA 
Tel.: (001) (213) 277-2000 
Tlx.: (001) (213) 698664 
Fax.: (001) (213) 551-3355 
Dia Livre -
Domingo- 27/10 
Düllivre 
20 horas- Jantar de Confraternização no salão de festas 

do Century Plaza Hotel 
Segunda-feira --28/10 
8h30min - Saída do Hotel para o-Aeroporto (haverá 

ônibus e recepCionistas VASP para levá-lo ao Aeroporto) 
10h30min - Decolagem para San Francisco 
llh40min - Chegada a San Francisco (haverá ónibus 

e recepcionistas V ASP para levá-lo ao Hotel) 
Grand Hyatt San Fran-cisco Hotel - on Union Square 

345 Stockton Street - San Francisco - CA'- 94108 -
USA . - _ 

Tel.: (001) (415) 398-1234 
Tlx.: (001) (415) 340592 
Fax .. : (001) (415) 391-1780 
13 horas -Chegada ao Grand Hyatt Hotel, onde será 

servido o almoço 
Tarde Livre 
20 horas -Jantai de confraternização no salão de festas, 

seguida de show com Daniela Mercury, no St. Francis Hotel 
Terça-feira - 29/10 
10h30-Salda do Hotelpani o Aeroporto (haverá ónibus 

_e recepcionistas VASP para levá-lo ao Aeroporto) 
12h20min - Decolagem de San Francisco (com escala 

técni"ca em Los Angeles) 
Quarta-feira 30/10 
10h10min - Chegada em Brasüia 
Nota Importante: 
Temperatura: Los Angeles oscilando entre 12° e 22°C
San Francisco oscilando entre TJ e 20°C 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - 0 éxpe-
diente lido vai à publicação. 

·· Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,Srs. Senadores, o Brasil 
deve uma parte substancial do seu desenvolvimento, do seu 
progresso, â particípação de imigrantes, e entre eles podemos 
citar os japones_eS~ alemães, poloneses, o-s origináriOs do 
Oriente Médio, espanhóis e italianos. 

A preferência dos italianos concentrou-se, especialmente, 
no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Descendentes destes imigrantes são hoje figuraS exponeri~ 
ciais de nossa sociedade e de nossa economia. 

Fui surpreendido, hoje pelé_l manhã, com a notícia do 
falecimento do Senhor Saul Brandalise, Presidente do_ Grupo 
Perdigão. · . _ · 

Filho de imigrant~~ italianos, nascido em-1916~ conieçou 
a trabalhar desde os 10 anos com o pai, numa pequena loja 
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de secos e molhados, no Município de Videira em Santa Cata
rina. 

Ele deixa uma lacuna entre os grandes empresários brasi
leiros que acreditaram no Brasil e nele investiram confiança-, 
entusiasmo, trabalho e recursos. __ _ 

Saul Brandalise foi um desses_ homens que, no Brasil, 
graças ao trabalho e visão de futuro, fizeram de um pequeno 
negócio um imenso complexo agroindustrial e comercial. _ 

Ainda muito jovem, com o curso sec_undáriO ·e apenas 
23 anos de idade, em 1939, assuriüu os negóCios do pai, quando 
adquiriu um pequeno frigorífico e montou urna casa de benefi
ciamento de couros. 

A partir daí não parou de crescer, diversíficando suas 
atividades em vários ramos da agricultura, da indústria e do 
comércio, com ênfaSe no _Setõr de alimentos, mas com atuação 
também no setor de transporte comunicações e imobiliário. 

Alcançou, na atualidade, este admirável complexo em
presarial que é o_ Grupo Perdigão, um expoente de nosso 
mercado interno e d.a pauta de exportações brasileiras, contan
do com cerca de 20 . .000 empregados que, conforme seu enten
dimento e declarações, sempre foi considerado _o recurso mais 
importante de suas empresas, e a eles dedicava tratamento, 
atenção e assisténcia especíals.- ---- -- - · · -

Faleceu Saul Brandalise com 75_anos e ainda trabalhava 
com o mesmo afinco e entuSiaSmo, participando como Presi
dente, Diretor, Secretário Ou membro de Conselhos de Admi
nistração, empresas, órgãos de classe, num total de 23desses 
cargos. _ ~-

Com o seu falecimento, o Brasil perde a colaboração 
de um homem que, em benefício de nosso progresso, transfor
mou sua vida em uma agenda de projetas e de trabalho. 

Ele, indiscutivelmente, deixa no País e no-Estado de 
Santa Cataiiria uma-grande lacuna. . _ 

A sua vída foi um tributo de honra à descend_ência dos 
imigrantes italianos e um tributo de gratidão ao Brasil, este 
País generoso e de braços abertos a todas as __ raças, culturas 
e credos. 

Conhecia o Sr. Saul Brandalise e desfrutava_de sua amiza
de. Sempre me distinguiu ·com "demonstrações de apreço, esti
ma e consideração. 

Transmito, desta tribuna do Senado, os meus sentimentos 
e o- meu pesar à família do Sr. Saul Brandalise e a todo o 
corpo funcionai do Grupo Perdigão, no seio do qual ele só 
tinha amigos e admiradores. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Laurival Baptista, o Sr. 
Epitácio Cafeteira, deiXa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg; 

O SR. FRANCISCO RQLLEMBERG (PFL -SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem _revisão do_ orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, quando cheguei ao Congresso Na~ 
clonai, em 1971, na Câmara dos Deputados, a Comissão -de 
Saúde era uma das mais acreditadas e urna das mais procuradas 
por aqueles que, como eu, médicos, chegavam àquela Casa. 

Recordo-me bem que procurei, naquela ocasião, o meu 
Líder, Deputado José Bonifácio, e pedi-lhe que me indicasse 
como membro da Comissão de Saúde. Logo à .tarde, dizíã. -me 
que o meu pedido estava encontrando_ algumas dificuldades, 
porque sendo aquela comissão, ao lado_da ComiSsão de_ Cons
tituição, Justiça e Cidadania, uma das mais procuradas, e-

não tendo me man#estado há mais tempo, não saberia corno 
fazê-lo. Consegui Chegar lá pelas mãos de um bom amigo, 
o Deputado J anduí Carneiro. 

Naquela comissão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o tr~
halho era diuturnQ. Os assuntos que diziam respeito à me~i
cina e à saúde popular naquela comissão encontravam guariQa, 
e nós, os seus merribros, trabalhávamos diuturnamente, nlão 
som_entç na el~bora.ção d~ pr9jetos, parecere§,_ como também 
na realização de .serilinárfos, simp-óSios, viSitaS, pára (jue aque
la comissão realmetite merecesse o lugar que ocupava naquela 
CaSa. 

Re_cordo~me, também, Sr. Presidente, que o _dia 18 de 
outubro era um dia disputadíssimo por todos nós. Quem não 
queria. naquela comissão, homenagear a classe médica? 
Quem, naquela ocasião,"n~o tinha uma palavra de afeto, de 
carinho, de louvor pelos médicos do Brasil, pelos_médicos 
do mundo inteiro?-

Mas vejam, Si. Presidente- e Srs. ·senadores, não-vai tão 
longe assim o tempo, são apenas 20 _anos que venho, anual
mente, ocupando a tribuna para reverenciar a classe primeira 
à qual me filiei na ininha mocidade. 

Sexta~feira fiz quãse de propósito. Preparei uma fala, 
mas não usei a tribuna, Quis colocar um termômetro para 
verificar a temperatura no Congresso. Ninguém falou sobre 
o· médico, Procurei os jornais dó dia, do dia seguinte e do 
outro dia, e nenhuma referênCia ·sobre o médico brasileiro. 
Hoje, pela manhã, encontrei a notícia de que a sociedade 
Médica do Rio de Janeiro fizera uma giricana pãra homenagear 
o Dia do Médico·e·angariar fundos para oferecer a um hospital 
que cuidasse dos aidéticos. Mas, Sr. Presidente, Sts. -senado~ 
res, nem a gincana, nem o que foi amealhado na mesma 
sensibilizou quem quer que-fosse, por que hoje, segunda-feira, 
três dias depois, não apareceu nenhum hospital que atendesse 
aidéticos para receber a ajuda acolhida naquele momento. 

Vejam, então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a desaten
ção, o desapreço -'----imerecido talvez - com que hoje vem 
sendo brindada a classe médica em nosso país. Daí por· que-, 
Sr. Presidente, com muito desencanto, pela primeira vez não 
venho à tribuna para falar das qualidades excelsas do médico. 
Pela primeira vez não venho à tribuna para exaltar a medicina 
como ciência e arte. - - - - -

Perdoa-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se leio, en~ 
tão, em trés páginas talvez um pouco ásperas, amargas tam
bém, como médico que vê a sua profissão, a ciência que abra
çdu e que abraça a tão longo tempo esquecida já de todos 
nós. Sr. Presidente, Srs. Senadores· comemorou,;,se sexta-feira 
próxinia p-assada o Dia do Médico.. - · - -

Como sói acontecer nos últimos_ tempos quase .não se 
ouviu f:ilar em tal data, haja vista a forma com que são hoje 
olhados pela comunidade os médicos. 

Médicos de uma medicina que não se sOCializou mas se 
estatizou, transformando em funcionários públicos pouco res
peitados e mal remunerados, incapazes_ de manter o seu solene 
juramento do dia maior da sua colação de grau. 

Falando desse médico de hoje, funcionário siildicalizado, 
xeivindicador, grevista, o Dr. Nelsçm Senise _em seu trabalho 
"Medicina e Impunidade" enfocando as greves mé~.iças ass_im 

· disse; "Sou contra a greve dos médicos pela razão primordial 
que ela fere a ética profis-siOnal no âmago mais profundo 
da sua filosofia. A essência do nosso código de comportamento 
concentra-se nos valores humanos". 

Foi esta estatíúlçãõ qtie llivelou por baixo a classe médica 
como outras de grau de respeitabilidade igual que tem levado 
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o médico a perda do seu natural carisma e o conseqüente 
da sua credibilidade. 

Ora, não pretendem ser os médicos anjos ou demónios, 
mas profissiOnais dedicados a uma pura e desgastante tarefa, 
que é a de aplacar as dores dos nossos iguais, dar-lhes conforto 
de assistência à beira do leito ou acompanhá-los por toda 
vida. 

Contudo, é o médico transformado em funcionário e visto 
pela burocracia da previdência social que lhes paga mal como 
simples nome da folha de pagamento. Assim, não é de estra
nhar, portanto, que estejamos assistindo campanhas e mais 
campanhas contra o médico, incompatibilizando-o com a so
ciedade, colocando-o no pelourinho por qualquer falha, dele 
exigindo-se muitas vezes o descumprimento de normas que 
limitam sua atenção no atendimento a clientela massificada. 

Não estão alheios os médicos a estes problemas que hoje 
fazem parte de um complexo que vivem intensamente na reali
zação de sua tarefas. 

O Sr. LourivaJ Baptista- Permita-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROl:LEMiiilRG.- Com prazer ou
ço V. Ex• 

O Sr. Lourival Baptista - Eminente Senador Francisco 
Rollemberg, estou ouvindo V. EX' com a maior atenção, médi
co ilustre que é. Conheci-o ainda jovem, e eu já era médico, 
residente em São Cristoyão, em nossa teirã, Sergipe:S6 na 
cidade de São CristovãO eu tinha oito consultórios, e-V. E~ 
iniciava o seu curso na-- tradicíonal Faculdade de Medicina 
da Bahia. Depois de formado, V. Ex• foi para Serp;ipe, tornou
se um consairado cirurgião, homem com relev~iiies serviços 
prestados a nossa terra como médico humanitário, mas _da 
nossa época. Atualmente, o médico não pensa como nós pen
sávamos, c_omo pensamos, como fomos no pa:ss3do. A medi
cina mudou muito, e V. Ex• sabe a que me refiro. Na nossa 
época, havia o que chamávamos o médico de família, que 
estimava o seu doente, tratava-o com carinho, com amor. 
Hoje, a medicina mudou, e. não quero estender-me mais de 
que forma mudou. Felicito V. Ex~ pelo pronunciamento. V. 
Ex• faz muito bem em lembrar o dia consagrado ao médico. 
Médico nós fomos, mas com "M'' maiúsculo, era o que sentía
mos quando assistíamos Ui:n doente. Quando_V. Ex~ operava, 
compartilhava da dor do doente e da sua família. Isso eu 
creio que desapareceu. Ainda existem médicos como V. E~ 
que comungam c_om a dor, com o sofrimento do doente aten
dido. E eu como médico - lá se vão quase que· 50 anos, 
que farei de formado, no próximo ano, em mediciria -, po
rém, vejo que ;1 diferença entre a medicina do meu tempo, 
mesmo do tempo de V. Ex', não é a ·mesma niedicina de 
hoje. Mesmo assim, Senador FranciSco Rollemberg, congratu
lo-me com V. Ex', com a nossa classe, posto que ainda existem 
médicos com M maiúsculo. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Senador Lou
riyal Baptista,-itlédicos fomos. médicos somos e médicos são 
aqueles que se graduaram nas faculdades e investiram seus 
sentimentos, sua inteligência, sua argúcia pa-ra· minorar o-Sofri
mento humano. 

Recordo-me, Senador LourivalBaptista- e faz bem lem
brá-lo que V. EX' foi médico em São CriStóvão~ corif-niõifõ 
consultórios, póiéiiúláõ-enriqueceu no exetcfciO~da profissão, 
pois dedicou-se à doação permanente durante todo o tempo 
em-que soube exercer a profissão. V. Ex' foi médico da SUDE
PE --SU:perintendêncfa do Desenvolvimento da Pesca, e do 

Sindicato dos Ferroviários. Não me recordo, nobre Senador. 
de ter ouvido, no Sindicato dos Ferroviários, onde V. Ex• 
é tão estimado até hoje de uma maneira tõâa especial~ ·que 
tivesse recebido qualquer ónus. V. Ex~ foi atender pacientes 
naquele sindicato por mero latruísmo, porque, diga-se de pas
sagem, aquele sindicato vivia só e ali não existia um médico. 
V. Ex~ foi levar o seu trabalho às famílias dos ferroviários 
sergipanos. 

O Sr. Lourival Baptista - Permite-me V. Ex' um novo 
aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG-' Pois não. 

O sr. LouriVal Baptista - Quero dizer a V. Ex' que, 
em Aracaju, fui médico do Sindicato dos Ferroviários, fui 
médico do Sindicato da Construção Civil, fui médico do Sindi
cato dos Estivadores, sem ónus para esses sindicatos. Naquela 
época, não existia acumulação. Também fui médico de uma 
fábrica de tecidos e nunca recebi um tostão de clínica parti
cular. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -' Sei"disso, Sena
dor Lourival Baptista, mas sei que oS tempos mudaram, tam
bt!_m. o médico hoje precisa receber-algo, mas é neCesSário 
que guarde dentro de si a sua idéia primordial, o seu toque 
inicial, inaugural, que é o de desejar servir ao próximo sem 
que esse próximo possa representar para si uma vantagem, 
um lucro ou algo mais. Senador Lourival Baptista, o médico 
superespecializado de hoje, constrói clínicas de emagrecimeD
to, as quais o Dr. SeníSe chama de ''_clínica de enriqueciriiento 
para os donos", clínicaS de gerontologia, paitinda de mna 
premissa falsa de que existem doenças de idosos que podem 
e devem s_er curadas em hospitais, "quarido sabemos que a 
velhice não_ é doença, mas um processo natural de desgaste 
ao qual não poderemos_ fugir; e a velhice necessita Iriais do 
que medicamentos, necessita de exames laboratoriaiS; neCes~ 
sita de amor. de carinho, de cuidado, da sens~ção de partici~ 
pação de utilidade, do se'ntido de ser um membro maior e 
mais velho da sua família. Esses_ nossos colegas começam a 
tirar o velho do seu ambiente familiar. Agindo assim, eles 
tiram desse paciente, desse velho 50% dos seus sonhos, dos 
seus sentimentos, da sua capacidade de participação. Os ve
lhos não lucram nada com isso, mas as clínicas lucraQJ. muito. 

Nobre Senador, na época da alta tecnologia, a que assisti~ 
mos, as escolas têm uma preocupação muito grande _na espe
cialização precoce. Então, sai um jovem médico que vai fazer 
um curso de tomografia computadorizada, vai trabalhar em 
um tomógrafo. 

É necessário que existam médicos que trabalhem em to
m6grafos e trabalhem bem. Mas o que ocorre? Com 75 escolas 
de Medicina no Brasil, estamos preparando médicos para um 
Brasil que não é o real. Já não ensinamos um médico a usar 
um estetoscópio, a medir a pressão arterial porque temos 
até apárelhos digitaiS que fazem isso mUito bem; não ensina
mos mais um médico a auscultar, percutir, apalpar e, principal
mente, Sr. Senador, a ter a paciência de ouvir o paciente. 

Cada pessoa· ê singular, é uma entidade própria que não 
se ·compra e não se-mede com qualidades de outras pessoas. 

Esse jovem faz um exame muito bom, muito interessante, 
rtfãtenfático afé, m·as não dá ao doente um poúCõ de! conforto, 
de carinho e de esperança, porque todos trazemos no subcons
ciente ao nascer, lenho certeza, o desejo ínsito de morrer 
- porque dela não podemos escapar -, mas de morrer e 
morrer bem. Sr. Senador, o que se faz hoje com a doença 
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e com a morte é urria iiidústria __ na qual eu, como médico 
mais maduro, não tanto como V. Ex~. não possq aceitar que 
se faça e que se pratique. Daí por que, Senador, quando 
as escoJas não preparam bem, quando os médicos não cami
nham no atendimento às necessidades básicas da população 
brasileira, quando os médicos se concentram na-s grandes cid~
des e quando estas grandes cidades fazem as grandes clínicas 
que se aparelham demasiadame-nte e s_e sofisticam por demais, 
elas tiram do médico, do homem ou da mulher .médicos, a 
capacidade de amar e de raciocinar, e por isto esse médico, 
que deveria ser socializado pelo afeto, pelo sentido de dever, 
não é-socializado, ele_é estatizado, é funcionário -público. 
É o médico sindicalizado do qual falei, é o médico reivindi~ 
cador, grevista, que se sindicaliza para se defender, que é 
reivindicador das suas própriaS -reivindicações, que faz a greve 
partindo de uma premissa· de que ele pode saber de antemão 
quais os doentes que pode ou não atender, porque há uma 
comissão de triagem. _ _ _ _ __ 

Ora, meus amigos-, COmO Se POde definir uriêáCia? s_eria 
aquele cidadão que chegou esmagado por um catr_(t~õu_J.úfi 
de nós que chegasse, há poucos instantes, no servíçO médico, 
co~p a sensação de mal-estar gástrico, um pouco tonto, sem 
enxergar bem e fosse diagnos-tiCãdo perturbação digestiva, 
indigestão e, falecer, em segu~da, de enfarto, hemorr?_gia cere
bral e coisas desse tipo? 

Sr. Presidente, não entendo. Não entendo o médico que 
se especializa demais. Não ~nt~n~_o _ç __ l!lédicp que faz greve. 
Não entendo o médico qu_e_ teíviridica suas ·próprias- necessi-
dades esquecendo as da coletividade. _ _ - _- ___ --=- _ 

Certa ocasião, em Bãrcelona- oD.dç:-V._Ex~, Senador 
Lourival Baptista, também estava para_~;ttinha surpresa, havia 
uma gre':'e 4~ m~dicos. Mas nenhum médico ali estava que~ 
rendo trabalhar menos; ne~hum rnéc;iico estava briganqo por 
melhores sálarios. Estavam brigari~o, sim, _pela melhor quali~ 
dade de assisténcia médica que eles poderiam dar para que, 
nos hospitais, não faltasse o material necessário- ao atendi~ 
menta de um número de pessoas e que fosse criado um maior 
número de vagas com finalidade de _g__ue ~-população não 
se sentisse frustrada e incapacitada de ter o atendimentq _que 
necessitava. -

Ora, nobre Senado!, essaS divagaçõeS que V._ Ex• me 
provocou~ de certa forma, desviou-me do cerne do meu ·pro~ 
nunciamento. 

Mas é preciso que essas coisas sejam-dit"ã:s- no Dia.-do· 
Médico, homenageãndo e lamentando para que, como Ocor
reu esta semana, e·ssa data não passe mais desapercebida. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, claro que eles envolvem 
toda urna dinâmica de política social e principalmente pol(tica 
de saúde. Bem os conhecemos, -pois tantas e- tã._ntãs-Vezes 
têm sido diagnosticadas essa~-P~Q~lemátícas. Mas iqsis_too~J;Il 
afirmar- e já o disse mais ·aeuma ~_ez--:- que "o pfoblema, 
a meu ver, não é de diagnóstiCo e, sim, de terapêutica, -haja 
vista que a tradicional política de enfocar a Saúde, desvinculada 
do todo nacional, terri~se mostrado ÍtiCOI!!P_etente para solucio~ 
nar seus males mais singelOS". - -

Não descarto a possibi_Iidade, mesmo em_ nosso sistema 
previdenciário, de ver valorizada a figura -_do m~dico, para 
tantos hoje um inimigO, um-icfversário-:- a ponto de ser acusado 
gratuitamente- pois é fáéil ~Cusar---=- de responsável, indu:-_ 
sive, pelo déficifda Previdência Social. Veja V. EX~ ã -que 
ponto chegamos -. valorização que deveria começar pelo 
justo salário e por um esquema racional de_ trabalho._ Que 
se pode esperar de uma Medicina praticada por profissiõ-riais 

de esca~sos salários mínimos, que necessitam desdobrar-se 
em atJvidades paralelas em três turnos de trabalho de manhã, 
à tarde e em plantões noturnos? Que esperar de profissionais 
que· não dispõem de tempo para acompanhar a literatura médi
ca de sua especialidade? E de que força moral dispõem o~ 
responsáveis pela burocracia estatal ao prefixar saládOs redu~ 
zidos em mínguas taxas de atendimento e cotas de serviço, 
quando deveria pagar b~m e exigir em categoria _ç. qualidade? 
E nesse contexto que age o médico de hoje. Impossibilitado 
de bem desef!lpenhar o seu papel profissional, é obrigado 
a assumir um pa.Qel sacia~ para o_ qual não foi destinado. 
- _ Ciénc1ã e Arte compõem sua ativictade, quando se debru~ 
çam sobre o corpO hunlano, para o diagnóstico e _a erradicação 
da doeJ;Iça. Missão esta que todos desempenham sempre com 
r~~-peitO e humildade, em quaisquer circunstâncias, pois~- o 
-que está em jogo-'! ~ida humana- depende de sua perícia. 
de_ sua experiência~ que se ..aprimoram à medida que se empe
nham em fazer da profissão uma_ extenSão de sua vocação 
interior e-de sua personalidade._ 

- ---Sejam, pois, bons médico-s para honrar a classe _médica, 
hoje tão-vilipendiada, tão insultada, tão agredida, reduzida 
à condição de adversária, quando, na realidade, se um dia 
for narrada a história da Medicina brasileira. 

Nós podíamos lembrar aqui Carlós Chagas, Rochã-Lima, 
OsWaldo Cruz, Jorge de Marsjllac, Renato Pach~co, Augusto 
Leite e tantas figuras admiráveis pela cultura, pela dedicaçãO, 
~lo sacerdócio. _ -

CongratulÕ-~me com os médicos de todo o Brasil, levo-lhes 
a minha saudação e a minha solidariedade, seguro de que, 
como o povo tem feito, um dia p Estado lhes fará justiça. 

Era o que e1.i"tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

Durante o discursl!J do Sr. Francisco Ro/lemberg, 
o Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência deseja, em nome da Casa, ·se assódar a esta justa 
e merecida homenagem. O Senado Federal, pela manifestação 
do Senador Francisco Rolle_mberg, com intervenções de outros 
se·nadoi"eS,-"iriclusive a-dO Senador Lourival Baptista, enaltece 
o transcurso, na última sexta~feira;-do Dia do Médico, urna 
das mais prestigiosas categorias profissionais, com permanen~ 
tes e relevantes serviços prestados à comunidade bi~~ileira. 
Portanto o S.enado homenageia também, neste instante, a 
classe médica do nosso País. 
· _Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEI/{A (PDC-MA. Pronuncia 
O Seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. President~, 
Srs. senadores, o jornal Congresso Nacional, de Hoje_, traz, 
em sua p~melra _pagina_, a mançhete: S_err~ Pelada vira Patri
mónio Histórico. 

''O garimpo de Serra Pelada, com sítio geológico, 
pelos cálculos pessimistas, de 500 ou- 6001 de ouro, 
foi fechado por decreto do Presidente da Repúbli~a. 
Mais de 100 mil garimpeiros estão impedidos de conti
n~ar no trabalhos que ofereceu 42t de ouro ao Tesouro 
Nacional, além do que saiu ilegalmente. Sem trabalho 
em Serra Pelada, os garimpeiros invadiram as terras 

_ ·Yanomamis e vêem, agora. o garimpo famoso set tom~ 
bado como acervo histórico e cultural, abrindo espaço-



7160 Terça-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl\o II) Outubro de 1991 

para a entrada das multinacionais,- com o apoio do 
Emendão. Novos conflitos à vista, pois os gariinpeirós 
já entraram com pedido de mandado de segurança con
tra o Governo. 

O assunto será denunciado pelo Senador Epitácio 
Cafeteira. - - ~~ - - -

Conforme eu havia conversadO COm os jorn'!listas do jor
nal CongreSso Nacional, vou fazer, a partir de agora, a denún-
cia que ali está dita. -

Sr. Presidente, Srs~Senad()res, há dez dias, a COoperativa 
de Mineração dos Garimpeiros âe Serra Pelada - COQMI
GASP, ingressoU, no Superior Tribunal de Justiça, coni pedi
do de mandado de segurança contra o que--considera "ato 
ilegal e abusivo do Presidente da República, consubstanciindo 
em decreto ilegal e inconstitucional" que o DiáriO Oficial dil 
União publicou no dia 13 de junho de 1991. 

O decreto em referência é sem número e traz, em si, 
um dos mais estranhos episódios da vida brasileira: impede 
cem mil garimpeiros de trabalhar e anuncia que Serra Pelada 
vai ser tombada pelo Poder Central "tendo em vista sua rele~ 
vante importância histórica e cultural". 

Quanto à importância histórica e cultural do decreto, 
nenhuma dúvidaexiste: ele escancara ao mundo este período 
da nossa históriã, em que os-aros govemamenfais pro-Curam 
confundir a inteligência nacional, deixando muitas interro~ 
gações quanto aos verdadeiros motivos que oS irDpetem. -N-e~ 
nhum país impede cem mil homens de trabalhar, deixando 
cem mil fami1ias em dificuldades de sustento. Nenhum país 
do mundo pára a retirada de ouro em mina a céu aberto 
onde existem quinhentas toneladas ou mais do metal nobre. 
Nossa dívida externa motiva o Governo a exigir do assalariado 
mais fome e menOs teto, e o os creúores cobram juros ___ cada 
vez mais altos; os chamados serviços da dívida custam muito 
caro, pois a gente humilde tem de pagar as idas e vindas, 
as hospedagens e diárias- das missões, tanto do Fundo Mone
tário Internacional_ quanto as de nossos representantes. 

O Sr. Oziel Carneiro - Permite-me V. Ex• uni aparte? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA ::_Tom muito prazer, 
vou dar o aparte a V. Ex•, Senador Oziel Carneiro, Senador 
pelo Pará, portanto, muito ligã.do aos problemas de Serra 
Pelada. -

O Sr. Oziel Carneiro - Nobre Senador Epitácio Cafe
teira, conheço o garimpo de Serra Pelada, primeíi"o, em razãO 
de função que exerci, porque o garimpo estaVa Sob a jurisdição 
do Programa Grande Carajás; segundo, porque lá estive verifi~ 
cando in loco a situação quando o garimpo-vivia o seu momento 
de apogeu e, hoje, embora não encontre nenhuma razão que 
justifique o tombamento de Serra Pelada como património 
cultural, a impressão que se tem, pelas notícias que nos che
gam, é que, embora ainda possa existir ouro bastante em 
serra Pelada, as condições de trabalho são muito perigosas 
para o garimpeiro e, evidentemente, exige inves-timento para 
que seja reduzida a cota_ da cava que existe lá, para que o 
ouro possa· ser explorado. Na verdade, o que existe em torno 
de Serra Pelada e do garimpo de um modo geral na Amazônia 
é, sem dúvida, uma incompetência do Governo, primeiro por
que, se quisesse resolver o problema dos garimpeiros de Serra 
Pelada, ter-se-ia que fazer uma permuta entre a Jazida de 
Serra Pelada para que a Companhia Vale do Rio Doce ali 
fizesse a exploração mecânica, com melhor reridiffiento econô-. 

mico para o País e cedesse à população que não tem outra 
opção na região, a não sei' garimpar ouro, aS jazidas da Serra 
das Andorinhas, que ficam bem próximas de Serra Pelada. 
A mesma coisa se verifica, de um modo geral, com os garimpos 
na Amazônia, por absoluta incompetência do Governo, por
que até a convivênCia do garimpeiro com o índio seria possível, 
desde que o Governo se capacitasse e realizasse um cadastro, 
oferecendo licença e acompanhamento à atividade garimpeira-. 
De qualquer forma, ao emitir esSa ininha opinião, entendo 
que-v. Ex~ trata tema de vital importância, porque são inúme
ros brasileiros que, não tendo outra opção, deslocam-se do 
seu Estado - Maranhão, Goiás, Piauí, Tocantins etc. -e 
dirigem-se à Serra Pelada, na ânsia, no desejo de conseguir 
meios para melhor sustentar os seus familiares. Devemos estar 
atentos para esse problema. Não encontro, conscientemente, 
qualquer razão. qualquer justifiCativa que possa determinar 
que Serra Pelada sofra tombamento, inclusive razões culturais. 

O SR. EPITÁCIO C.AFETEIRA - Muito obrigado, no
b_re Senador Oz1el Carneiro. V. Ex~ enriquece o meu pronun
Ciamento. 

Mas dizia eu: 
O ouro de Serra Pelada pode contribuir, conforme cálCu

los pessimistas, c~m pelo menos um terço dessa dívida, a 
custo zero. Na prática, ao Governo compete, apenas, a presta
ção dos serviços de manutenção da ordem e os de atendimento 
das necessidades básicas. _ 

E aqui" q-uero dizer ao nobre Senador Oziel Carm~iro 
que fico preocupado quando se fala nos custos Para se tirar 
o ouro de Serra Pelada. Começo a pensar que estamos atrás 
de investidores estrangeiros que queiram bancar este custo, 
ou este "contrato de risco", porque o ouro está lá. 

Dura_nte o meu pronunciamento vou mostrar, inclusive, 
a V. Ex\ que apenas na parte assoreada da calha principal 
temos algumas toneladas de ouro. 

O Sr. OzJel Carneiro -- -V. Ex• me permite um esclare-
cimento? - . 

. -~ O SR. EPITÁCIO CAFETEffiA- Pois não, nobre Sena-
dor. · 

_ . O Sr. Oziel. Carneiro- Não argumentei apenas em rela
ção ao aspecto económico, ma$ o fiz quanto à dificuldade 
de~ exploração d~ jazida, quant<? ao risco de vida pal}l o garim
peiro e, consequentemente, pela profundidade da cava ele 
não tem condições de continuar a explorá-la. Por outro I~do 
gostaria de ser mais real na minha informação: não exist~ 
talvez no Brasil um local onde haja maior exploração do ho
mem pelo homem, do que no garimpo de Serra Pelada. Se 
V. Ex~ for àquela região, verificará -e eu defendo que se 
cri~m condições para que os garimpeiros que vivem na Ama
zóhia possam garimpar, realizar os seus objetivos e conseguir 
o seu ouro- que eles, como brasileiros, como nossos irmãos 
têm tanto direito como todos os outros a ter uma vida melhor: 
V. Ex~ verá que a maioria dos brasileiros que ali vivem não 
fazem garimpagem, mas são meras mulas de transporte de 
cascalho da profundidade da cava para ser lavado num nível 
da cota do terreno, e aí, então, os chamados arrendatários 
da lavra é que vão usufruir os benefícios. Tudo isso eu incluo 
naquilo que eu costumo dizer ser mera incompetência do Go
verno, que não quer efetivamente resolver o problema do 
garimpeiro na Amazônia. - - -

. O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Muito obrigado, no-
bre Senador. · 



Outubro de 1991 DIÁRIO DO CONGRF..SSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 22 7161 

Para os que tém analisado o comportamento governa
mental em relação à Serra Pelada, há dois poderosos motivos: 
ou a formação de ávido grupo interno ou o desejo de entrega 
da exploração às multinacionaTs.- Em ambos os casos há pre
juízo claro para a Nação, porque -retira dos brasileiros a clareza 
dos negócios e os meios de manutenção de meio milhão de 
habitantes. O ouro garimpado de Serra Pelada é- entregue 
à Caixa Económica e transferidO ao Tesoüro -Nacional, e se 
a exploração -do ouro for feita, por qualquer empresa, este 
ouro fica escondido nas manipulações con_tábeis que podem 
tomar rumos diversos, enriquecendo poucos e desfavorecendo 
o País. - = -

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Eu apenas começo, 
nobre Senador Magno Bacelar, mas tenho a maior alegria 
em ouvir V. Ex~, meu conterrâneo e que, comigo nesta Casa, 
está permanentemente desde as primeiras horas de todos os 
dias das Sessões do .Senad_o. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Epitácio Cafe
teira, a iiiú!nção é de, iniCialmente, me congratular com V. 
Ex~ pela oportunidade do discurso, e· por trazer um fato de 
tamanha importância. O decreto já vem editado sem número, 
e com tal justifkativa histórica e cultural, mas_ histórica é 
a dívida externa do nosso País e cultural é a fome e o desam· 
paro do nosso trabalhador. Mesmo em condições subumanas, 
como a que se referiu o nobre Senador·Oziel Carneiro, eu 
perguntaria a esta Nação: em que setor da vida brasileira 
é dado ao trabalhador escolher seu serviço? 0- Go_verho, ein 
tal medida, leva esses garimpeiros, conterrâneos nossos do 
Maranhão, do Pará, do Piauí, do Ceará e de todo o País, 
que não encontram trabalho nos grandes centros, que são 
expulsos _das terras pelas crises a que estamos assistindo e 
de denúncias de violência no campo, leva esses homens a 
encontrar serviço senão na violência urbana e vivendo sob 
as pontes como nós temos assiStido no nosso País. Quero 
me congratular mais uma vez. V. Ex' tem razão e tem o 
meu integral apoio na iniciatiVa Como em talitas õiltrã.S-que 
tem advertido ao Governo do risco que vem correndo. 

O decreto de junho último traz muitosaspectosâ reflexão. 
Na verdade, é uma obra-prima em subterfúgio de ~ntenções. 
A ementa é enganosa, porquanto afirma prorrogar ''o prazo 
concernente aos trabalhos de garimpagem na localidade de 
Serra Pelada", porém, o Governo impede a extração do ouro, 
utilizando a expressão ementária de "e dá outras providên
cias". 

No art. to, o decreto prorroga, "até 11 de fevereiro de 
1992, o prazo fixado para o término dos trabalhos de garimpa
gem na localidade de Serra Pelada, no Estado ~o Pará". Mas, 
logo no § t~, esse artigo estabelece_ que a garimpagem_s~ 
restringe, exclusivamente, "aos -trabalhos desenvolvidos nos 
rejeitas Oriundos da cava principal do garimpo". Ora, tem-se 
aí uma burla, porqu-anto rejeitas são o cascalho, a terra, a 
lama, já lançados fora pelos garimpeiros. A estes interessam 
primordialmente as pepitas fartamente encontráveis em quan
tidade e tamanho em Serra Pelada, e não é só a cava principal, 
mas todo um sítio geológico. 

Pois bem, a ementa abrange a localidade ou o sítio-geoló
gico de Serra Pelada. O art. 19 , caput, repete- a-- indicação 
da localidade de Serra Pelada; mas o § P, além de reduzir 
à cava principal, não permite a garimpágem-an:lpla, mas apenas 
a movimentação dos rejeitas, isto é-, daquela massa de terra 

.e cascalho que passou pelas batéias. 

Pior ainda é o § 29 do mesmo art. to que_ evita até o 
trabalho na área total rejeitada. Atribui ao DNPM a definição, 
em portaria, da faixa dos rejeitas que podem ser trabalhados. 

É _de_ se perguntar: Quem está por trás dessa autêntica 
demonstração de prestidigitação legal? A quem interessa to~ 
mar o ouro_dos garimpeiros de Serra Pelada e do Brasil? 

A Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra 
Pelada, há muito, vem sendo banida pelo Presidente da Repú
blica. Agora, no art. 2~ do decreto, exigiu-se que a entidade 
apresentasse, até 11 de fevereiro de 1992, "o detalhamento 
do projeto de aproveitamento racional dos rejeitOs, acom-p3~ 
nhado da respectiva licença de instalaçãO emitida pelo órgão 
ambiental competente". _ 

Ora, Srs. Senadoies, o prazo da prorrogação de que trata 
o decreto ffrida na data-limite de apresentação do projeto 
de aproveitamento racional dos rejeitas. Não há .explicações 
sobre o que seria ''aproveitamento racional''. se a apresen~ 
fação do projeto -ocorresse no dia 11 de feverelfo -de 1992, 
o Governo teria por findo o prazo-da prorrogação, sem que 
os garimpeiros tivessem permissão pata fraba"Ihar. Po( ou tio 
lado,_a ___ apresentação do projeto é su\)or_dinada à licença de 
instalação emitida pelo Ibama_, órgão do GQverno e a este 
obediente para negar licença de garinlpagem em Serra Pe.Jada. 

_Pois bem, no prazo exigido pelo Decreto no 99.385, de 
11 de julho de 1990- baixado na medida para forçar a retirada 
da Cooperativa dos Garimpeiro_s de Serra Pelada -o projeto 
da COOMIGASP foi protocolizado no DNPM. 

Todos os obstáculos que o Governo tem criado para impe
dir o trabalho de cem mil garimpeiros, que só enriqueceram 
o Tesouro Nacional, foram ultrapassados._Apenas os garim
peiros estão impedidos de trabalhar apesar da suposta prorro
gação. Como ã permisSâo pa-ra trabalhar não vem, eles conti
nuam aguardando, ameaçados que estão pelo art. 22 do Decre
to n• 98.812, de 9 de janeiro de 1990, que prevê reclusão 
de 3 meses a 3 anos e multa a quem garimpar sem pennissãó. 

_ At_é parece Que, no Brasil deste fün de século, o Goverito 
revive os métodos usad_os nos tempos dacolonização_do~ __ Esta
dos Unidos e que os filmes de cowboy retr.atam com fidelidade. 

Gostaria que o nobre Senador Oziel Carneiro ficasse aten-
to para o texto deste Decreto. . -~ 

O art. 3• do decreto publicado pelo DOU, em 13 de junho 
último, tem este texto primoroso: 

"Art. 39 A Secretaria de Cultura da Presidência 
da República. por intermédio do Instituto Brasileiro 
do Patrimônio Cultural, e o Ministério da Infra_-Es
trutura, por intermédio da Secretaria Nacional de Mi
nas e Metalurgia, apresentarão, até 31 de dezembro 
de 1991, estudos. conclusivos_ visando ao toinbaffi~ntQ 
da cava de Serra Pelada, tendo em.. vista sua relevante 
importância histórica e cultural." 

Isso é de estarrecer, Srs. Senadores! 

O Sr. O.ziel Carneiro- V: Ex~ pefnlite ~ais um- aparte? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Com muita alegria, 
nobre Senador. Sei que V. Ex~ é dos que está atento a este 
pronunciamento, que_considero importante, não porque tenha 

--sido feito por mim, rilas porque diz respeito á?íqueza nacional, 
que pode inclusive servir para pagar metade deno_ssas dívidas. 

O Sr. Oziel Carneiro - Quero deixar bem claro que 
. não-estou_contrário à linha do pronunciamento de V. Ex~ 
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O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Nem eu chamei a 
sua atenção como se V. Ex~ estivesse contra. V. EX"já havia 
declarado que era contra esse tombamento. Citei o seu nome· 
porque V. Ex~ está atentó-à9 assunto e, conseqüentemente, 
me ajudando a chamar a atf\nção do País para o que está 
ocorrendo em Serra Pelada. \ 

O Sr. Oziel Carneiro-.0 q~e eu quis achegar ao discurso 
de V. Ex• é o qi.ie penso e ent~ndo como solução para a 
questão do garimpciTó na Amazó'tiia; ptOb!erna que nã? é 
resolvido porque o Governo se mantém no pl~n_o teónco. 
O próprio decreto a que V. Ex• faz menção é um decreto 
sem número, o que também nos deixa muito preocup~dos. 
Se começarem a baixar decretos sem numeração, sem registro, 
vai ser ruim. QU::lndo falo _em inc_ompetência do .Governo, 
o que quero dizer é que, se O Governo está pensando _em 
fazer um tombamento no interesse do património histórico 
e cultural do garimpo de Serra Pelada, para conseguir afastar 
dali os brasileiros que procuram aquela área para garimpãr 
ouro, eVidentemente, é~ mais uma vez, a prova de um assesso
ramento incorreto e"de uma decisão inexplicável. Não há nada 
sob o ponto de vista cultural e histórico que jUsüfique-o.tOmba
mento de Serra Pelada. O Governo deveria fazer outro tomba
mento em Serra Pelada, definir, efetivamente, o que ainda 
existe de ouro naquela área. Se não fosse .ecoriômiÇ_g __ e adequa
do para: a lavra manual, que ele buscasse um meio.de meca
nizar aquelas lavras para explorar o _ouro e b_u_s_ç;.asse uma 
alternativa para que aqueles brasileiros, que ali estáo procu
rando ouro, pudessem localizar-se e continuar na sua atívídade 
de gariinpeiro. Posso dizer a V. Ex• que existem, bem próximas 
da- Serra Pelada _,e isso_ declarei publicamente durante a 
mi~ha campanha p'ara o Senado, em 1986 - as jazidas da 
Serra das Andorinhas que podem ter lavra de ouro a céu 
aberto exatamente como foi a de Serra Pelada no seu início, 
e cuja' concessão de lavra pertence_ à Companhia Vale do 
Rio Doce, p-ortantO, uma empresa do Governo~ J?esejo que 
ele. resolva o problema dos garimpeiros. A meu ver, esse 
decreto de tombamento sob o aspecto histórico e cultural 
não passa de mais um artifíciO e, na ffiinha opinião, não vejo 
nenhuma justificativa para iss0. -- _· __ .' . _ 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETElR<Ç-'- Agradeço, mais uma 
vez, a V. Ex~ e quero exortá-lo a ·mOstrar ao GovernO que, 
realmente, está mal assessorado. Talvez o Vice-Líder do Go
verno, nobre Senador Ney Maranhão, possa dar alguma expli
cação a esse respeito, porque, na realidade, o que está aconte
cendo é deveras singular. Não sabemos quanto ouro há em 
Serra Pelada, ma,s posso garantir a V. ,Ex_~ que pafses estran
geiros - e não VQU çitar aqui nerihum particularmente com 
aquele satélite que descobre até quant_as árvores Ioram quei
madas na Amazónia, sabem exatamente a quantidade d_e ouro 
que temos em Serra Pelada. Podemos não ter tecnologia para 
ter essa informação reconhecemos que eles têm tecnologia 
para conhecer a no~sa riqueza. 

O Sr. Humberto Lucena- Permíte~se V. Ex• um aparte? 

O SR. EPITÁCIO CAEETEIRÁ_::.:_ Ouço;- com muita 
honra, o aparte do nobre Senador Hum.berto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex~- tem toda a razão 
em trazer ao debate do Senado Federai O decreto, sem núme
ro; baixado pelo Senhor Presidente da República, e divulgado 
pelo Diário Oficial do dia 12 de junho próximo passado, que 
"prorroga o prazo concernente aos trab~.lhos de garimpagem 

na localidade de Serra Pelada e dá outras providências". Real
mente, como bem acentuou V. Exn, se a·decreto se ativesse 
ao que está na_-e-menta, penso que nada haveria a comentar. 

É um direito que o Senhor Presidente da República tem 
de prorrogar esse prazo, embora eJ)teja, também, solidário 
com V. Ex~ no que tange à necessidade de se garantir o traba~ 
lho a esses cem mil garimpeiros que têm tirado dali o seu 
sustento e, de certo modo, têm contribuído para que se possa 
continuar explorando, mesmo artesanalmente, o ouro que 
ali se encontra. Mas, realmente, nobre Senador Epitácio Cafe
teira, o ponto_ alto do pronunciamento de V. Ex~ está na 
crítica ao art. 3"' do referido decreto que estabelece o tomba
mento da cava de Se.I_Ta Pelada~ tendo ~m vista a sua r?levância 

. e importância hbtórica e cultural, através da Secretaria de 
Cultura da PresidênCia da República por intermédio do Insti~ 
tu to Brasileiro do Património CulturaL Estranho que o Senhor 
Presidente da Ré pública tenha feito incluir neste decreto se me~ 
Jhante dispositivo" que é absolutamente inoportuno e não tem, 
portanto, a menor justificativa. Como bem disse o Senador 
Oziel Carneiro, não há nada que se possa caracterizar como 
de importância histórica e cultural no garimpo de Serra Pelada. 
O que se faz realmente necessário salientar. é o que o garimpo 
representa em termos de_ patrimônio económico, ou melhor, 
de potencialidade económica para o nosso País; potencialidade 
que precisa ser devidamente explorada para que, numa hora 
tão difícíl como a que nos encontramos no momento, com 
uma crise económico-financeira sem precedentes, continue~ 
mos sem explorar uma riqueza tão importante e tão grandiosa. 
integral apoio da minha Bancada às suas palavras porque, 
de um lado, insistimos na necessidade de exploração econõ~ 
mica do garimpo e, de outro, na necessidade de não se_ agravar 
o problem~ soçia~ des_empr~gaQd9_-~e _c<::ntenas de milhares 
.de pessoas que têm ali_ o .seu sustento e o de sua família. 
E, por último, nosso_ protesto contra esse esdrúxulo tomba
~en.tp histórico e cultural do garimpo de Serra Pelada. 

- O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -Agradeço, nobre Se· 
nadar Humberto Lucena, o apoio de V. Exs~ e da Bancada 
do PMDB a este nosso pronunciamento. 
_ _ Hoje se fala muito em modernidade. O termo, a palavra 
da moda é modernidade. Em nome da modernidade, estamos 
vendendo a USIMINAS .agora! 

Em suma, nestes tempos de modernidade_ explícita, em 
que .as iridústrias de bases ·ao País- são transferidas do.patri
mónio público para quem, não se sabe, os atos praticados 
pelo Governo contra os garimpeiros de Serra Pelada consti
tuem episódios que repugnam a consciência jurídica do_ País, 
ainda mais quando há lesões seríssimas ao direito priVado, 
esse inesmo direito- em nome do qual está sendo dilapidado 
o_ patrimôniO pUblico. _ _ , . ___ - - __ _ 

. Milhares de garimpeiro's de serrá Pelada, tangidos pelas 
dificuldades lesivas à Nação e oriundas do próprio Chefe de 
Governo, -retiraram-se para o norte. Foram para Roraima, 
e de lá estão Sefi:dO expulsos também porque entraram em 
reseiv3s indígenas.__ - - - -

- - Espera-se _que, dentro de pouco tempo, o GOverno colo
que todo o seu potencial repressivo em Serra Pelada, onde 
os garimpeiros já estão desesperançados. Todas as restrições 
ao trabalho, que eles sabem realizar b_em, estão solapando 
a harmonia social na área. E o Govenro sabe que há senti
mento de resistência e, até mesmo, de comoção naquela área 
rica, mas, cuja riqueza o Governo_ tudo faz para retirar do 
Tesouro Nacional e dar-lhe fim desconhecido, em nome da 
economia privada. 
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Sr. Presidente, o depósito/garimpo de Serra Pelada en
contrava-se contido na concessão de lavra de minériO de ferro 
outorgada à Cia. Vale do Rio Doce pelo Deçreto n9 74.509, 
publicado no Diário Oficial da União de 6 de setembro de 
1974. 

Entre janeiro e maio de 198_0, garirripeiros descobriram 
ouro na região de Serra Pelada, atraindo para o local dezenas 
de milhares deles. Isto porque, em 1972, já s_e falava do encon-
tro de amplas reservas na área. _ 

E aqui, vez por outrã., refiro-me à fala do Senador Oziel 
Carneiro que, ainda há pouco, chamou a atenção par~ essa 
questão S. Ex~, de certa forma, tein até se antecipado aos 
assuntos que vou tratar, conhecedor que é de toda a regiãc;>. 

Como não compete à Vale do Rio Doce a exploração 
de ouro, e como o decreto que lhe permitiu atíviâade mineral 
fala apenas em ferro, o Governo e a Docegeo, Subsidiária 
da Vale, não tiveram como evitar a chegada de verdadeiras 
ond~s de garimpeiros. Pensavam os administradores da época 
em garimpagem superficial rapidamente superável. 

Realizadas as. pesquisas exigidas pelo Departamento Na
cional de Produção Mineral, verificou-se que Serra Pelada 
é uma imensa reserva· aurífera. -- · - -

Por isso mesmo, a Presidência da República ali instalou 
uma estrutura pioneifa Coordenada pelo Serviço Nacional de 
Informações. E, em 1984, o projeto de autoria do Deputado 
Sebastião Curió transformou-se- na Lei n9 7.194, de 11 de 
junho daquele ano, criando a reserva garimpei rã de_ Serra 
Pelada. 

A Companhia Vale do Rio Doce foi, então, indenizada 
na quantia eqUivalente a 59 milhôes de dólares pelas áreas 
onde atuava a Coopetativa dos Garimpeiros de Serra Pelada. 
Ou seja, a partíi dilí, a partir dessil_i_nd~~iz~ção, a Companhia 
Vale do Rio Doce não tem-mais difeito sobre essa faiXa de 
terra. Ela recebeu uma indenização para que- ã Cooperativa 
pudesse trabalhar nessa faixa de Serra Pelada. 

Entretanto, por motivOs de ordem legal, a garimp~gem 
é submetida a licenças prévias e continuadas. Agora, con-tudo, 
o Presidente da República decidiu afastar os- garimpeirOs- da 
área onde ainda se encontram mais de quinhentas toneladas 
de ouro. 

Ora, a Constituiçâo~ -no-art. 114 :._ acjuda ·consthWçãO 
que jutamós defender aqui, Sr. Presidente, e que tantos lutam 
parâ desvirtuá-la, modificá-la, emendá-la, não em p_e_q':l_e~a 
escala, mas num emendão --a Constituição -·repito- rio 
art. 174, §§ 3• e 4•, determina in verbis: 

"Art. 174. c ............ ~ ..................... -.... ~~~ ..... . 
§ 39 O Estado favorecerá a organização -da ãtivi

dade garimpeira ellf Coopc!rãtiV:fs; levaÍ:tdo em conta 
a proteçáo do meio ambiente e a promoção económi
co-social dos garimpeiros_. 

§ 4~' As cooperativas a que se refere o parágrafo 
anterior terão prioridade na autorização ou concessão 
para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais 
garimpáveis nas áreas oride e_stejam atuando, e naque
las fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma 
da lei." . 

A Lei n' 7.805, de 18 de julho de 1989, no art. 5• (tanto 
quanto o art. 79 do Decreto ~9 98.812,~d~ _9 de _janeír? de 
1990, que a regulamenta) priõriza·as cooperativas como a 
Coomigasp para lavra garimpeira. A entidade dos garimpeiros 
de Serra Pelada tem, obedientemente, cumprido todas as exi
gências governamentais, com-, -iiidusive, alvará expedido pelo 

DNPM. não se compreendendo, portanto, a decisão de retirar 
tamanha mao-de-obra do seu setor·de trabalho. 

_ Muitos temem que a abertura do subsolo ':lacional à explo
ração estrangeira contida no Emendão, esteja visando Serra 
Pelada; outros admitem que são os próprios setores internos 
ambiciosos~ os grandes propulsores das medidas antipatrió
ticas que, atualmente, impedem a retirada do ouro de Serra 
Pelada. 

Era o que tinha a d~zer, Sr. Pr~siden~~· (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Epitácio Cafeteira, o 
Sr. Mauro Bene~·ides, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente 
de Secretário. 

· ·O SR.l'RESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Meira Filho, por cessão do Senador Almir 
Gabriel. 

O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Prc!sidente, Srs. Sena
dores, começo esta minha rápida fala lendo trechos muito 
importantes de um político, de um jurista muito proeminente, 
que passou pelos umbrais desta Casa, deixando seu rastro 
de luz e inteligência. Dizia ele: 

"Tudo o que merece durar na ConstituiÇão de um 
_ povo recomp-õe-se e toniffca-se- Com a publicidade e 
- a livre manifestação do pensamento. As grandes nações 

coesas poderiam caracterízar~se, ci:idã-C:jual, pelO cará
ter do seu jornalismO. Não considero possível represar 
os abusos da imprensa com leis repressivas. Contra 
a imprensa não há outro remédio profícuo, senã_o a 
mesma imprensa." 

Recorri-me â inteligência de Rui Barbosa, cujo· teor 9o 
seu pensamento acabo de ler para prestar uma homenagem 
ao Jornal do Brasil. 

Há muito tempo devia essa hOmenagem ao Jornal do 
Brasil. Infelizmente, não t'enho tido--a oportunidade de ler 
todos os jornais brasileiros, todos os dias. Posso até estar 
cometendo urita injúStiçã por omissão. Mas, é no Jornal do 
Brasil, e tem sido no Jornal do Brasil, que tenho lido vários 
editoriais, e-xcelentes por sinal, denunciando a "pomovisão". 

Ainda no começo deste mês de outubro. li nesse jornal 
o seguinte título de o um artigo que passo a enfocar, nãp na 
sua totalidade, mas, apenas, no essencial. 

Diz () Jornal do Brasil: 

. "Olhar pornográfico": .....: "A televisão brasileira 
mergulhou tão a fundo em-suas córitradições-que-hoje 
se mostra incapaz de sair do_ duplo círculo vici(?So de 
pornografia e -desinformação,- no qual está atolada até 
o. pescoço. A -qualquer hora, a 9fgia audiovisual saltã 
da tela, como se existisse um Brasil de tolos do lado 
de fora da televisão, onde as pessoas são incapazes 
de reagir, e um outro Brasil, moralmente desleixado, 
do lado de dentro, onde tudo é permitido." 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MEIRA FILHO - Com muito pràzer. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Meira Filho, V. Ex• 
está trazendo um assunto nesta tarde, ao Senado Federai, 
e eu quero, em priineiro lugar, solidarizar-me com V. E~ 
pelas suas posições. Sabemos que a imprensa livre, democrá~ 

-tica, é muito importante para dar apoio à liberdade que o 
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povo exige. Há uma frase do grande Imperador Napoleão, 
que dizia: "Eu prefiro ver, na minha frente, cem mil homens 
para combater do que jornalista de aldeia contra mim". Isso 
é a ditadura. Agora, o que não se pode, _Senador -como 
V. Ex~ acaba de citar aí- é confundir liberdade com libertina
gem. Concordo com V. Ex~, não se vê, em nenhum país do 
mundo, nos Estados Unidos, nos países da Eur:opa, da Ásia, 
o que se verifica_hoje na televisão brasileira. As 7 horas da 
noite, ligo a teleVisão e vejo cenas de motéis nas novelas. 
Isso _é_muitó ruim, Senador, para a nossa mocidade. Uma 
criança· com 7, 8 anos d_e _idade _vê tudo isso COm a maior 
naturalidade. Vejo, também, nessas novelas __ marid_o "tran
sandQ" com a cunhada e vice-versa ... É como se diz na gíria 
popular do Nordeste: .. É a maior cachorrada!" "Uma desmo
ralização!" Isso, Senàdor Meirã Filho, desmoraliza a socie
dade brasileira. Portanfo, estou de acordo com V. Ex~ ao 
alertar o País, ao alertar a sociedade, porque isso significa 
chegar ao fundo do poço moralmente._ 

O SR. MEIRA FILHO - Agradeço ao nobre Senador 
Ney Maranhão o aparte. 

Precisamos lembrar também que fez muito bem a ConstF 
tuição de 198_8 quand9 expurgou, eliminou a censura. 

É bem verdade que a liberdade de imprensa tein direitos, 
direitos adquiridos através de uma Constituinte livre, que cha
mou a si todo o povo para que dela participasse; mas também 
estabeleceu deveres para a liberdade de imprensa, tanto é 
que aqui diz o seguinte:·-- , __ 

"Art. 220. . ................................ ~· .. ·····'"··· . 
§ 2\1 É yedada toda e qUalquer censura de natu-

reza política, ideológica e artística." 
O § 3\1 diz, textualine-nte: 
"§ 3' Compete à lei federal: 
I- regular as diversões c cspetâd.i.los públicos, cabendo 

ao Poder Público infOrmar sobre a natureza deles, as faixas 
etárias a que não se- recomendem, locais e horários em que 
sua apresentação se mostre inadequada;" 

~embro-me muito bem do dia etil qa~ _ch~gou a-- eSte 
recinto uma portaria' do MinistériO da Justiça, de S. Er o 
Ministro Jarbas P.assarinho, em que S. Ex~ regUlamentava 
o que está estabelecido na Constituição: · · · ' 

O Sr. Ney Mara~hão - E quaSe que o mundo vinha 
abaixo, Senador. _ . ·--~ -. ;--. 

O SR. MEIRA FILHO - Levantou-se conúa S. Ex• uma 
onda terrível, dizendo-se que o MiniS.tiõ tisiã:Va atingindo a 
censura. Acho- que não. O mesmo direito que_ a Inlprensa 
_conquistou, através. da Constituição, essa liberdade é e~tabe
lecida com direitos a.cumprir, tanto que-o art. 221 estabelece 
o seguinte: - · 

"Art. 221. _A próàuçãÔc,t a progra-mação das 
emissoras de rádio e televisão" áteilderão aos seguintes 
princípios: ' ' · - -

I- prefci-ência a finalidad~s.educatiVãs; artísticas, 
culturais e iriformativas; -

II- proinoção da cultura nacional e regional e 
estimulo à produção independénte que objetive sua 
divulgação; 

III- regionalização da produção cultural, artís
tica e jornalística, conforme percentuais estabell!-cidos 
em lei; · - --r·,- -

IV- respeito aos valores éticos e sociais da pessoa 
e da família." ~ · • 

Mas não é isso que está acontecendo. 
O Sr. Ney Maranhão --Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MEIRA FILHO::.._ Ouço V. Ex• com prazer:· 

O Sr. Ney Maranhão- Quanto a esse_decreto do Ministro 
Jarbas Passarinho, acho que nós, senador, temos culpa tam
bém, porque o Congresso não regulamentoU ainda e~~es arti
gos da Constituição. Então este é um dos motivos peJos quais 
o Ministro Jarbas Passarinho avocou a si esse decreto, porque
penso que chegamos ao fundo do poço, em que temos novelas 

- de motéis sendo assistidas por nossas- filhas, por minha neta 
-de sete anos d!! idade. E o res-ultado é a falta de n;speito, 
que é a base da família. A responsabilidade disso é da televi
são, que entra direto em sua casa. De modo que o Congresso 
deve, rapiOamente~ Senador, transformai esses artigos da 
Constituição em lei ordinária para disciplinar issO. V. Ex~ 
sabe muito Oem que com esse-projeto de decreto do Ministro 

_-Jarbas Passarinho quase o mundo vem abaixo, pois, como 
V. Ex~ afirmou, diziam que era um projeto que feria OS direitos 
de liberdade. O Ministro J3.rbas Passarinho estaVa defenden~ 
Uo, Senador Meira Filho, o direito da familia, o direito de 
respeito à famíliã.. Mas há muita gente que não interpreta 
dessa maneira, que acha que quanto mais degradante, melhor. 
E isso não pOdemos aceitar. Era o que queria dizer a V. 
Ex' 

O SR. MEIRA FILHO- Mais uma veiobrigado, Sena
. dor Ney Maranhão. 

O Sr. RonanTito- V. Ex~ me concede um aparte, Sena
dor Meira Filho? 

O SR. MEIRA FILHO -'"Pois não,-Senador Ronan Tito. 
É um -prazer--ouvi-lo. Aliás

1 
com V. Ex•, tenho aprendido 

muito aqui nesta- casa: - -- --- - -

O Sr. Ronan Tito ~_Muito obrigado, Senador. E é recí
proco. Nobre Senador Meira Filho, já debatemos mais de 
uma vez esta questão aqui no plenário do Senado Federal, 
que é o lugar correto para este debate. Mas gostaria de diz.er 

-=a-v~ Ex~ e a· est~ Pl~nário que o iitu.ndo qu-ase Veiõ 3baixo 
quando o Senador Pompeu de Sousa - registro, Sen3dor 
Pompeu de SoUsa-, po"rque Sobre ele não pesa e nem pode 
pesar nenhuma suspeita no que tange à liberdade de imprensa 
-:-jornalista emé_rito, homem sério, O que-pretendeu o Sena~ 
dor Pompeu de _Sousa? Criar um co-riSelho para regular a 
questão· dã imprensa. Um conselho misto, com membrOs_ da 
sociedade, com membros da comunidade, com membros, in
clusive, dos meios de comunicação, como ocorre na Alema-

·-nliã,- ila Ftailça~ _ilós- pafse-s deSeOV6lvídos e aitos civilizados. 
-No eritantó, aprOvamos aqui, mercê até de um programã de 
-televisão, um projeto que, na, verdad~, dq~mitava_aqui, no 
Senado Federal, sem apreciação. Todas as vezes que se toca 
na questão da liberdade de imprenSa, deVo dizer que tOdo 
o Senado arrepia, iilclusive eu. Criticófuuítas vezes a imprensa 
-já abri mão, junto aos m·eus-amigos da imprensa, da veicu
lação do meu nome, pois não pretendo me candidatar mais, 
e por isso não e§tOu atado a essa ditadura da imprensa sobre 
o parlamentar. E da maior importânda que se crie esse conse
lho, a exemplo do que foi criado espontaneamente pelos publi
citários e que fun_ciona maravilhosamente; é auto-regulável; 
é o próprio conselho doS publicitários que regula as publici
dades. Fui procurado por diretores de televisão e de jornais 
que perguntavam: o que _é isso? E eu respondia: é juStamente 
a sociedade e a comunidade de comunicação que vão_s_e regula-
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mentar. No entanto, esse prcfjéto do saudoso, por todos os 
aspectos, Senador Pompeu de Sousa, colega de bancada de 
V. Ex~, está dormitando na Câmara dos_ Deputados. Agora, 
reina a vacatio legis. Todos sabemos que é perigoso não existrr 
nenhum órgão. Mesmo este conselho misto, criado inclusive 
com a participação da comunidade, com parlamentares _e prin~ 
cipalmente com a comunidade de informação, fica este- caos 
que está aí. Não sabemos o __ -qu-e se deve e o que não se 
deve. Lembro-me que estava aqui emperrada a sua aprovação, 
quando, no programa "Fantástico", com chamadas de_ uma 
semana de antecedência, a Tefevisã-6 Globo anunciou um es
pecial com Madona, que tinha sido vetado, inclusive, nos 
Estados 1:;rnidos dã América do Norte e que aqui, no Brasil, 
iria Saít na íntegrã. Eram -cenas de sodomia e até diziam as 
boas ou más línguas que a sua parceira naquela representação 
- por sinal de mau gosto - era uma brasileira. Mas aquilo 
eriçou os ânimos dos parlamentares aqui, e o Senador Pompeu 
de Sousa c_onseguiu ver aprovado, no Plenário do Senado 
Federal, a criação deste conselho. Estamos aguardando que 
a Câmara dos Deputados faça o mesmo. Se a Câmara dos 
Deputados não criar estas normas, juntamente com o Senado 
Federal, é possível que o assunto seja regulamentado através 
de Decretos. Repito que cOntinuo defe-ndeildÕ a liberdade 
de imprensa, mas essa liberalidade total é inaceítáVe"I; e êJ.uerú 
colocar a imprensa acima· da lei, Senador; tambéni cóm isso 
não concordo. Ninguéll_!, nem a imprensa, pode estar acima 
da lei. Congratulo-me pelo pronunciamento que- V. Ex~ faz 
sobre esses exageros da imprensa. V. Ex~ é um h.omem de 
imprensa como Pompeu de Sousa também o era, de maneira 
que V. Ex• tein autoridade moral para fazer este guesti9na
mento. Agradeço ·a- v. Ex~_o_ aparte que-me concedeu. 

O SR. MEIRA FILHO- Sen~dor Ronan Tito, o aparte 
de V. Ex' ao lado do meu pronunciamento cdnduz até qtçlhor 
o meu raciocínio. Agradeço imensamente a V~ Ex' e lhe digo 
que jamais como homem de comunicação viria ·a este micro
fone ou a esta bancada censurar a censura, achar ruim que 
a censura tenha sido eliminada em meu País. De maneira 
alguma, ainda mais eu, que, aqui em Brasília, SOfri as canse~ 
qüênciãS- de uma terrível censura por ocasião da revolução-. 

Todos nós, nesta cidade, sofremos demais e acreditó até 
que o comportameiito" da imprensa na Caj)ital' dó País·,- no 
que diz respeito à terríVel censura que_sofremos, é um compor
tamento de paciência, de espera e de certeza de que aquilo 
era uma onda que passaria e nos conduziria a respirar depois 
livremente. Jamais, desta tribuna, iriá defender a censura. 
Não. Acho que ela pecou muito contra t9dos nós d9 .E'aís. 
Repito até a frase de Ruflfarbosa quando d_isse: __ ~~Não consi
dero possível represar os_abusos da imprensa com leis repres
sivas. Contra a imprensa não há outro remédio propício senão 
a mesma imprensa." E é o qUe está acontecendo atualmente 
através do Jornal do Brasil. 

O Jornal do Brasil tem sido de um comportamento ímpar. 
Pediria até permissão ao Plenário, com vistas a que a Mesa 
faça constar_ dos Anais da Casa este artigo que cons-idero 
um primor, que foi publicado pelo Jornal do Brasil, no dia 
19 deste mês. ~ 

O artigo diz o seguinte: 

A GRANDE CRISE 

O sermão que o Papa João Paulo II, do alto de 
sua autoridade moral, passou quinta-feira na população 
de Campo Grande (MS) - onde denunciou a "grave 
crise moral que hoje em dia se abate sobre a família 

brasileira" - não poderia ser mais opottuno. Cainpo 
Grande é a cidade que detém o rec9!_de nacjon~ d~ 
separações conjugais. Outros_ sérios sintoma!) de desa
gregação vêm sendo registradõs, com fartura, em mui
tos outros setores da vida DaCional. 

Nunca os valores éticos e morais, que constituem 
a alma _de uma nação, foram tão desrespe~tad_os, _no 
País, como atualmente. Enquanto nos Estados Unidos 
uma denUncia_ de sexual ~~assment (assédio (õ!e~ua_l) 
leva um juiz, indicado à Corte Suprema pelo presi
dente, ao banco_dos réus, no Brasil cometem-se as 
mais espantosas infraçóes e Dada acontece, 0- fatO' de 
a sociedade acostumar-se a essas ocorrências é tão gra
ve quanto seu próprio cometimento. 

Pode-se encarar como simples folclore, por exem
plo, a declaração de um eX-Prefeito "f?a~ano; que reco
menda aos políticos roubar o máximo-possível, quando 
no exercício de cargo público. Mas o problema é que 
existem .muitos, como se sabe, dispostos a seguir seu 
exetnplo-. O ex-Prefeito, que pre-gou as delíCias da IOcu
pl.etação, merecia ser preso. A tendência, no -BraSil, 
Ç a de absqryer declaraçõ-es como essas; como --se não 
fossem graves. Seria cansativo eitumerar casos recentes 
·de delitos -da agressão à Deputada Raquel Cândido 
no plenário da Câmara aos escândalos do INSS -, 
que acabaram em nada ou em praticamente nada. 

Muitas das infrações- e talvez o ex-Prefeito baia
no se enquadre nesse caso - se relacionam à menta
lidade atrasada que ainda vigq_ra e~_ muitos_ pedaços 
do País. As_ ocorrências policiais registradas recente
mente em Alagoas não remontam só ao terit:PO'do coro
nelisrno_, q~~ se julg~v~"morto çom ;;~ Revolução de 
30. Ficam mais para tr~s: lembram os tempos do far 
west, Onde a lei era feita por quem sacava mais rápido. 
Em esferas por onde transitam pessoas que tiveram 
acesso- ao estudo e â cultura, certas transgressões são 
inaceitáveis. 

·Acaba de ser lançado Unl: livrÇ>1 no qual uma ex-Mi
nistra eXpõe a público sua vida 'pessoal, contando todos 
os detalhes_do romance que manteve com outro Minis
tro. Deixando de lado a questão do adultério,_ pergun
ta-se como uma pessoa tão emocióhãfffie"rite vulnerável 
pôde estar à frente do_ MiniStério mais inipOrt"ante no 
quadro da crise nacional. Terá ela tomado as decisões 
que tanto impacto provocaram entre a população -
_e, agora se vê, para nada - com a mesma frivolidade 
com que narra suas· aventuraS? 

Se ~ mera ignorância das regras morais pode justi
ficar de~rminados atas, não se pode admiti-los, de 
forma alguma, quando vindos de pessoas que detém 
poder e responsabilidade social. U _espírito público é 
incompatível Cóm a ãmoralid3de. Não é por: outra razão 
que o juiz ThOmas foi exaustivamente sabatinado pelos 
senadores americanos. Aqui deVeria acontecer o--mes
mo. A questão moral deve ter o mesmo peso das ques-

. t()es objetivas: são faces de uma mesma moeda. 
O Sr. Carlos Patrocínio- Pefnlite-mci V. Ex• um aparte? 
O SR.~ MElRA FILHO- Com muito prazer, nobre Sena-

dor Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrocútio -Nobre Senador Meira Filho, 
associO!me às congratulações de V. Ex~ ao Jornal do Brasil 
e à imprensa- sadia qUe ainda existe rio nOsso P3ís. Em peregri-
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nação por todo o nosso País. o Sumo Pontífice, o P~pa João 
Paulo II, em uma de suas homilias, abominou a degeneres
cência ética e rifoi"al por que passa o nosso ·País. Saudamos 
também essa- reportagem que V. Ex" quü Seja-ftahS:crita nos 
Anais desta Casa. Esperamos mesmo que alguns dos pontos 
enfocados por Sua Santidade possam surtir algum efeito, para 
que a sua passagem em nosso meio não seja em- v_~o. Mais 
do que nunca, precisamos mesmo estabelecer nonnas éticas 
e morais, iilclusiVe, e principalrriente, para a impren-sa televi
sada. Não temos corno assfstir a um:a novela de televisão junta
mente com uma das nossas filhas menores. Isso talvez seja 
bom para a indústria de televisores, porque vendem duas, 
três televisões ·para uma mesma casa. Cada um assiste ao 
seu programa favorito- no set.i arilbiente predileto. Portanto, 
congratulo-me com V. Ex~ por homenagear o Jornal do Brasil 
e- eSpero que a· palavra sábia, fíinl.e, irii:ill1!Stionável sob todos 
os aspectos do Santo Padre, que hoje deixou a nossa Nação, 
sirva de exemplo para que possamos, aos poucos-, retirar das 
telas das nossas televis6es eSses programas que tão grande
mente comprometem a ética e a moiãl do povo brasileiro. 

O SR. MEIRA FILHO -Senador Carlos Patrocínio, 
sinto-me mais seguro com as observações de V. Ex~, porque 
constato que o seu pensamento se coaduna com o meu. Esta
mos juntos na mesma direção. 

O Sr. Odacir Soares- Permüe=me V. Ex~ um aparte? 

O SR.MEIRA FILHO- Ouço V.OOEx•com prazer. 

O Sr. Odacir Soares -Queria também congratülar-me 
com V. Ex• pela abordagem que faz em_ relação a uma das 
questões mais sériãs do Brasil que é a da liberdade __ de impren
sa. Dentre as relevantes, há a Lei de Imprensa, do Estatuto 
da Imprensa que, inclusive, tramita- na-Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, neste momento, tendo como Rela
tor o Senador José Fogaça. Ao mesmo tempo em que V. 
Ex~ e a sociedade brasileira condenam essa liberdade _abu_siva, 
principalmente da televisão, no sentido de veicular, em horá
rios não apropriados, programas desapo~selhados às crianças, 
àqueles jovens de faixa etãria mais baix_a, temo_s_~ambémde 
considerar que o mesmo acontece com a publicidade. Quando 
viajai!lOS pelo exterior, observamos nos_· veículos de comuni
cação que não há uma publicidade tão voltada para o erotismo 
quanto a brasileira. Essa abordagem que V. Ex~ faz traz à 
tona - e reiterO issCt ·até pórque está presente o Senador 
Nelson Carneiró;-que-pteside a referida ComisSã();.:.;_ a discus
são desse projeto que tramita nO S_enado Federal e_ que, neste 
momento, está na Comissão de Justiça. Ttã.tã~se-do projeto 
referente ao Estatuto da Imprensa, da Lei da Imprensa, de 
uma lei que vai regular os direitos e Os deveres da imprensa 
brasileira. Na medida em que definirmos, fixarmos-; materiali
zarmos as responsabilidades da imprensa relativas à questão 
do dano moral e estabelecermos as penalidades pecuniárias 
a ele adequadas, ou seja, aos danos _cometidos pelos veículos 
de comunicação, tenho a impressão de que a questão dares
ponsabilidade fica infeirainente-defiriida. A meu ver, V. Ex~ 
faz u!lt"a abordagem com oportunidade, com precisão e com 
o brilhantismo de sempre, pois é uma qUeStão sensíVel, de 
certa forma é até uril tabu, porque envolve poderosos inte
resses na área de comunicação. A questão da publicidade, 
porém deve ser também avocada. Além disso, a nossa preocu
pação, a nossa atenção deve se voltar neste momento para 
o Estatuto da Imprensa, que está em tramitação na Comissão 
nstituição, Justiça e -Cidadania. Era e-sse o aparte que queria 

oferecer ao discurso de V. Ex~ Congratulo-me com V. Er 
e parabenizo-o pela coragem de estar, inclusive, não apenas 
pedindo, mas requerendo à Mesa Diretora ã juntada desse 
artigo publicado no Jornal do Brasil ao discurso-de V. E~, 
mas sobretudo por estar abordando uma questãQtão sensível, 
como disse, da realidade brasileira. 

O SR. MEIRA FILHO - Senador Odacir Soares, V. 
Ex~ como Senador, como representante de sua gente no Con
gresso Nacional, e como homem de comunicação- conhece 
tão bem o problema quanto eu. 

Esse problema está a exigir, especialmente da Câmara 
Alta do País, séria discussão a respelto- do assunto a fim de 
que tudo isso seja-devidamente regulamentado. 

Creio que está havendo aí não propriamente urn:a liber
dade de imprensa, especialmente nos órgãos tais cjuã.iS a televi
são, há uma libertinagem, há um desrespeito sem conta à 
faml1ia brasileira que, tenho plena convicção, a maioria não 
aprova esse tipo e espetáculo. Ele sempre existiu nó Brasil, 
mas no teatro de revista onde era proibida a entrada de meno
res de 18 anos e só -ia lá quem queria ver ·aqUele tipo de 
espetáculo. Sempre existiu isso no Brasil, não é novidade. 
Mas havia a respeito do assunto uma disciplina em favor da 
preservação da família brasileira. 

O-Sr. Nelson -Carneiro- Senador Meira Filho, V. E~ 
me concede um aparte? 

O SR. MEIRA FILHO - Ave Maria! Vou merecer o 
- aparte de V. Ex~? Ouço V. Ex~ com muita honra; 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito Qbrigado. O nobre 
Senador Odacir Soares já foCalizou a reunião de amanhã na 
Comis::;ão de Constituição, Justiça e Cidadania. A minha inter
venção é para renovar o apelo para que todos os Senadores, 
interessados na regulamentação da Lei de Imprensa compa
reçam amanhã, às 10 horas, na Comissão, quando o relator 
da matéria, o ilustre Senador José Fogaça, debaterá com os 
representantes da imprensa de todos os setores os limites da 
nova legislação. Acho que este é o momento de todos colabo
rarmos para uma legislação- que atenda àqueles propósitos 
que V. Ex~ enuncia da tribuna e aos interesses -nacionais da 
família brasileira. 

O SR. MEIRA FILHO -'-' Seiüidor Nelson Carneiro, o 
seu aparte foi um chamamento, a que serei um dos primeiros 
a atender, estando presente na comissão ao lado de V. Er-" 

Mas quero terminar lendo a parte fi"nal deste artigo do 
Jornal do Brasil. 

Por um momento, parece que todos os limites do 
comportamento ético se romperam ·no Brasil. É triste 
ver um porta-voz da presidência e um grande empre
sário trocando insultos próprios de botequim. Cons
trange, da mesma forma, ouvir um deputado amea
çando com "um tiro no traseiro" urit -coleg_~ senador. 

Não são procedimentos de nação civilizada, mais 
de país que precisa seguir as prédicas do papa e lançar
se, com urgência, a uma campanha de restauração mo
ral. 

E termino citando aqui a frase do próprio Rui Barbosa, 
mencionada no começo d~sta minha fala. 

Não considero possível represar os abusos da imprensa 
com leis repressivas. Contra a imprensa não há outro remédio 
profícuo senão a mesma imprensa. E é exatamente o que 
está fazendo o J~rnal do Brasil. Obrigado, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - A Presidência, 
de acordo com o § 1"' do art. 158, do Regimento Interno, 
prorroga o Expediente, pelo prazo de 10 minutos, para ate-nder 
aos Srs. Senadores Humberto Lucena-e Nelson· Carneii'o, ca
bendo a cada um 5 minutos. -- --- -

Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs~ se_n.aâ_ores., 

Há alguns _dias,_ COJPO Lí4cr, af!rmt:i __ Ç_esta __ t~ibuna_ que 
o PMDB, por ocasião da apreciação do Plano Collor I, no 
CongreSSO Nacional, embora fazendo prqtes~os,_ rc~salvas ~
emendas, não obstruiu as proposições que o --compunham e, 
entre elas, o Programa de Deses.tati:úi.çáo", que -pass-ou:~ s·e-r' 
disciplinado pela Lei n" 8.031, de 1990. . . .. · · 

O que lamentamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi 
que o Senhor Presidente da República tivesse vetado um dis
positivo que ·se nos afig~~ava d~ m~ioi _importãiicía:,- justa
mente aquele que permitia que, a qualquer momento do pro
cesso de privatizaçãO de uma determinada empresa, o Con
gresso Nacional pudesse sustar os atos do Po_der Executivo
por deles recordar. 

Entretanto; Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nós nos 
parece que, sem embargo desse veto, o Congresso Nacional 
continua com Uma atribuição devidamente delineada no art. 
49, item V, da Constituição, pela qu31, a quã.lquer rliomentO-, 
pode-se através de um decreto legislativo, sUstar aqueles atos 
do Poder Executivo que- venham a extrapolar o seu poder 
regulamentar. Não foi por outra razão que a nóbre Senadora 
Júnia Marise e o nobre Senador Alfredo Campos apresen
taram projetes de decreto legislativo, tentando sUstar atos 
normativos relacionados com a privatização da Usimlliãs~ tél
do em vista, segundo_ eles, que o Decreto do Senhor Presidente 
da República e, posteriormente, o Edital que dispuseram so
bre o leilão teriam exorbitado o poder regulamentar do Exe~ 
cutivo. 

Em seguida, recebemos, oficialmente, um expediente do 
Sr. Procurador-Geral da República, Dr._ Aristides Junqueira, 
que, enviado à Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, 
redundou em um parecer favorável da lavra do nobre Senador 
Maurício <:;orrêa, que tenUinOu- por sugerir tànibém um· pro
jeto de decreto legislativo mais li~itado, para suspender o 
Decreto que disciplinou a privatização da Usiminas. 

Esse projeto de decreto legislativo teve _sua urgência "iie·gª_: 
da pelo PlenáriO, mas. já agora. com rnais Uql pareCer favorá
vel da ComiSsão de ConstititiÇâõ, Justiça e Cidadania, o pro
jeto" da Senadora J únia Marise deverá voltar ao plenário, nas 
próximas sessões do Senado, para uma decisão final desta 
Casa do Congresso NaciOnal. _ -·-

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que me traz hoje 
à tribuna, é Requerimento de Informações que estou encami
nhando à Mesa, nos seguintes termos: 

REQUERIMENTO N• , DE I 9"91 
Solicita informações, ao Sr. Ministro da lnfrãMEsM 

trutura, sobre o total do investimento da União na UsiM 
minas e, bem assim, sobre a avaUação do seu patriM 
mônio. 

Sr. Presidente: 
Requeiro a V. Ex~, nos termos regimentais, 5ejah1 solicita

das, ao Sr. Ministro da Infra-Estrutura, Sr. Joã<Y Santana, 
as seguintes informações: __ - __ --~--

1. Qual o valor total do investimento feito pela União, 
na Usiminas, desde a sua implantação? 

2. Qual o resultado financeiro apresentado pe"lã. em(>Y.esa 
no seu último balanço? 

3-. Quais ·as novos investfilien-tos· çrrogfarilados- pela em
presa e para quando? 

-4. Qual o valor atribuído ao património da Usiminas, 
para efeito de realização do leilão, relacionado com o seu 
processo-de privatização? 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1991. - Senador 
Humbedo Lucena, Líder do PMDB. 

O requetirnentõ;-·sr; P-residente, Srs. Senadores, tem por 
objetivo, como se vê, recebermos alguns esclareciméntos su
plementares do Poder Executivo, notadamente do Ministério 
da Infra~Estrutura, a respeito desse momentoso assunto que 
está na ordem do dia n~cional. Chegou-nos uma informãção 
oficiosa de que enquanto o Edital fixou em 1 bilhão e 500 
milhões de dólares o valor patrimonial da Usiminas, o Go~ 
vetnõ já teria investido, naquela empresa, até hoje, cerca 
de 3, 4 ou 5 bilhões de dólares. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - O requerimento 
será encaminhado, nobre Senador Humberto Lucena. 

Concedo a palavra ao Senador Nelson Carneiro para uma 
breve comunicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr, Presi
dente, Srs. Senadores, fala-se muito em emendas constitu
cionais, inclusive nessas que geraram o Emendão. 

Gostaria de pedir a atenção de V. Ex~ para, se possível, 
infonriar ao Presidente da Câmara dos Deputados a situaçãO 
áã emenda aprovada pelo Senado Fedúal- sobre a remune
ração- devida dos deputados estaduais é Vereadores. 

Todas as vezes em que notícias de remunerações exage
radas são divulgadas pela imprensa repercutem sobre todo 
o Poder Legislativo. Ora, essa é a primeira e única emenda 
já aprovada por uma Casa do Cong·resso que se enCOntra 
na outra Casa do Parlamento para ser ou não ratificada. De 
modo que seria natural que essa emenda tivesse preferência 
sobre todas as outras. 

Peço a V. Ex~, se "isso não contrariar a boa harmonia 
entre as duas Casas, que se enteJ?_da com o Presidente da 
Câmara dos Deputados para exarninar·a-possibilidade de essa 
emenda constitucional, já aprovada pelo Senado Federal, ser 
a priineira a ser apredada pela_ Câmara dos Deputados. ~ssim, 
complefar-se-á o ciclo e se inicia fá- ã vigência de um texto 
constitucional que, até hoje, continua sem aplicação ou, ao 
menos, sem resultados finais. - - -

Aproveítando a oportunidade de estar nesta tribuna, de
sejo incluir nos Anais um trabalho da lavra do Dr. Rodrigues 
Lopes, ex-Secretário da Indústria e Comércio _do Rio de Janei
ro e Presidente da Fundação Pedroso_ Horta naquele Estado, 
sob o _título "Mais uma vez o Pólo PetrOquímico". S. S' tece 
considerações que se harmonizam com aquelas que, sob o 
assunto, aqui já prOfeii. 

DOCUMENTO QUE SE REFERE O SR. NEL
SON CARNEIRO EM SEU DISCURSO:) 

MAIS UMA VEZ - O PÓLO PETROQUÍMICO 

:R,odrigo_Lopes, Ex-Secretário de Estado de lndJis... 
tria e Comércio e PreSidente da FriridaçãO PedrOsOllõrta 
- RJ. 

_ . _ Mais umã vez o Estado do Rio de Janeiro é-frustrado 
- enl sua vocação industrial-ao ver abandonado o projeto de 

implantação do Pólo Petroquímica, emitaguaí. Argumenta-se 
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que, em seu lugar~ será_ instalado um mini pólo junto à Refi
naria Duque de Caxias, cOm o argumento de _que menores 
investimentos tomarão viável a instalação de algumas empre
sas, dentro das condições adversas de mercado que enfren
tamos na nossa economia, no momento. Os argumentos apre
sentados para essa solução têm uma lógica perversa para com 
o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, delimitando 
de forma clara as possibilidades de sua expansão no futuro. 
Essa lógica perversa é, riüiit<is vezeS, fruto de um sistema 
cartorial e cartelizado, como o que caracteriza a indústria 
petroquímica em nosso país. -

O Governo Moreirã Franco iniciou em seü pnmeiro més 
de governo o Pólo Petroquímica do Rio de Janeiro com a 
constituição da COPPERJ- Compaidiíaâo Pólo Petroquí
m.ico do Estado do Rio de Janeiro, qUe- assumiu a reSpOilsaw 
bilidade de realizar os estudos de localização e de impacto 
ambiental e, em seguida, realizar todos os trabalhos de infraw 
estrutura para a implantação do Pólo Petroquímico do Rio 
de Janeiro. Em agosto de 1987, o Presidente da República 
aprovou o primeiro Programa Nacional de PetroquímiCa -
1987/1995 - em que--se -estabelecia uma pequena expansão 
nos pólos petroquímicos de São Paulo e_ dQ Rio Grande do 
Sul e uma expansão de maior porte no Pólo PetroquímiCa 
da Bahia, atingindo quase a sua duplicação ao mesmo tempo 
que definia os parâmetros básicos do Pólo Petroquímica do 
Rio de Janeiro. Dias após, através do Decreto n"' 94.745. 
o Presidente da República criou o Pólo Petroquínlico do Rio 
de Janeiro constituindo um grupo de trabalho para definir 
a sua microlocalização. OS estudos_de microlocalização_e de 
impacto ambiental foram iniciados pela COPPERJ através 
de contratação de firma de consultaria, de engenharia e acom
panhados por uma equipe multidisciplinar constituída por téc
nicos da. Petrobrás, BNDES, Petroquisa e_ de Secretarias de 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, destacando-se a Secre
taria Estadual do Meio Ambiente- a COPPERJ. Pela primeiw 
ra vez no Brasil foi feito uril estudo desse gênero, considerando . 
como variáveis fundamentais de localização os aspectos am
bientais e sociais. Os estudos foram encerrados em novembro_ 
de 1987, e suas conclusões apresentadas às entidades do Go
verno Estadual e Federal, responsáveis pela decisão final de 
localização do Pólo. Após amplas considerações das _conclu
s_ões apresentadas e das implicações da localização do Pólo, 
teve por bem o grupo de trabalho dO Ministério da Indústria 
e Comércio apresentar relatório em 19-7-88, propondo a loca
lização do Pólo no Município de Itaguaí, junto ao Porto de 
Sepetiba. 

Na área ambiental estabelecia-se o papel pioneiro desses 
estutlos, obtendo-se da Secretaria Especial do Meio Ambiente 
- SEMA, a licença prévia para a localização do Pólo no 
Município de ltaguaí, na área do Porto de Sepetiba. Essa 
licença foi concedida em 6 de junho de 1988. Foi a primeira 
vez que um projeto desse porte solicita licença a autoridades 
ambientais para a sua localização inicial. 

A possibilidade concreta de implantãção do Pólo _Petro
química do Rio de Janeiro levou a que a indústria petro
química de outros estados, como na Bahia, se protegesse_ bus
cando a aprovação de expansões com pouca justificação técni
ca, mas que se transformariam em verdadeira reserva de mer
cado. Assim, em julho de 1988, o Presidente da República 
refez o Programa Nacional Petroquímicb-aumentando a capa
cidade de expansão do Pólo Petroquímica da Bahia de 350.000 
toneladas de eteno para 910.000 toneladas de eteno, quase 

triplicando aquele pólo, com reflexos diretos no mercado dis
ponível para a implantação do Pólo do Rio de Janeiro. 

No início de _1988, estabeleceram-se negociações com a 
Cia. Siderúrgica Nacional para aquisição do terreno em Sepe
tíba. A dificuldade dessas negociações resultou em um atraso 
de pelo menos dois anos na concretização do Pólo Petroquí
mico_de Itaguaí, mesmo sabendo-se que a Cia. Siderúrgica 
Nacional não tinha como utilizar o terreno em um horizonte 
previsíveL É interessante assfnaiar que presidia a CSN, àquele 
tempo, o Dr. Juvenal Osório, de coqhecidas ligações com 
o Go:vernador Leonel Brizola, em cujo gOverno dirigiu ó BD
Rio, de triste memória. A conclusão das negociações de com
pra de parte do terreno da CSN _em Itaguaí só foi completada 
em outubro de 1989, permitindo-se então a criação da Petro 
Rio - Petroquímica do Rio de Janeiro S.A., empresa em 
que participavam todas as associadas e coligadas da Petroquisa 
e o BNDES. Nesse momento, efetuava-se a transferência da 
coõrdenação principal do Pólo do Río de Janeiro, do Governo 
do Estado_do Rio para a Petroquisa, sob cujo comando encon
trava-s~ aPetro Rio (a Petroquisa_ tem uma participação-direta 
supedor a 55% do capital ordinário, apeSar da participação 
dir_eta de empresas estatais atingirem a apenas 48% das ações 
ordinárias, periliífíndo a Petro Rio ser considerada empresa 
privada) abdicando a COPPERJ de sua função principal de 
coordenação da sua implantação. 

Em junho de 1989, o grupo de trabalho do Ministério 
da Indústria e Comércio, apresenta o Plano Diretór Básico 
do Pólo Petroquímica que é no mesmo mês aprovado. Em 
julho de 1989, o Ministério de Indústria e Comércio estabelece 
instruções para a apresentaçãO de prOposta pãra a eXeciição 
dos projetas previstos no Plano Diretor Básico e a forma 
de ~eleção das empresas escolhidas para a sua execução. Ao 
final de 1989 foi realizado, pelo MiniStério da Indústria e 
Cómérció, 3ti"avés-da Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Industrial, o leilão de subscrição de ações preferenciãis que 
definiu aqueles projetas cujas condições eram_comparáveis. 
O leilão foi um sucesso sendo assumido por empresários o 
compromisso de subscrição de ações preferenciais da Petro 
Rio da ordem de US$200 milhões, o que demonstrou naquele 
momento o seu grande interesse pela instalação do Pólo do 
Rio de Janeiro e a fil-me intenÇão de investir. 

Enquanto os trabalhos tinham um andamento positivo, 
novas ameaças ao Pólo do Rio de Janeiro tiveram que ser 
enfrentadas pelo Governo do Estado, sob a liderança do Go
vernador Moreira Franco. Q_ Pólo do Rio Grande do __ Sul, 
sentindo as dificuldades enfrentadas no Rio-de Janeiro, buscou 
de todas as formas as aproVaÇões necessárias para duplicar 
a sua Capacidade, o que inviabiliZaria de forma completa a 
instalação do Pólo do Rio a curto prazo. Ação enérgica -do 
GOVerno do Estado em todas as instâncias, inclusive jurídica, 
sustaram momentanearitep:te essa possibilidade de e~pansão 
do Pólo do Sul, que, entretanto, é uma ameaça constante 
e presente. 

Outr9s ataques tiveram que ser rechaçados, cómo a tenta
tiva de transferir para São Paulo algum dos projetas definidos 
pafã ó Pólo--do Rio de Janeiro-. Outra vez o Governo Moreir,a 
Franco soube agir com decisão e limitar essa possibilidade. 

Mesmo com o advento do Plano Collor I, que congelou 
US$30 milhões de recursos de capital da Petro Rio, os traba
lhos continuaram em ritmo acelerado, sendo definidos proje
tas de infrawestrutura em Itaguaí, estudo de suprimentos de 
ene!g1a e o estudo de impacto ambiental/rima necessário para 
o início da construção. 
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Já em 1990, comeÇou a ocorrer um atraso no cronograma zado a fazê-lo, mesmo comprando excesso de matérias primas, 
de implantação do Pólo, sendo que a audiência pública neces- que certamente serão -produzidas e estão sendo produzidas 
sária à concessão da licença por parte do IBAMA só se realizou na Bahia e no Rio Grande do Sul. Se se desejar fazer um 
em março de 1991T -- - - -mini pólo, que seja feito em Itaguaí, onde a enorme perspectiva 

Com a posse do novo Governo do_ Estado do Rio de deexpansãopoderáabrir,nofuturohorizontesdecrescimento
Janeiro, irtíCiOu-se um prOCes-So de descrédito quanto à implan- condigno para o nosso Estado. E tudo isso sem falar no proble
tação do Pólo Petroquímica no Estado, com o reinício da ma ambiental que em todos os estudos realizados mostrou
discussão de sua localização, com o bloqueio na concessão a enorme vantagem de instalar o Pólo em ltaguaf, com condi
de licença de instalação pelo IBAMA que até hoje não foi ções de proteção bastante superiores às disponíveis no Muni
obtido pela Petro Rio, e,"finalrnente, com uma nova proposta cípio de Caxias. Se forem considerados os investimentos neces
de substituí-lo por um minip_ólo, utilizando somente gás na tu- sários para trãtamento terciário de aflueiites, obrigatório na__ 
ral, instalado em Duque de Caxi3.s,-jurito à Reffnaiia. instalação ·de um Pólo em Caxias,- selüi fiivestimen.tos serãO 

Vários argumentos são apresentados com relação a essa muito sUperiores aos necessários em ltaguaí. Se se considerar 
proposta que foi estUdada pela COPPERJ, no seu estudo o lançamento de rejeites na Baía de Guanabara, com trata
de micro-localização, e que comparativamente foi menos-rnfe- menta limítad-o, então realmente Caxiãs poderá levar vanta
ressante, apesar de aceitável do que a localização do Pólo gem. Pobre Baía de Guanabara. 
em Itaguaí. Mais uma vez o Rio vai optar por uma soluç3:o limitada 

Na verdade, 0 que tem se apresentado não é uma mu- e estreita para os seus grandes anseios. Isso tem sido quase 
dança de localização, mas, sim, uma mudança de escala do · que uma constante nas grandes obras realizadas nos últimos 
empreendimento, reduzindo-o de forma substancial, não só anos no nosso estado. É o caso d_o metrd, cuja principal linha 
quantitativamen'te como qUalitativamente. A central de maté- termina na área mais congestionãdã- de-Bõtafogo, ou é o -caso 
rias-ptirilas· que vem sendo p-ropOsta para Caxias, 'utiliZando da Linha Vermelha, que vai ligar São Cristóvão ao Galeão. 
somente gás natural, tem urna série de limitações quãnto" aos_ É mais uma história- triste do desenvolvimento económico 
produtos gerados, tornando 0 número de projetes passíve"is do nosso Estado, caracterizado pela constante limitação e 
de implantação, nessa área, bastante menor do que a configu- frustração de nossas mais importantes vocaçõ-es. Só restã para~ 
ração-proposta para Itaguaí. Por outro lado, a limitação quan- frasear Fernando Pessoa, dizendo: "Nada é possível, quando 
titativa de fornecimento de gás impedirá -que o Pólo possa a alma é pequena". 
ter expansões significativas, limitando a s-ua participação no 
mercado brasileiro. Na verdade_, o planejamento realizado 
pelo Governo Moreira Franco previa para Caxias- somente 
a implantação de alguns projetas especializados, utilizando 
correntes de matérias primas da refinaria, como -é" ocãso_da 
Braspol, que já está em iri:J.plantação e foi, no pasSado, o 
caso da Nitriflex e da Petroflex, ali instalados._ 

Argumenta-se que os custos de implantação em Caxias 
são muito menores do que os custos de implantação em Ita
guaí. Entretanto, os estudos realizados pela COPPERJ nãç 
demonstram isso. O que acontece é qiie está se c~omparándo 
a instalação de um grande Pólo Petroquímco de Itaguaí, à 
instalação de um minipólo em Caxias. É claro que se se insta
lasse, também em Itaguaí, um minipólo, os custos de implan
tação seriam proporcionalmente reduzidos. 

Mas, quem são os grandes vencedores com_ o· arraso da 
implantação do Pólo Petroqufrnícó do Rio de Janeiro? São 
o Pólo de Camaçari, que está terminando a sua quase triplica~ 
ção, e o Pólo do Rio Graride do Sul, que, com a limitação 
do Pólo do Rio, terá espaço para fazer a sua almejada duplica
ção. Por outro lado, esses projetes tomar-se-ão_ bastante mais 
viáVeis, uma vez que a nafta prod-uzida na l:efinaria- o-uque 
de Caxias, em vez de ser processada no Rio de Janeiro, será 
transferida a preços subsidiados para esses dois pólos. Ganha
rão também com a limitação do Pólo do Rio, pois diversos 
projetas que poderiam aqui ser instalados terão que se-r trans~ 
feridos para esses dois pólos, por falta de matéria prima, 
com prejuízo incalculável do Estado do _Rio de Janeiro. 

A posição correta do Governo do Estado deveria ser, 
neste momento, de manter a defesa intransigente da implan
tação do Pólo Petroquímico de Itaguaf, o único que dará 
ao Rio de Janeiro ·capacidade competitiva e posição de mer
cado compatível com a sua vocação. 

Como fez o Governo Moreira Franco, ao- iiiCentivar o 
projeto da Braspol em Caxias, se existe algum investLOo,r_inte- _ 
cessado na implantação de projeto em Caxias que Sejaãlltori- · 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido peJo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMEN'l'Q N• 749, DE 1991 

. ~licita informações, ao Sr. Ministro da Infrã.
Estnitura, sobre o total do investimento da União na 
Usiminas e, bem assim, sobre a avaliação do seu patri~ 
mônio. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Ex~, nos termos regimentais, sejam ~olicfta

das, ao Sr. MinistrO da Infra-Estrutura, Sr. João Santana, 
as seguintes informações: 

1. Qual o valor total do investimento feito pela União, 
na Usiminas, desde a sua implantação?· 

2. Qual o resultado financeiro apresentado pela empresa, 
no seu último balanço? 

3. Quais os novos investimentos programados, pela em
presa e para quando? 

4. Qual o valor atribuído ao património da Usirninas, 
para efeito de realização do leilão relacionado com o seu_ 
processo de privatização? · 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1991. - Senador 
Humbe~o Lucena, Líder do PMD B. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - O requerimento 
lido será despachado à Mesa para ~ decisão, nos termos do 
art._216, inciso III, do Regimento Interno. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 750, DE 1991 

_ _R~queirõ, nos termos do art. 50, da Constituição Federal, 
cOinbinado cçm o art. 397,-do ~egilnento Interno, seja coDvo-

,/' 
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cado_ o Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento para prestar, perante o_ plenário do Senado Federal, 
as seguintes informações: 

I -A veracidade sobre o acordo realizado entre o Minis-
tério da Economia, Fazenda e Planejamento, segundo repor
tagem publicada na revista Veja, edição no 1205, de 23 de 
outubro de 1991, às páginas 36 e 39, o qual teria sido autori
zad_Q pelo Presidente Fernando Collor de Mello, representado 
pelo Secretário Nacional de Planejamento, Sr. Pedro Parente, 
com os Deputados Sr. João Alves (PFL - BA), Relator 
Geral da proposta de lei para o orçamento de 1992, Sr. José 
Geraldo Ribeiro (PMDB ~ MG), Sr. Cid Carvalho (PMDB 
-MA) e o Senador Ronaldo Aragão (PMDB- RO) Presi
dente da Comiss-ão Mista de Orçamento, em que lhes foi 
oferecido poder distribuir como quisessem 0,2% do total da 
proposta orçamentária perfazendo o valor de Cr$ 108 bilhões, 
além de colocarem, já no corpo do projeto de lei, as dotações 
que lhes interessavam, em troca da garantia de lutarem pela 
aprovação quase integral da proposta do governo, limitando 
a posSibilidade dos demais parlamentares terem aprovadas 
as suas emendas. 

II- Demonstrar os _critérios utilizados na alocação dos 
recursos do orçamento fiScill, do orçamento da seguridade 
social e do orçamento das empresas estatais pelas diversas 
unidades _da Federação e p-elos Municípios. 

III- Justificar as difereõças na distribuição dos recursos
orçamentários entre regiõeS, entre estados e entre municípios. 

Justificação 

Considerando ainda o difícil quadro económico projetado 
para o ano que vem, torna-se imprescindível, portanto, a vinda 
de Sua ExcelênCia ao Plenário desta Casa para prestar as 
informações aqui colocadas, bem como as que constam de 
outros dois requerimentos, um de autoria deste Senador e 
outro de autoria do Senador Divaldo Suruagy. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1991. --Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy 

O SR. PRESIDENTE (Bem V eras)- Esse requerimento 
será publicado e incluído oportunamente em Ordem do Dia, 
nos termos· do art. 255, inciso II, número 9, do Regimento 
Interno. 

Sobre ·a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lG 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 751, DE 1991 

_Ss:nhor Presidente, 
Nos termos do art. 56, ri, da Constituição e do art. 43, 

II. do Regimento Interno, requeiro licença para me afastar 
dos trabalhos da Casa, no dia 21 do corrente mês, data em 
que es.tarei participando do Seminário Brasileiro: Cidadania?, 
como de batedor, na Fundação Bamerindus. em Curitiba -
PR. 

-Sala das Sessões, 18 de outubro de 1991. - Senador 
ESperidião Amin. 

Data: 17-10-91 
Para: Gabinete SenadOr Esperidião Amtln 

COnsiderando a tramitação pelo Congresso Nacionãl da AT.: St. LI1iü --
proposta orçamentária para o ano de 1992; De: Associação Cultural Avelino Ã. Vieira 

Considerando as graves denúncias que têm surgido na Assunto: Convite para palestra 
imprensa sobre "negociações fisiológ!cas .. entre '!l~!llbrosdo ___ Pelo presente, estamos enviando à S. Ex', folder do coo-
GoVerno e do Congresso Nacional com vistas ~- aprovação vite para a participação do Senador Esperidião Amim na pales-
da proposta orçamentária como Se encontra; : -_ ______ tra _que será proferida pei9 empresário José Mindlin no dia 

Considerando a falta de informações- sobre os critérios ---21-10-91 no Auditório Maria José de Andrade Vieíra-~Palácio 
utilizados nas alocações de recursos constantes __ de proposta Avenida) em Curi_tiba às 19:00 horas. 
orçamentária; Certo da sua 3.ténÇão, agradecemos _ 

Considerando a necessidade de transparência nas nego- AtenCiosamente-- Associação Cultural A velinô A. Viei-
ciações entre os Pode.res Executivo e Legislativo; -- ra, Rubens Dobranski 
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PROGRAMAÇÃO 
Dia 12.:.8 - Roberto"- dã Matta, antropólogo,- professor 

no Kellogg Instituto. EUA. 
Dia 2-9- António Ernü'"iiO:cte- Moraes, empresáiíO, -=--

Presidente do Grupo-Votorantin. 
Dia--16-9 - Luís António -de Medeiros, presidente do 

Sindicato dos MetalúrgicOs do Estado de São Paulo. 
Dia7-10- José Murilo de Carvalho, cientista põlítico, 

professor do ICRPEJ, pesquisador da Casa Rui Barbosa. 
Dia 21-10 - José Mindlin, empresário, presli:fente da 

Metal Leve. 
Dia-~ 4.:.11 - Gilbefto venlõ:-anfiopólogo, pfofessor do 

Departamento de Antropologia do Museu Nacional. Rio de 
Janeiro. ·. 

Dia-11-11 - FranCís-cO Weffort, cientista político, pro
fe-ssor do Departamento de Ciência Política· da USP e rio" 
Smithsonian Institute, EUA. - · 

Dia 18-11 -José Eduardo de Andrade Vieiia,OSenador, 
presidente licenciado do Banco Bamerindus do Brasil. 

ta 

da. 

Coordenação geral: Maria Christina de Andrade Vidra 
Coordenação do projeto: Maria Cecília a _S_olheid da OCos--

Assistente de coordenação: Peggy Paciomik Distéf3.iio 
Promoção: Associação CUltural Avetino A. Vieira. 
Banco Barnerindus do BálSif Sociedade Anónima 
Publicidade: Umuarama Comunicações e Marketing Lt--

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- A votação do re
querimento fica adiada por falta de quorum. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turrio único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 104, de 1991 (n' 348/90, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Protocolo Adicional 
ao Acordo para a construção de uma ponte sobre o 
rio Uruguai, entre as Cidades de São Borja e Santo 
Tomé, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o GoVerno da República Argentina, 
em Buenos Aires, em 6 de julho de 1990, tendo 

PARECER, favorável, sob n• 387, de 1991, da 
Coinissão · __ · -

- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a -discussão. 
Em obediência ao disposto no art. 168 do_ Regimento 

Interno, a matéria sairá da Ordem _do Dia, a ela retomando 
na sessão de amanhã em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Item 2: 
Discussão, em primeiro ___ tiirDO; -da Proposta de 

Emenda à Constitulçãô fi9 -15, de 1991, de autoria do 
Senador João Rocha e outros Senhores Senadores, que 
dá nova redação ao inciso V do art. 37 da Con-stituiç30 
Federal. (5• sessão de discussão.) 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 2' do Regimento 
InternO, transcorre, hoje, o último dia para discussão da pro
posta de apresentação de emendas assinadas por um terço, 
no mínimo, da composição da Casa. 

__ Em discussão a proposta. em primeiró turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, Oportuna

mente, em fas~ de vot~ção. 

o·sR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Item 3: 

Discussão, em primeiro -turno, da Proposta de 
Emenda à COnstituiçãO ri9 _14, de 1991, de autoria do 
Senador José Rícha e outros Senhores Senadores, que 
alteia a redaç-ão do caput do art. 29 e o art. 39 do 
Ato das Disposições Ç~pstituCioôaiS Tr~nsit6~í~S, ten-
do - · 

PARECER favorável, sob n' 377, de 1991, 
-:- da Cor}!issão Temporá_ria,_corn votos vencidos 

_ . Ços Senadores Hugo Napoleão e César Dias. (4' sessão 
de discussão.) · 

Em obediência ao art 358, § 29 , do Regimento Interno, 
transcorre hoje o quarto dia para a discussão da proposta 
e apresentação de emendas, assinadas por um terço, no míni
mo, da composição da Casa. 
- Em dis~ussão a proposta, em primeiro turno~ (Pausa.) 

O Sr. Eduardo SUpliC:Y- Sr. Presidente, peço a palavra 
p~ta_~dfSCu_t~_(_-- -·· . -- - - -- ~=o 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao n_ob_.re_Senador Eduardo_ Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- (PT- SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador:) - Sr. Presidente, Srs. senadores, 
em que pese eu-ter silnpatia pela proposta do parlamentarismo 
- e_vejo a·maiOr seriedade nos propósitos do Senador José 
Richa, bem como daqueles que subscrevem a proposta de 
emenda à Constituição-, antecipando o plebiscito, relativa
mente à forma de governo que terá o Brasil, tendo em vista 
noticíátfO da imprensa de qu"e haveria um grande número 
de Senadores estendendo para qua'Se todos os partidos favorá:.. 
veis a essa proposta, em verdade, quero dizer que a posição 
do Partido dos Trabalhadores não é favorável à antecipação 
do plebiscitO. 

Espero poder discutir melhor esse assunto, inclusive gos
taria de fazê-lo, se possível, na presença. do autor da matéria, 
Senador José Richa, e por esta razão, vou ·d_eixar para amanhã 
o meu pronunciarriEmto sobre matéria tão importante. ---

Mas quero registrar que a posição do Partido dos Traba
lhadores não é faVorável à antecipação do plebiscitO sobre 
parlamentatismo e presidencialismo para 1992, inesmo que 
houvesse o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luís Iná
cio Lula da Silva, vencido a eleição. A ela não seríamos favorá
veiS. Em que pese ã. nossa oposição severa ao Presidente 
Fernando Collor de Mello, avaliamos que a antecipação do 
plebiscito poderia, de alguma forma, significar que o parla
mentarismo devesse_ser antecipado, uma vez que o :.;esultado, 
Se assim ocorresse, fOSSe positivo; ó que representaria o encur
tamento do mandato, na forma de presidencialismo, do Presi~ 
dente Fernando Collor de Mello. 

O Sr. Jutahy Magalhães -V. Ex~ me concede um aparte, 
Senador? --

0 SR. EDUÁRQÚ SUPLICY -·Com muita honra, Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutaby Magalhães -Senador Eduardo Suplicy, 
lamento discordar de V. Ex~, nós que temos concordado em 
tantas Outras questões. Mas, nesse instante, acredito que essa 
razão apresentada por V. Ex~ não teria· maior sentido, uma 
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vez que todos aqueles que defendem essa emenda constitu
cional, proposta pelo SenadorJosé Richa, garantem que não 
há a menor intenção de se antecipar a introdução do pi:flã.ffien
tarismo antes do final do mandato do atual Presidente, por 
mais que discordemos de Sua Excelência. Inclusive o Senador 
José Richa chega a dizer que mesmo que o Presidente pedisse, 
ele votaria contra. E esse é o pensamento de praticamente 
todos aqueles que estão propondo essa modificação, anteci
pando a data do plebiscito, dentro de uma razão úniCa. Nós 
não podemos deixar que aquela data prevista na Constituição 
prevaleça em razão --de fatos que todos nós, hoje, _concor
damos, não ser possível coincidir com uma fase_ pré~eleitoral 
da sucessão presidencial; o momento previsto na Constituição 
foi um equívoco, daí a razão de tçntarmos mudar aãntecipação 
do plebiscito. Não há nenhum sentido de se precipitar a intra~ 
dução do parlamentarismo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Eu agradeço o aparte, 
Senador Jutahy Magalhães. · -

Quero informar que, ainda ao final da tarde de hoje, 
haverá uma reunião da Bancada Federal do Partido dos Trabap 
lhadores, Deputados Federais e Senadores, quando farei cfues
tão de transmitir a preocupação que eu estou sentindo porque, 
dessa vez, será a posição do PT que, primeiramente, votará 
aqui no Senado Federal antes da Câmara dos Deputados. 
Eu avalio essa questão como de grande responsabilidade e 
gostaria de votar da forma mais consciente possível, transmi
tindo ao Partido a importância e a-riqueza do debate q-ue 
está ocorrendo nestes últimos dias no Senado, em função 
da proposta do Senador José Richa. E quero, amanhã e dcipois 
ouvir o debate, quando se prevê a votação, da forma mais 
aberta possível. Eu sinto estar, nesse momento, num campo 
que talvez não esteja de acordo com parlamentares, com o_s 
quais eu tenho tido muita afinidade de propósitos, inclusive 
nos momentos de votação. Portanto, não será uma decisão 
fácil para este Senador. E eu quero estar participando da 
forma pelo menos a mais consciente possível, e aprendendo 
com aqueles que tanta experiência têm nesta Casa. 

O Sr. Odacir Soares -_ ~ermite V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita honra, nobre 
Senador Odacir Soã.res. 

O Sr. _Odacir Soares_- Nessa questão- da· àfltecipação 
do plebiscito, de vez em- Q.uando eu escuto colocações· que 
me chamam a atenção pela suã-peculiaridade~ pelo seu inusi~ 
tado, e uma dessas colocações é essa afirmação, que parece 
até ser um privilégio que se concede ao Pr_e.siderite da Repú
blica, de prometerem não antecipar o parlamentarismo para 
viger no Governo do Presidente Collor. Parece até que estão 
prestando uma grande homenagem aO Presidente Collor, 
quando "não pregam na realidade um golpe contra as institui
ções", pretendendo mudar o sistema de governo no curso 
de um sistema aprovado pela Constituição, aprovado pelos 
Constituintes? que não cometeram equívoco nenhum, que es
tavam bastante consci~mte-s 1faquela ocasião da oportunidade 
de 7 de setembro de 1993, para nessa data se f~er o plebiscito. 
Então, às vezes, me chama a atenção essa promessa, "esse 
favor", que se prestaria ao Presidente. Eu entendo que o 
Brasil precisa começar a conviver com coisa séria, o Brasil 
precisa colocar na sua Constituição normas e regras, e precisa 
começar a aprender a cumpri-las. Esse é o fato mais grave 
do perfil constitucional institucional do nosso País. As pessoas 
estão sempre incluindo regras 03; nossa Constituição e preten- · 

dendo mudar essas regras. Vejo agora, por exemplo, proposta 
de alteraçãO do quorum para as emendas constitucionais,. res
tabelecendo a maioria absoluta. Isso é completamente errado. 
Quando fizemos a Constituição, e a tivemos aprovada em 
1988, estávamos plenamente conscientes. O dc;:bate que se 
travou foi muito amplo, em que todas as __ corrent~ de pensa
mento deste País se manifestaram, alg_umas foram vencidas 
nas comissões temáticas, outras foram vencedoras, outras ven
ceram fio Plenário. Desta maneira é que se faz a democracia 
em qu-alquer país do mundo. Temos que aprender a conviver 
com a democracia, com instituições estáveis. Precisamos viver 
este este aprendizado. O Presidente Fernando Collor n~o está 
fazendo apelo a ninguém para que o beneficiem ou para que 
o privilegiem. O P_residente Fernando Collor deseja apenas 
que a Constituição seja cumprida, como desejam todos os 
brasileiros. Acha até que muito mais importante do que se 
antecipar o plebiscito é se definir para o povo brasileiro, dentro 
de cada sistema de governo, as peculiaridades de cada um. 
Que tipo de parlamentarismo vamos submeter _no ple~~scito 
de 1993? Qual é o parlamentarismo? Para que parlamenta
riSmo vai ser chamado o eleitor brasileiro a vota,r? rara que 
presidencialismo? Para-que monarquia"? Esse é o grande deba
te que tem que se travar neste momento. Não se travar debate 
no sentido de se antecipar plebiscito para se proteger as insti
tuições ou para se evitar crise no t?rasil. O Brasil sempre 
viveu em crise. O Brasil não está vivendo uma criSe -diferente. 
O Brasil estava viverido um processo de receSsão, contiriua 
vivendo, procura se modernizar, procura conter a inflação, 
que caiu queira-se ou não, a inflação caiu: pata patamares 
bastante distantes daqueles em que o Presidente Cóllor a en
controu em 1990 naquela ocasião já estava em qUaSe 100%, 
ela caiu. Se queira ou não, se goste ou não ela caiu. Se goste 
ou não se tem um Presidente com um programa de Governo 
para governar. Essa éiimã questão que quem tem que decidir 
é o povo de quatro em quatro anos. Mas no momento em 
que devíamos estar travando aqui uma discussão _mais -séiía, 
mais conseqüente, informar o povo brasileiro os tiPOs de presi
dencialismo, os tipos de parlamentarismO, nós estamos que
rendo dar um golpe contra as instituições, antecipando uma 
regra que está inserida na Constituição, e que não está in$Crida 
por_equfvóco. Foi inserida COJ.lSCie!Jteffiente, e foi votada pela 
maioria do povo brasileiro, que estava alí representado pelos 
seus Deputados e Senadores. Er!i este o aparte que eu queria 
oferecer ao discurso de V. E>;" - ·--

0 Sr. Almir Gabriel- Permite V. E~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Odacir Soares, 
avalio que não haverá grande prejuízO,-p3rá os ·qu-e- advogam 
a tese do parlamentarismo, em manter a escolha em 1993. 
Se fosse para alterar, em função de se ter multo- claro já 
quando da eleição _em 1994, quando do início dO processo 
eleitoral, se nós vamos viver sob um regime- presidencialista 
ou parlamentarista, então <:r que poderíamos admitir Seria a 
antecipação, mas não antes do que ao fin;;tJ do primeiro semes
tre de 93, maio ou junho de 1993, em vez de 7 de setembro, 
porque aí teríamos. em maio, junho, quase que um ano antes 
o plebiscito para a definição das.regras do jogo e da campanha 
-eleitoral de 1994. Mas fora isso, temo que poderíamos estar, 
com esse plebiscito, fazendo o julgamento, já do atual man
dato do Presidente da República antes da hora, no que diz 
respeito ao mandato de cínco anos que lhe foi conferido pela 
Constituição e pelo povo nas eleições de 1989. 

Ouço o Senador Almir Gabriel. 
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O Sr. Odacir Soares -Senador Eduardo Suplicy, gostaria 
de pedir vénia ao Senador Almir Gabriel para complementar 
o meu aparte, e serei bastante rápido. Sincerame-nte, não 
considero que essa questão da antecipação-do plebiscito seja 
a mais urgente do Brasil. Honestamente considç:r_:o _ _até que 
antes que se discuta a questão de se antecipar ou não o p~bis
cito temos que começar a discutir, didática e pedagogicamen
te, as diversas formas dos diversos sistemas de governo que 
existem, que estão sendo praticadas em diversos_ países do 
mundo. Acho que por aí é-que cóffieça"riiOS a servir efetiva
mente à democracia. A partir do plebiscitO, continuando a 
viger um sistema presidencialista de governo, temos que come,;. 
çar a discutir se é oportuna,-democrática, conSeqüeritê: a reelei
ção do Presidente da República, por exemplo. Porque náo 
discutirhos até hoje se a partir de um certo momento --vamos 
ter restabelecido na Constituição ou na Iegislação-eleitoraf 
o princípio da fidelidade partidária. Temos-uma série de pro
blemas de caráter urgente para se inserir previamente no Con~ 
texto da antecipação outlo próprio plebiscito do que se discutir 
a questão da antecipaç-ão ilesse momento. Penso que o Brasil 
à questão do plebiscito. Isso de se dizer que o pl_ebiscito vai 
interferir nas eleições, a meu ver, não vai irlterférlr-em -nada.~ 
O pOVo brasileiro tem um volume de informações, hoje, que
talvez poucos povos tenham. O brasileiro dos mais recônditos 
rincões do País recebe uma massa-de informaçõeS via televisão; 
rádio e jornais que nãOSe- j)Ode secJ.uer mensura-r.--o riosso 
defeito como políticos é _sempre subestimarmos o eleitor. Só 
descobrimos que o eleitor é sábio na hora da apuração das 
eleições. Peço desculpas ao meu amigo, Senador Almir Ga-_ 
briel. Aproveito a ocasião para me congratular com S. Ex' 
Eu estava cobrando do Senador Coutinho Jorge a sua presen
ça, porque eu não o vi no Cífió de Nazaré, em Belém, mas 
vi o meu eminente amigo-, Senador Almir Gabriel, acompa
nhado de sua esposa. Eu estava lá, naquela grande festa. 
Aproveitei ã oportunidade para registrar o fato neste mo
mento. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Almir Gabriel. 

O Sr, Almir Gabriel- Senador Eduardo Suplicy; em 
primeirO .lugar, há que se considerar que o produto da Consti
tuinte, a Constituição, náõe-liffiãõ5ra perrexta, até porque~
é obra de homens. Ela tem dentro dela urna norma que diz 
que pode ser alterada. Oia, se essa I:lOnii(l está contida na 
ConstituíÇáõ que foi promulgada, e 6-GoVefno Co.iisidera ade
quado apresent_ar uma série- de 40 emendas sobre os mais 
díspares assuntos-, inclusive sobre a questão do processamento 
do sangue e da industrialização dos derivados do sangue,-a
mim me parece absolutamente estranho que se considere espú
ria uma emenda que pretenda alterar o regime de Governo 
e não uma emenda absolutamente igual às outras. 

No meu entender, ela está contida naquilo que a própria 
Constituição Federal estabele. O segundo ponto que quero 
colocar - e, no caso, chamando a atenção especialmente 
do meu prezado amigo, Senador Eduardo Suplicy- concerne . 
ao PT que juntamente coni o PDT forarri pr3ticamente os 
responsáveis ou um dos responsáveis pela derrota do parla
mentariSmo à época da Constituiiite. CreiO que--um-partido 
como o PT, minoria que tem cres_cído progressivamente a 
ponto de, na última eleição, ter chegado a em palmar, com 
o nome Lula cerca de trinta e dois milhões de votos, não 
pode esquecer que a fase da democracia das maiorias está 
ultrapassada, que a fase da democracia do consenso é a fase 

moderna. A fase da democracia da maioria é essa que o Senhor 
Fernando Collor de Mello representa, em que Sua ExCelência 
tem o pensamento básico, e a sociedade, se assim o desejar, 
adere ao s-eu pensamento. O 1<.> mandatário fala da necessidade 
de se ter um consenso- n-a-cional, um acordo nacional, mas 
o acordo significa que todos digam arriém ao seu- p~ograma 
de Governo, a sua forma de ver e ao exemplo, inclusive, 
quedá para a nossa sociedade. Tenho, portanto, todo o respei
to pela posição que venha a ser tomada pelo Partido dos 
Trabalhadores, mas temo - e temo muito - que o PT não 
perceba a condição história que está sendo vivida pelo Brasil 
e pelo conjunto da sociedade do mundo. Evidentemente, esta
mos vivendo uma das fases mais ricas da humanidade, c não 
podemos nos desesperar em função do que aconteceu no Leste 
Europeu, na União Soviética, enfim, no mundo como um 
todo. E, s_e não caininharmos no _sentido de buscar a demo~ 
cracia de consenso, evidentemente, continuaremos prestigian
do o presidencialismo, enquanto é, realmente, o parlamen
tarismo que permite essa democracia de consenso. Se conti
nuarmos '!sando o pretexto _d~ dizer que "não altera~ros as 
Di"spoSições ·constitucionais Transitórias", ou qualquer outro 
tipo de argumento, acabaremos servindo, sempre, às elites 
que, secularmente, têm desservido este País, especialmente 
à sua população mais pobre. 

OSR. EDUARDO SUPLICY- Senador Almir GabrieÇ 
eu gostaria de transmitir a V. Ex~ e aoS demais S-enadores 
que, em 1988, não era eu Constituirite, mas, como memôrõ 
do Difetório Nacional, fui um dos que votou a favor do Piesi
dencialismo. Avaliava eu que o povo brasileiro que_ria muitg 
e~p~rimentar um presidente eleito diretamente pelo QOVO, 
especialm~nte após o último plebiscito que, inclusive~ ãprOvãU 
o presidencialismo e ap6s a permanência, por tanto- tem-pO 
de um reg~me que (l~O pode ser caracterizado como democrá
tico. Entretanto, rnih.ha posição a respe'ito dessa questão vem 
ev_çluindo na direçã9 de me tornar a favor do parlamenta
rismo. uma das razões diz respeito, inch.isive, aó fãto de_que 
a experiência com-o Presidente Fernando Collor de Mello 
não vem sendo a ma"is positiva possível. Há um fãto-; illdllsiVe'; 
que--vem- reforÇar os argu-mentos rie-sSa direção., Nesses dias, 
~!á_llav~_J;lg:o_,_inclusive, um episódio da- maior gravidãde, que 
env<?l_ye a -responsal_?_!l!dade do ExecutiVO e do Congresso Na
cional. E o trago à luz desse debate porque me parece ser 
1,1~ assumo çla maior impOrtância. .. - -

Houve uma. denúnciã, nos últíinos dias,-feiúi- peiã reviSta 
Veja desta semana_) que considero explosiva para e:~s_a r~!~ção_ 
e que muito afetárá ·a discuss-ão do parlanientarismo versus; 
presidencialismo. 

E, dentro dessa questão, quero comunicar aos Srs. Sena
dores que hoje dei entrada a um requerimento _solicitando 
a presença do Sr. Ministro -da Economia, Marcílío Marques 
Moreira, no plenário do Senado Federal, nos seguintes ter-
mos: . . 

''Requeiro, nós termos do artigo 50, da Constituição Fe
dera], combinado com o art. 397, do Regimento Interno, seja 
convocado o Senhor Ministro da Economia, Fazenda e _Piane
jamento para prestar; perante o plenário do Senado Federal, 
as seguintes informações. - --- -

I- A veracidade sobre o acordo realizado entre o Minis
tério da economia, Fazenda e Planejamento, segundo reporta
gem publicada na revista Veja, edição n~ 1205, de23 de outubro 
de 1991, às páginas 36 a 39, o qual teria sido autorizado 
pelo Presidente Fernando Collor de Mello, representado pelo 
Secretário Nacio-nal de Planejamento, Sr: Pedro Parente-
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e com a anuência do Ministro da Economia, diz a Veja -
com os Deputados João Alves (PFL - BA), relator-geral 
da proposta de lei para o orçamento de 1992, Sr. José Geraldo 
Ribeiro (PMDB-MG), Sr. Cid Carvalho (PMDB-MA) e o 
Senhor Ronaldo Aragão (PMDB-RO), Presidente da Comis
são Mista de Orçamento, em que lhes foi oferecido poder 
distribuir como quisessem 0,2% do total da proposta orçamenM 
!ária perfazendo o valor de Cr$108 bilhões, além de coloca
rem, já no corpo do projeto de lei, as dotações que lhes 
interessavam, em troca da garantia de lutarem pela aprovação 
quase integral da proposta do governo, limitando a possibi
lidade dos demais parlamentares terem aprovadas as suas 
emendas. 

II - Demonstrar os critérios ufilizados na alocação dos 
recursos do orçamento fiscal, do orçamento da seguridade 
social e do orçamento das empresas estatais pelas diversas 
unidades da Federação e pelos municípios. 

III -Justificar aS diferenças na distribuição dos recursos 
orçamentários entie regiões; entre os Estados e Municípios. 

O que estamos observando é que esse grupo de parlamen~ 
tares liderou um movimento para que na Comissão Mista 
de Orçamento, agora, ao invés de podermos atuar de acordo 
com o art. 166, da Constituição- que concede ao Congresso 
Nacional poder de influenciar na destinação dos recursos do 
povo no Orçamento - os-pãrlamentares possam alterar so
mente 3% do total do grupo outras despesas correntes; do 
grupo investinleiitOs, os p-arlamentares só possam alterar 15% 
dos investimentoS_-ein andamento, e 25% _dos novos investi
mentos .. Dos grupos outras despesas de capital e inversões 
financeiras os- parlamentares só possam alterar 25% do total. 
Portanto, do total de 54 trilhões de cruzeiros, incluindo o 
orçamento das estatais, o Congresso Nacional só poderá ter 
influência no sentido de alterar a destinação de recursos n_o_ 
montante de 250 bilhões de cruzeiros. Pa_re_çe~que isto -
segundo a Reviscta Veja, que precisa ser apurada- teria sido 
feito em- detrimento do conj:.mto dos parlamentares, mas pos
sibilitando a um grupo pequeno com postos-chaves na Comis
sãO Mista de OrÇamentO apresentar aquilo que avalia como 
adequado. É importante considerar _que cada parlamentar tem 
o direito legítimo-,- prerrogativa da Constituição, de apresentar 
sugestões, propostas de emendas sobre as necessidades de 
sua região ou o que seja; mas há a responsabilidade do conjun
to do Congresso Nacionãl. Por essa razão, precisamos saber 
os critérios, de um lado, do Executivo e, de outro lado, os 
nossos critérios sobre as relações de custo e benefício- social 
na hora de estarmos destinando recursos que são_da população 
brasileira. - -

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Continua em dis
cussão a matéria. 

O Sr. Chagas Rodrignes- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. -

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Conoedo_a palavra 
a V. Ex~ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. se-tiadores: 
Está em discussão a proposta de emenda à <:;onstituição n~ 
14/91, que altera a redaçáo do caput do art. z~, e o ari. ·39 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. · 

Como se sabe, essa proposta vem SendO -chamada de 
Ememda Senador José Richa. O ilustre Senador, realmente, 

é o seu primeiro signatário e seU autor. A matéria vem desper. 
tando grande atenção, inusitado interesse, merecendo a mani
festação dos ilustres membros desta Casa, uns, favoravelmente 
e, outros, em sentido contrário, o que é natural numa socie
dade democrática e, sobretudo, numa Casa do Poder Legis
lativo. 

Pretendo fazer ligeiras considerações sobre essa proposta 
de emenda, mas, antes, me permito dizer - e aqui estou 
secundando o eminente Senador Nelson Carneiro- que apro
vamos iniciativa da mesma natureza, vale dizer, uma proposta 
de emenda à Constituição na Sessão Legislativa passada, disci
plinando a remuneração dos Srs. Deputados Estaduais e dos 
Srs_. Vereadores. Essa proposta de emenda ainda não foi apre-
ciada pela Câmara dos Deputados. __ 

Numa hora de tantas dificuldades em que os servidores 
mais modestos e os trabalhadores são os mais atingidos por 
essa inflação ascendente e pelo encarecimento constante do 
cust_o de vida, não podemos aceitar que em alguns Estados 
da Federação, Estados pobres, um Deputado Estadual ganhe 
quase duas vezes o que percebe _um Senador ou um Deputado 
Federal. 

Sr. Presidente, também não podemos aceitar que alguns 
desembargadores de Estados pobres, Estados que não pagam 
sequer o salário mínimo, possam ganhar duas vezes o que 
percebe um Ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, 
aqui fica meu apelo à Câmara dos Deputados para que exa
mine essa emenda e a aprove. 

Desejo dirigir um apelo táinbém ao excelso Supremo 
Tribunal Federal. A nossa Constituição, quando trata do Po
der Judiciário, diz o seguinte: 

"Art. 93. Lei complementar, de iniciaiivã do Su
premo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observa~o~ os seguint~s_p!incípios: 

V- os vencimentos dos magistrados serão fixados 
com diferença não superior a dez por cento de uma 
para outra das categorias da carreira, não podendo, 
a título nenhum, exceder os dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal." 

O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Darei em seguida, no
bre Senador. 

Sr. Presidente, antes, portanto, de apreciar a matéria 
em discussão, gostaria de dirigir dois apelos, que o Supremo 
Tribun~l Fe~eral enqlminhe o se~ anteprojeto~ já que fala 
a Constituiçao: eífi "Let Complementar de tmctahva do Supre
mo Tribunal Federal"; e que a Câmara dos Deputados, com 
a _brevidade possível, aprove essa emenda de iniciatiVa do 
senado Federal, e, se possível, até antes de aprovar propostas 
de emenda de Sua Excelência, o Senhor Presidente da Repú
blica. 

Tem o aparte o nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Eminente Senador Chagas 
Rodrigues, considero perfeitamente pertinente a colocação 
de V. Ex~ no que se rerere aos_ vencimentos da Magistratu~a, 
do Ministério Público e, principalmente, quando V. Ex~ fala 
da necessidade de que se possa abreviar a apreciação da pro
posta de Emenda Constitucion-al n" 5 - se não me falha a 
memória - do eminente Senador Nelson Carneiro, que já 
tramitou e que foi a única até hoje aprovada por esta Casa. 
Creio que a Mesa deve atender aos apelos expendidos por 
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V. Ex~ e pelo autor da emenda, Senador Nelson Carneiro, 
aos quais também associo-me. Penso que a apreciação-dessa 
emenda deve ser abreviada. Com relação_ aos vencimentos 
do MiniStério Público, da Magistratura e, também, dos Depu
tados das Assembléias Legislativas dos diversos Estados, tive 
a oportunidade, através de documento, de formular algumas 
perguntas ao _eminente Procurador-Geral <;Ia República, Dr. 
Aristides Junqueira. S. Ex• houve por bem entrar com ação 
direta de inconsfitucionalidade perante o Supremo Tribunal 
Federal, no que diz respeito ao vencimento do Ministério 
Público_ do meu Estado. A Procuradora do meu Estado~ por 
exemplo, está ganhando Cr$7.556.000,00 enquanto os profes
sores se acham em greve e alguns recebem o vencimento 
de Cr$ 27.000,00 mensais. Tive oportunidade de na última 
sexta-feira ft ã preSença do Presidente .dQ Supremo Tribunal 
Federal, Dr. Sidney Sariches, para qoe· eh~- fizesse gestões 
no sentido de que se apreciasse a ação direta de inconstitucio
nalidade, no que diz respciifo a e·sse vencimento, impetrado 
pelo Procurador-Geral da República. Na hora em que vários 
segmentos da sociedade se insurgem_ cop.tra ~s~es_ _n:tegassa
Iários, -alguns Deputados, Vereadores e Prefeitos--têm sido 
até excomungados, só que a excomunhão acaba __ não rever
tendo em vantagem financeira pãfã os munlclpios·. Mas isso 
serve de alerta para a Nação e nós devemos de uma vez 
por todas moralizar os vencimentos em nosso País. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Nobre Senador Carlos 
Patrocínio, incorpora o aparte valiosa de V. E~ ao meu mo
desto discurso, aparte que, de resto, revela mais uma vez 
e confirma o seu elevaâo espírito público. Nós não podemos 
aceitar essas- exorbitânci3s, essas -demãSias, principalmente 
nuin País como o_ nosso, onde as disparidades regionais e 
sociais estão- revõlt"ã.fldo ó mundo inteiro. 

Sr. Presidente, examinail.do a proposta de emenda à 
Constituição no 14, do nobre Senador José Richa, nosso emi
nente correligionário, observo que S. Ex" objetiva apenas alte
rar os arts. 2~ e 3o do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. · · -- -

O art. 2", tal como está redigido, diz que "no d{a 7 de 
setembro de 1993 o eleitorado definirá, atrãvés de plebisCito~ 
a forma de governo (república ou monarquia OOftstifU.áóna:l) 
e a sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) 
que devem vigorar no País". 

S. Ex~ antecipa esse plebiscitO para O dia 21 de abril 
de 1992. Portanto, a emenda não se insurge contra a manifes
tação plebiscitária, ela apenas antecip-a-essa m·anifestãÇãó. 

Sr. Presidente, não desejo-discutir a natureza desse dispo
sitivo, se ele é ou flão susceptível de alteração. Fui um dos 
signatários da emenda; respeito aqueles que entendem que 
dispositivo constante no Ato é iõ:susceptÍVe"I cfe emenda. Res
peita mas se o texto -considerando permanente pode ser e:n:ten
dado, não vejo razões para que um ·preceito do Ai: o da~ Dispo
sições Constitucionais -TraiiSitoría:s nã<Y pOssa, também, ser 
objeto_Pe emenda. 

Em princípio,-setia COntrário à antecipação. ? FosSe pro
blema colocado apenas no campo teórico; talvez me manifes
tas_s_e de [orma contrária. Mas o que me leva a concordar 
com a antecipação'? Urna razão fática, e isso __ está na jUstifi-
cação. - -- . 

Atente V. Ex~, se esse plebiscito for realizado no dia 
7 de setembro de 1993 ilãó terelnos um plebiscito autêntico. 
Hoje, já estão aí os candidatos à Presidénci~ d_~ __ República,
seus nomes já são conhecidos e é a própria imprensa que 

o diz. Alguns já são considerados em campanha. Ora, Sr. 
PreSidente. a eleição presidencial será em outubro ·de 1994. 
Se realizarmos esse plebiscito, e ninguém esperava que a Cons
tituição fosse promulgada em 5 de outubro de 1988. Todos 
esperávamos que seria ou que pudesse vir a ser promulgada 
antes. Mas retomando, Sr. Presidente, se o plebiscito for reali
zado em 7 de setembro de 1993, quase todos os candidatos 
à Presidência da Repúbica, uns de boa-fé, pensando que com 
os poderes quase ditatoriais do Presidente da República como 
dizia Raul Pilla poderão resolver os magnos problemas que 
afligem a Nação brasileira. Outros- por que nã9? ~_talvez 
até.de-má-fé'não vão querer abrir mão daqueles poderes que 
terão; que são esses poderes semiditatoriais do presidencia
lismo brasileiro. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Com muito prazer, 
nobre Senador Jutahy Magalhães._ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senaúor Chagas Rodrigues, 
V. Ex• ~ponta razões prevendo o futuro. Poderemos colocar 
até essas mesmas razões nos dias de hoje, porque aqueles 
que já se aprestam como candidatos à Presidência da Repú
blica em 1994, começa a querer pressiõnar seus companheiros 
para -que não votem essa antecipação do plebiscito. Então 
já começam essas pressões de ordem política, principalmente 
de ordem político-eleitoral. 

Veja V. Ex~, não sei se o Senador Odacir Soares falou 
como Líder, em exercício, do GoVerilo ou não, mas a incoe-
rência -do argurnento_que diz, ao mesmo tempo que não pode
mos antecipar o plebiscito, porque isto representa uma mu
dança na Constituição, como bem observou o Senador Almir 
Gabriel, normalm~nte como Líder em exercício do Governo, 
deverá defender a tese de que não devemos mudar os vários 
itens da Constituição, através do Emendão proposto pelo Exe
cutivo. -

Agora, quando S. Ex~ sugere que devamos também ante
cipar a discussão sobre determinado tipo de parlamentarismo 
oti presidencialismo, cóil.cordo com S. Ex\ e acho que é isso 
que se está procurando fazer V. Ex~ mesmo tem participado 
de reuniões de grupos parlamentaristas, em que já está esbo
çado, praticamente· fechado, o projeto de parlamentarismo 
que se pretende pára a discussão, quãn:do formos votar no 
plebiscito. E o mesmo está sendo feito pelo grupo de presiden
cialistas, para que no plebiscito saibamos qual é o tipo de 
parlamentarismo ou presidencialismo que deve prevalecer de
poiS da -âeCi~ão- do povo. Portanto, congratulo-me com V. 
Ex~, que está trazendo, inclusive, argumentos de ordem jurfdi
ca, e_acho que devemos nos preparar para quarta-feira tentãr 
aprovar e·ssa proposta do Senador José Richa. Porque é neces
sária a antecipação; fugir dessa antecipação e manter aquela 
data de setembro de 93 ~ desconhecer a .realidade política 
do P!iÍS e as _dificuld?des que vamos ter, inclusive tr;:mporais, 
para adaptar a nossa Constituição àquilo que foi determinado 
pelo povo. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Agradeço o aparte 
expressivo de V. Ex~ 

Realmente, parece mesmo incoere-nte condenar uma 
emenda referente a dois disposítivos- e;-- ao mesmO~te-mpo, 
defender uma revisão constituclonal abrangente que com
preenderá diferentes _dispositivos da Constituição vigerite. --

0 nobre Senador José Richa, pretendendo antecipai o 
plebisCÍtÇ), foí de -cer~o modo_ coerente, procurando também 
antecipar a revisão constitucion;:tl 
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Também não vou discutir aqui,- Sr. Presidente, o alcance Termino essas_~nhas pálidas considerações dizendo que 
da revisão constitucioilal. Eminentes juristaS e -cõiistitiido: este País exige grandes reformas: no sistema-de governo, no 
nalistas vinculam a revisão constit.U:cional à aprovação do pari- regime eleitoral, na empresa, no sistema tributário e na estru~ 
mentarismO; outros acham que não está o preceito da revisão tura agrária. · · ~ 
necessariamente adstrito ao do plebiscito. Há pronunciamen- Sr. Presidente, termino aqui ·essas considerações. Acre-
tos de juristas eminentes e brilhantes em ambos os sentidos, ~it_o que_ meu partido tot_all'll:ente ou quase todo irá votar favo-
mas, se às vezes não tem iinportância, em princípio ainda ravelmente à Proposta de Emenda. Estamos convencidos de 
se leva em conta a chamada interpretação -autêntica. Votei que assim fazendo estaremos prestando um grande servi-ço 
o dispositivo _sem nenhuma vinculação e acredito que muitos às instiruições democráticas e ao nosso País. Obrigado. 
senhores Constiti.iíntes, quando estabeleceram a revisão, não O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -A matéria conühua 
pensaram apenas nessa hipótese. Admitimos, iiidusive, a pos- em discussão. (Pausa.) 
sibilidade de uma_revisão no nosso presidencialismo-, ·que se Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, 
inspitóu no presidencialismo norte-americano, mas hoje está a di~~~ssão terá p~osseguimento na sessão ~e_amanhã. 
dele muito distanciado. 

A revisão constitucional, pela proposta de emenda, seria . 0 SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Está esgOtada a 
entre os dias 15 de fevereiro e 30 de junho de 93, para dar matéria constante da Ordem do Dia. - - - ,-

Há oradores inscritos. tempo suficiente--à chamada campanha presidencial, cada Par-
tido apoiando o seu candidato, num clima de respeito, de Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 
liberdade e de democracia. S. Ex~ não está presente no plenário. 

Mas alguns ilustres colegas ponderaram que talvez não Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 
fosse aconselhável cogitarmos agora da época para a realizaçãO O SR. NEY MARANHÃO (PRN ~ PE. Pronuncia o-
dessa_ revisão constituCiOnaL _Este é um _assunto __ aber_to ao seguinte discurso. Sem revjsã_p_Qo orador.t:-:- $r. PresiPente, 
debate. Em primeiro lugar, ouvirei o-autorda emenda, Sr. Srs. Senadores, quero fazer um apelo à Mesa da Câmara 
Presidente. Se o nobre Senador José Richa concordar com dos Deputados e às Lideranças, _no sentido de aprovarem 
um destaque para a rejeição da parte referente à rióva data o mais rápido_ possível projeto de minha autoria, aprovado 
para a revisão, não irei me pronunciar cántra esse destaque. por unanimidade pelo Senado da República após vários deba-

Agora, quero dizer que, como está previsto o ·art. 3"' tes_. Tal projeto obríga.a FAE, o INAN e aLBA a comprarem 
do Ato não fixa data. Estabelece uma época: "A revisão suas mercadorias no CONAB- Conselho Nacional de Abas-
constitucional será realizada após cinco anos, contadOs da tecímento. Meu maior argumento foi que eSse conselliO tem 
promulgação da ConstituiÇão". controle de qualidade em todos os_ Estados da Federação: 

Vale dizer, poderá ser realizada no sexto, no oitavo, no Esse projeto visa também descentralizar essas compras e regi o
décimo ano, e se pn.J'ce"dermos a uma eleição, e se for eleito nalizá-las. Com isso_ ganham os governos dos Estados, _através 
um candidato, dificilmente poderemos depois realizar a revi- do ICMS, as micro, pequenas e médias indústrias -e -pequenos 
são. Mesmo que o eleito ainda não tenha tomado posse, tería- agricultures, em decorrência -da facilidade de abastecimento 
mos de esperar mais cinco anos para itilplantar 6 parlamen- em suas regiões. 
tarisniO neste País:- Esse assunto é tão -importante que o Presidente Collor 

--=---=_e eu, desde o começo, como Líder do Governo em exerci-
Respeito_ também aqueles que defendem o presidencia- --cio, me manifestei- sempre disse que as denúncias que têm 

lismo. Mas, sem levar em conta o fato de que o parlamen- consistência serão apuradas. Problemas na admiríisüação da 
tarismo é um sistema de governo que vigora em quase todas FAE, INAN e LBA causaram um rombo de 745 milhões 
as na-ções cultas c civilizadas do mundo, com tonalidades e_spe- no _E_rãrio. Sobre o assunto, o Jornal O Estado de S. Paulo 
cíficas-, diria, por exciusáo, se tivesse dúvidas, aceitaria o parla- publicou artigo cujO título é -Merenda EScolar EScandà-IOsa. 
mentarisrrio, porque durante um século tivemos várias Consti- FOi u"m adiantamento de dinhetro para as empresas fornece-
tuições, e golpes e ditaturas, para tristeza dos democratas doras da FAE- Fundação de Assistência ao Estudante. 
deste País. Acredito que 100 anos são suficientes para chegar- O artigo de O Estado de S. Paulo fala nesses inocentes 
mos a uma conclusão. Nações cultas e civilizadas, como resul- que fizeram essa tramóia: o ex-Presidente da FAE Adolfo 
tado natural da evolução das instituições políticas- e poderia Schuller, e o ex-Díretor de Apoio Alimentar e Nutricional, 
citar a França e Inglaterra-, chegaram _ao parlamentarismo. Carlos Eurico Xavier de Castro. 
A ConstituiçãO do Império assegurava a'o Imperador poderes Diz a referida nota que "ambos deverão ser instados 
para nomear e demitir ministros de estado. Posteriormente a devolver o valor do prejuízo, acrescido de juro e correção 
fái Criado o cargo de Primeiro-Ministro C:, em muitas circt~ns- monetária, ao termo de inquérito administrativo que 0 Minis
tâncias, o Imperador cedeu à _vontade da Câmara: Camirihá- tro Jo~é Goldemberg mandou ins!aurar,.. . _ 
vamos para o parlamentarismo autênticQ.__ __ A m-esma nota-diz: "Para- remate, cumpre deixar aqui 

De modo que eram essas, Sr. Presidente, as considerações uma dúvida. Durante o inquérito que sUcederá, as· empie-sas 
que desejava tecer. Como parlamentaristá,- respeito os cOmpa- qUe se associaram àqueles dois funcionários, para atrasar re
nheiros que ainda não se converteram ao parlamentarismo. messas e não entregar produtos da nierenda escolar, co'nti-
0 gi'ande Senador Afonso Arinos, coiJ.StihiCiCnlalista, político, nuarão a operar com o MEC, a fim de que a merenda não 
eminente homem público, também era sincero ao defender falte? Uma vez que foram afastados os funcionários acusados, 
o presidencialismo e ao condenar o paflamentarismo. Mas elas passarão a ter ficha limpa? Pois o ilícito focalizado tem 
S. Ex• se rendeu ao novo _sistema, e conio- ele muitos outros, duas pontas: a de quem deu e a de quem recebeu, estabelecida 
porque a causa parlamentarista hoje não é de um partido, uma reação reve-rsiva de vantagens mútuas. É esperar para 
mas de homens públicos pertencentes às mais djferentes orga- -ver.-.. " 
nizações político-partidárias. - O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~-um aparte? 
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O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ney Maranhão, veja 
a injustiça que existe neste Pafs. V. Ex~ como Vice-Líder 
váriãs vezes falou a respeito dessa denúndia, desse fato, mos: 
trando o prejuízo. que o-País teve cOm esses ·atOS indecorosos 
prati~dos. V. Ex• vê que nada acontece, ninguénCestá na 
cadeta. Mas uma pobre coitada, mãe de família, sem dinheiro 
para comprar sequer o bico de uma mamadeira, só pôde com
prar a maizena e o leite, apossando-se indevidamente desse 

· utensruo· para alimentar sua filha, foi pre-sa e· eStá há sete 
meses ~a cadeia. Foi feito um lecantamento de quantos corrup
tos estao presos. De acordo com dados oficiais, há 70 corrup
tos, d_<?s quais. 67 são ex-policiais, um é prefeito em Santa 
Catanna e d01s são vereadores. Então, diz o encarregado 
dessas _cadeias públicas no País: "Gente grande não vai para 
a cadeia por corrupção". Se V. Ex..!~ compulsar os jornais de 
todos os estados, verificará quantas denúncias são feita_s _ _diaria
mente. Esta última, infelizmente, quer envolver o Exército. 
Veja V. Ex• como estamOs! Vemos denúncias de corrupção 
a cada dia, e não há punição alguma. Surge, e:ntãõ, uma 
reportagem mostrando uma_ pobre mãe de família há sete 
ms::ses na cadeia por causa de um bico-de m3madei_ra. Isso 
envergonha a todos nós. . . 

Não podemos aceitar isso. Temos que buscar cOndições 
para legalizar e facilitar a punição dessas pessoas. É o que 
dc:seta o Senado! Pedro Simon, com o pedido de uma subco
IDlSSao da Comissão de Constituição, ~ustiÇfl_ e Cidadania. 
V. Ex• tem uma função muito importante de Liderariça do 
Governo: denuncia os fatos, e várias vezes já trat9u desse 
assunto, mas, infelizmente, o resultado é muito demorado. 

O SR. NEY MARANHÃO -Senador Jutahy 1\-fagalhães,. 
estou ouvindo'(· E~ com atenç_ão, mas devo dizer-lhe que, 
quando denunciO um caso desses, está sendo feita ·a devida 
apuração dos fatos e alguém vai para a cadeia. 

Veja V. Ex• o seguinte: da ditadura militar para cá, casos 
como o da Coroa Btastel, Delfin, crimes de colarinhO branco 
nunca levaram ninguétri para a-cadeia. 

Agora, no Governo do PreSidente Fernaiido Collor de 
Mello, encontra-se quem tenha praticado um crime de colari
nho branco na prisão. Há, por exemplo, juíze-s faz-endo um 
cu~so de leão, embora com muita mordomia, graças aos direi
tos que a Justiça lhes concede. 

Na semana passada, tive oportunidade de contar que o 
pessoal do INSS está até cotri telefone móvel, uma mordomia 
excessiva, a meu ver. Apelei ao Senador Nelson Carneiro, 
por que essas pessoas estão instaladas em um quartel no Esta
d? do Rio de Janeiro, mas S. Ex•-respondeu estar esse assunto 
diretament~ ligado ao Governo ·Leonel J3rizola. Respeito o 
ponto de VISta do Senador Nelson Carneiro. -- · 

Mas há de se dizer, Senador Jutahy Magalhães, que a 
nossa Justiça é lenta e precisa ser melhorada. Coén.o V. E~ 
mencionou, essa mulher que se apropriOu indevidamente de 
um bico de mamadeira foi para a cadeia, enquanto continuam 
em liberdade aqueles que podem pagar advogados caros. V. 
~x• sabe disso pois está tentando processar um governadOr, 
Já faz-algum tempo, e a justiça procrastina-. Trata~se de uma 
situação, Senador, muito difícil. 

O Sr. Jutaby Magalhães -Já que V. Ex• abordou esse 
assunto, quero aproveitar para dizer que, nesse processo que 
estou movendo contra o Governador do meu Estado, há quase 
'2 anos, todos já foram ouVidOS pela Justiça Federal da Bahia._ 

~gora, _as testemunhas por ele apresentadas em dois municí
plOs b~tanos, Barreiras e Canavieiras, não são encontradas 
pelos JUÍzes em hipótese alguma, sendo __ que um é prefeito 
e o outro é ex-prefeito, como se Cana vieiras e Barreiras fossem 
Tóquio, onde as_ ruas não são numeradas dificultando-se a 
localização. Mas eu não estou acusando esle Governo. Estou 
mostrando com o que nos revoltamos quando vemos que esses 
corn:ptos, que aí está? ostentando riquezas, não vão para 
cadeia e uma pobre COitada por causa de um bico de mama
deira, encontra-se retida por sete meses. 

O SR. NEY MARANHÃO -Concordo com V. Ex•, Sena· 
~or Jutahy Magalhães, no co_mbate ã corrupção, pois V. E~ 
e um homem que não ace_ita esse tipo de atitude e dá o exemplo 
correto. _ . . . 

Há pessoas que, muitas vezes, usam o nOSso nome e, 
quando chegamos a saher, alguns estragos já foram feitos.-
- . you :~ntar-Ihe o que aconteceu comigo em um inquérito 

pohc13l militar, quando eu estava cassado, com meus direitos 
políticos suspensos, em Recife, pelo General Aurélio de Lyra 
Tavares, hoJe membro da Academia Brasileira de Letras. 

Antes da revolução, eu tinha opiniões, algumas ligadas 
as do ex-Presidt;:nte Joã.o Goulãrt; lu!ei contra a cassação do 
Deputado Márc10 More1~a Alves e faZia oposição, em Pernam-
buco, ao Governador M1guel Arraes~ ___ ._ .·. 

Naquele tempo, devido às invasões_ e çutros problemas 
sérios na regiã~, não havia segurança. As~im, para me preca
ver --posso d1zer a V. Ex~ porque esse inquérito hoje está 
liquidado - fui obrigado a comprar umas armas poderosas, 

. umas metralhadoras~_E o resultad_o.foj o_meu enquádramento 
nesse inquérito. _ _ 

Quando_ terminou o movimento militar, como. não preci
saria mais daquelas armas, comecei a dá-las de presente a 
pessoas amigas: ex-MinistroS~ Deputados. E um desses ami
gos foi o ex-Deputado e ex-Ministro Anilando Falcão um 
colecionador de armas. Fui, então, enquadrado em um i~qué
rito apurado pelo General Lyra Tavares. E semelhante ao 
caso dos testemunhas de V. Ex' - está no inquérito, posso
mostrar a V. Ex~ -o endereço do ex-MinistrQ Armando 
Falcão,. qu~ informei ao Presidente do inquérito; Capitão 
Amaun, CUJO nome completo não me lembro, foi ignorado. 

Mas, se Deus quiser, Sr. Presidente, com perseverança 
e. com o apoio do povo brasileiro, melhoraremos a situação 
vigente. 

Portanto, Sr. Presidente, quero fazer um apelo à Câmara 
dos Dep~tados para que, o mais rapidamente possível, aprove 
esse projeto, que, se tivesse sido aprovado, teria evifãdo esses 
escãudalos da FAE, do INAN e da LBA. Esses aconteci· 
mentos não são culpa do Presidente. Sua Excelência na verda
de, recebeu Uma herança maldita, com as conseqdências do 
problema do INSS e_outros que estames api.uail.dQ. 

Meu apelo ao Presidente Ibsen Pinheiro é no sentido 
de que S. Ex• agilize a aprovação desse projeto. Hoje, só 
com a aprovação do Senado e a boa vontade do Presidente 
em liquidar com as áreas de corrUpção, os Ministérios da 
Educação. e Saúde, e a LBA só podem efetuar compras de 
mercadonas na CONAB. Mas, com essa aprovação _da_Câma-ra 
poderemos melhorar a situação dos Estados, fazCndo com 
que essas compras sejam regionalizadas e o problema da F AE 
amenizado; que os Municípios e os Estados incentivem sUas 
indústrias e os pequenos e médios agricultores a- plantar ali
m~ntps em suas· regiões, evitahdo, assim, a compra desses 
alimentos, através da FAE, de 13 firmas, de um cartel que . 
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está tentando, inclusive, mudar os hábitos de alimentação 
do nosso- povo. .- _ __ . 

Sr. Presidente, é muito importante que esse prOJeto seJa 
aprovado, o mais breve possível, para melhorar o pãdrão 
de vida do povo brasileiro e de nossas crianças. - -~ -

É o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo apalavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO S\JI'UCY .. (PT ...:..· SP~l'fonunCia o 
seguinte discurso. Sem revisão_do_ o;ado_!..)- Sr. _P~~-i~_ente, 
Srs. Senadores, gostaria, em primetro lugar, de congratular
me com o tricampeão mundial do automobilismo-, Ayrton 
Senna, que, mais uma vez, em notável performance, notável 
desempenho, conseguiu vencer o Campeot;~to Mu?díal _de 
Fórmula I, com uma demonstração de esporhvidade, mclus1ve 
quando, tendo _praticamente a possibiJida_de de chegar em 
primeiro lugar, re:SoJyeu permitir que o seu companheiro de 
equipe pudesse alcançar "a ponta" da corrida. Todos os br~si
leiros acompanharam com atenção o ·seu desempenho. Mmto 
honrou o Brasil o corredor Ayrton Senna _que, por esta razão, 
merece os nossos parabéns. _ 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu gostaria de externar 
uma palavra de solidariedade ao Senador Cid Sabói~ de Carva
lho que, por erro da Revista Veja, foi apresentado numa 
fotografia em que consta o nome __ de Cid Carvalho; Partido: 
PMDB. Cargo: Deputado; Emendas: 30; Valor das emendas: 
8,3 bilhões de cruzeiros. -

Na verdade, essa matéria de 23 de outubro de 1991, da 
ReviSta Veja, faz ieferências ao Deputado Federal que tem 
o nome semelhante. Tendo em vista o engano, temos certeza 
de que o assunto será objeto da necessária cort~çãu-·d~q!Jele 
semanário, ói"gão de imprensa de muita importância e respon-
sabilidade. -·· 

Sr. Presidente, ainda há pouco mostrei aoPresident~ 
do Senado Federal, Mauro Benevides, ofício que encaminho, 
nesta tarde, ao Exm" Sr.- Senador Jarbas Gonçalves Passa
rinho, DD. Ministro de Estado ~a Justiça,_ n?_s ~e_guinte~ ~e~-
mos: 

OFÍCIO N' 130191 
Brasilia, 21 de outubro de 1991 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Jarbas GonÇalveS Passarinho 
DD. Ministro de Estado da Justiça 
Ministério da Justiça 

Senhor Ministro, 
Até hoje, embora· severc:rctítico do governo e m:embro 

da oposição, vinha sempre registrando o respei_!O e a CC?nside
ração que Vossa Excelência, como Ministro 3a Justiça, vinha 
tendo para comigo e c-om os demais membros do Senado 
Federal. 

Qual não foi a minha surpresa, entretanto, ao ~er regis
trado, na última sexta-feira, em diversos órgãos de imprensa 
do País o comentário joCoso- cte Vossa Excelência à ameaçª 
sofrida por este Senador. Tal comentário, -de fo~__!_ alguma, 
guarda respeito para com -a instifuição da q~al Vossa Exce
lência inclusive é membro, e ademais com a responsabilidade 
de qu~m ocupa a Pasta da Justiça. Aguardo a resposta relativa 
ao pleno restabelecimento do acesso do Senado __ aq__ Sistema __ _ 
Integrado de Administração Financeir~ da União -SIAFI, 
uma vez que já estão de volta do exterior o Ministro da Econo-

mia, Fazenda e Planejamento, Marcílio Marques Moreira, 
e o Presidente do Senado, Mauro B_ene~ide_s_._ Passaram-se 

-dez dias desde Ci_ue Vossa Excelência comprometeu-s~_ a dar, 
dentro de uma semana, uma solução positiva para o assunto. 

Ao ense j_o, reitero a VOSsa Excelência os- protestos de 
consideração e apreço. - Senador Eduardo Matarazzo Su-
plicy. . . 

-- Eram-essas as observações que tinha a fazer nesta tarde, 
Sr. Presidente. Muito obrigado. 

·- O SR. PRESIDENTE (Beni Véras) _:_ Co~cedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magal~~es .. 

O SR. JUT;'I.HY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Sena~ores, diz 
Maurice DUverger que ''Para manter um siStema democrático 
estável, a representativ'ida~e distrital é a meJhor". _ 

A ConstitUição ri1ai1da que, cinco anos-após a sua promul
gação, em 1993, se proceda a uma revisão de seu texto, especi
ficamerite quanto à forma de governo -república ou monar
qUia constitucional - e sobre o sistema de governo - parla
mentarismo ou presidencialismo. Já, em várias oportunidades, 
desta mesma tribuna, pronunciamo:..nos francamente pelo re
gime patlamentarista, em face da constatação do fracasso do 
processo presidencial, em cem anos de traumática experiência. 
Deste, temos um rastro de turbulência, agitações e instabi
lidade política. Ao contrário, o parlamentarismo tem-se mos
trado o mais democrático dos sistemas políticos em todo o 
mundo, propenso à estabilidade política, à paz social e ao 
desenvolvimento econômico. 

Mas o regime de Gabinete, para a sua implantação, pres
supõe uma reforma ·eleitoral, cujo tópico principal seria a 
introdução do voto_ distrital misto. o princfpio- majoritário, 
ao lado do proporcional, como o que exercita a Alemanha 
Ocidental. Parece existir mesmo uma tendência predominante 
do voto distrital em direção ao regime parlamentarista. Refe
rindo-se ao sistema misto, o eminente cientista políticO Bolívar 
Lamounier diz: "Há uma solução intermediária interessante, 
mais complexa, que consistiria -em adaptar às condições brasi
leiras o sistema da Alemanha Ocidental". 
_ CÕmo o presidencialismo, o sistema proporcional, hoje 
existente~ é um sistema falido, ultrapassado. Não nos_ legou, 
em seus sessenta anos de vigêitcia, uril e~t~vel, seguro e trans
parente processo eleitoral, como era de se esperar. Ai estão, 
ã vista de todos, seus vícios e defeitos, a come_çat-pela fr~ude 
e _corrupção eleitorais, a comprometer a vida política da, Na
ção. Não conseguiu ele evitar "o esfaJ;inhamento do quadro 
partidário, o distanciamento entre eleito e eleitçres, o enfra
q_~_ecimefl:tO çlas Câmaras em fac_e do Executivo, o paraque
dismo eleitoral, em que o candidato elege-se por uma região 
sem nenhuma ligação ou afinidade com ela", como denuncia 
a_cortstitucionalista Manoel Gonçalves F~rreira.Filho, e __ que 
conclui assim: "0 siStimúl proporcioÓ.aJ está, hoje, em regres
são no mundo. Muitos Estados que o adotaram, especialmente 
nos anos 20 e 30, já O ábandonaram"~ 

._ .Também um outro estrang~iro, Kar_I_ Loewenstein~ caus
tica O re-gime proporcional, em sua obra "Teoria da Çon~ti
tuição", discorrendo sobre os seus defeitos: "O alijamento 
d_p~ -~leito_res __ da atividade política, em virtude cio dÇ)míni9 
doS Partidos polítíCOS sobre o processo eleitoral; o monopólio 
das oligarquias partidárias na seleção dos candidatos e na 
d_eterminação da ordem a ditar a composição das listas; a 
mecanização do processo político; o estilhaçamento da vonta
de do eleitorado, pela multiplicação do número dos partidos; 
e, finaimerite, a dificuldade para a formação de um Governo 
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estável diante de parlamentos compostos por grande número 
de partidos. É claro que não há f6rmula mágica eleitoral em 
si própria, nem sistéma -·político perfeito; é claro, também, 
que a Nação brasileira vive uma crise geral, de contrad!ções, 
complexidade, problemas de toda ordem; que, em face desse 
quadro, não podemos perder a visão geral do País e nos iluçlir
mos que as coisas serão fáceis com a instituição do voto distrital 
misto. Mas entendemos que, a par de tudo isso, realistica
mente, ele será um avanço· e a melhor solução, no momento, 
para o processo político e eleitoral brasileiros. 

No passado, por cerca de setenta anos, de 1855 a 1932, 
ImpériO e República, praticamos ó processb májblitâ.tib,intro
duzido pela Lei n"' 892, de 1855, a chamada ''Lei dos Círculos", 
denominada assim em virtude de serem os representantes do 
povo eleitos, em suas províncias, por distritOs, ou- "círculos 
eleitorais", um deputado para cada distrito, Lei esta alterada 
pelo Decreto n' 1.082, de 1860, que aumeiitavá para três 
deputados a representação. Mas a Lei n11 2.675, de 1875, a 
"Lei do Terço", aboliu o voto distrital no Brasil, restabelecido, 
porém, pela "Lei Saraiva", de 1881, e confirmado, com míni
mas alterações, pela "Lei Eleitoral", de 1892 e "Lei Rosa 
e Silva", de.J904, vigindo até o fim da República Velha, 
quando o Código Eleitoral de 1932 revogou-o, substituindo-o 
pelo regime proporcional. Os códigos posteriores, de 1950 
e atual, mantiveram a representação proporcional. 

As Constituições imperial de 1824 e republicanas de 1892 
e 1937 foram omissas qUanto à- matéria; as de 1934, 1946 
e 1967 explicitavãm, em seus textos', o processo proporcional. 
Contudo, a Emenda Constitucional n' 22, de 1982, restabe
lecia, depois de cinqüenta anos de sua extinção, o voto distri
tal, só que não mais puro e sim misto, Logo depois revogado 
por outra Emenda, a de n9 25, de 1985. Nesse intervalo, entt:e
tanto, ele não foi exerCitado. Eis o resumo da legislação perti-
nente ao assunto. . 

As eleições de 1990, Sr. Presidente, demonstraram, na 
prática, que o eleitorado brasileiro inclina-se pela regiona
lização do voto, através do distrital, ao votar, preferencial
mente, em candidatos locais. Em São Paulo, por exemplo, 
quase metade dos deputados federais e estaduais foi eleita, 
praticamente, pelos eleitore.s de seus domicílios eleitorais. Es
ta a fón.nula encontrada pelo eleitorado para diminuir o distan
ciamento com o seu representante, imposto pelo processo 
proporcional. Os resultados eleitorais dos_ TRE de outros esta
dos atestam o fenômeno do sufrágio regionalizado. 

O que se tem presenciado, sob a égide do sistema propor
cional, é a crescente deterioração dos nossos costumes políti
cos, viciados porpráticãS condenáveis, como o abuso 'do poder 
económico e governamental, as fraudes e corrupção eleitorais, 
as distorções da propaganda gratuita no rádio e televisão, 
o_obsole_t_o_ método de operação dos pleitos. Ante essa situação 
anómala, impõe-se a reforma eleitoral, o voto distrital misto. 
Aliás, não têm sido poucos os políticos, juristas, -soC16log9s, 
cientistas políticos, historiadores que propugnam pela institui
ção deste sistema, como o jurista Themístocles Cavalcante, 
em seu livro "O voto Distritã.l no BrasU'_': __ 'lO que pretende 
o voto distrital é uma descentralização da representação, admi
tindo candidatos às Assembléias Legislativas e_ _à_ Câmara dos 
Deputados, eleitos por distritos eleitorais, justamente com 
outros eleitos pelas regiões eleitorais, isto é, por todo o eleito-
rado do_ estado". .. __ _. ........ _ ... ·- _ .. O--

Pelos modelos estrangeiros observados, o distritã.l real
mente enseja maior represCmfafividade, estabilidade política 
e responsabilidade, objetivando identificar unia de_teriilin_ada 
maioria e CoriCeder~lhe um_á au-têntica ;representação. E é exa-

tamente essa autenticidade, fundamentàl a um regime demo
crático, pois que o qualífica: e -o depUra- de males, como a 
demagogia e o charlatanismo político, que o professor David 
Fleicher destaca e coloca como um_dos_ pontos_ meritórios 
e positiVOs do sistema do voto distrital misto. 

O que se propõe é o aperfeiçoamento e-transparência 
do processo eleitoral, corrigindo seus desvirtuamentos e im
perfeições, que o estigmatizam, visando à sua maior lisura, 
eqüidade e· justiça eleitoral. Não pretendem os defensores 
do, distrital misto a extinção do regime proporcional ou a 
imPlantação de uma representação distrital pura. BUsca-se, 
tão-sOiriente, o ãcoplamento dos dois sistemas, ou seja, meta
de das vagas a serem disputadas corresponde ao número de 
distritos eleitorais, e a outra metade é dividida entre os candi~ 
datas dos partidos que obtiverem a maior votação propor
cio-nal. 

-E-m linhas gerais,"é assim que funciona o modelo alemão 
do voto distrital misto, implementado em 1949, objeto hoje 
de estudos para o caso brasileifo: 

''O_ país é dividido em 248 distritQs.__eleitQrais_, somando 
cada um cerca de 170.000 votantes. Metade dos deputados 
é eleita por esses distritoS~ e a outra metade pelãS listas coníec
cionadas e votadas na _convenção dos partidos e determinadas 
pelo quociente eleitoral. Os candidatos garantem, então, suas 
vagas, na ordem em que aparecem na lista partidária. O eleitor 
vota duas vez.es: primeiro, no deputado de sua· preferência 
no distrito - e o mais votado por maioria ·simples é o eleito; 
e depois, ele vota nas listas partidárias. Na Alemanha, existe 
o sistema federativo. Se um partido, pelo quociente eleitoral, 
raz·_-o1to· deputadOs na lista, então .os _oitos primeiros serão 
os eleitos. (Revista Parlamento.) 

- A-Câmara Baixa (Bundestag) tem 496 cadeiras, das quais 
248 são ocupadas por representantes dos distritos, e aS outras 
248 pelos partidos, via voto proporcional. A primeira eleição 
é majoritária, e o voto e uninominal; ·a segunda, proporcional 
e, nesta, vota-se no partido. O método misto preserva também 
a-representação das minorias n·o Parlamento. Assim, no pleito 
de 1965, por exemplo, o Parti_do Democrático Livre Alemão 
não obteve vitóriã em nerihum distrito eleitoral, mas, graças 
ao voto proporcional, viuMse representado no Parlamento por 
49 cadeiras. O sistema minoritárias evita, também-; e-m cOntra
partida, que as manarias, em coalizões, tenham o poder de 
obstruir os trabalhos parlamentares, com a exigência de um 
partido vencer em, pelo menos, 3 distritos, ou obter, no míníR 
mo, 5% do total dos votos .. 

Nas outras nações estrangeiras rriais adiantadas, o Sistema 
eleitoral vigorante contempla os dois processos. O voto distri
tal puro é preferido pelos pafses de origem anglo-saxónica, 
como a Inglaterra, que o mantém desde 1832, Estados Unidos, 
Canadá, Austrália, Nova Zelândia e, também, a França e 
o Japão. Exercitam o método proporcional a Itália, Áustria, 
Bélgica, Dinamarca~ Suécia, Sufça, Finlândia, Noruega e Ho
landa. Como se constata, há evidente equilíbrio com relação 
ao número de países que aplicam os dois sistemas: oito prati
cam o- método majoritário, e nove, o proporcional. Mas há 
um detalhe importante, invocado pelo historiador José Gui~ 
lherme Merquior- as grandes nações industriais, líderes da 
política e economia mundiais- Estados Unidos, Inglaterra, 
Fra11_ç~, Japão, Alemanha e Canadá- adotam o voto distrital. 
Na Alemanha, o processo é mjsto, mas a preponderância 

-é majoritária. · - - · · · ~ 

Na Inglaterra, o sistema majoritário funciona com o país 
dividido em 650 _distritos eleitorais, cada um deles elegendo 
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um deputado, ponnaiori~ simples dos v? to~. Na_F:~af!ç_"<• conrt) 
eleição em dois turnos, existem 570. dr~tntos elett?r::Is, e __ se : 
elege também um parlamentar por dt~tnto, por-mawna abso
luta no primeiro turno~ e simples no segundo. Nos Estados 
Unidos, os estados são- divididos em distritos, _que escolhem 
seus candidatos por maioria simples de votos. O número de _ 
parlamentares é relativo à sua põplilação. 

o regime majõrit~fto-·eV1lafia; co,~o- ten~l'oc~TridO ·n·Ô 
Brasil, que uma ~omunidade fic~se Sell! representant_e~ _M;S 
Câri1:3.tas Legislativas, para defender seus interesses e rejvindz
cações. Por outro lado, a manutenção çlo voto proporcional 
permitiria a escoiha de pàriã.mentares mais vocacionados _a 
temas nacionais e ideol~_gico_s dq _que os locais. o que dana 
equihbrio à representação no Congresso. O 'võto di~rital puro _ 
ou misto é hoje o existente nas nações européias e convive 
muitO bem com o sistema presidencialista americano. O diStri
tal misto poderia até ser considerado uma forma de transição 
para não eliminar as possibilidades de __ ~lgllmas representações 
partídárias. A experiência tefu demonstrado a existência de 
subordinação das bancadas atuais aos governadores. 

O representante distrital terá melhOres condições de fazer 
chegar ao-s--eleitores do seu distrito o trabalho parlamentar 
que executa e poderá ser cobrado mais facilmente pelos mes
mos. Pelo atual sistema proporcional, o parlamentar tem difi
culdade de levar-aos seus· eleitores, diluídos ·pelo E~tado o~: 
por uma vasta regiã~, o seu ~qbalho, suas idéiÇts. q fiOd~r 
econômíco aí iilfluencia enormemente :1_ mrii!o mais ·que no 
processo majoritário, :poiS "'hs' que têm. "respaldo ec6nôm.ico, 
através da mídia, da corrupçao eleitoral ou de grandes gastos, 
levam enorme vantagem S9lir:e os que não dispõem de elevados 
recursos. Hoje, a maio-na do eleitorado não se lembra dos 
deputados em quem vOtou, o que demonstra a necessidade 
do voto distrital, para que haja um maior entrosamento entre 

autêntiCa e·verdadeiJ;"a, e despertando "o interesse pela visão 
loc~J dos problemas e a consciefitização cívica". -

"Um dado fundamental na praxis política, como de resto 
no sistema majoritário, é o partido pà!ítico, instrumento básico 
do regime democrático", observa Maurice _Duverger, na_ sua. 
teoiia .g~ral 4e política partidária, "Os Partidos Políticos"_ 
O grande jurista Hans Kelsen vai além: "É, com efeito, ilusão 
ou hipocrisia, sustel!_tar que a democracia é possível sem parti
dos políticos. ( ... ) A democracia é, necessária e inevitavel
mente, um estado de partidos". Não é sem razão, portanto, 
que o primeiro ato de uma ditadura é bani-los de vez. Hitler 
e Mussolini, ao-empolgarem o poder, assim o fizeram pronta
mente._Mas o que vem a ser, doutrinariamente, um partido 
político? Para um de seus maiores teóricos, o pensador político 
Edmund Burke_, ·~o partido é um grupo de homens unidos 
para a promoção, pelo seu esforço_ conjunto, do interesse 
nacional, com base em algum princípio com que todos concor
dam". 

Histori6lmente, consigna-se, seguiido William B,enoet 
Munro, que as primeiras manifestações palpáveis de atividade 
partidária ocorre_ram por volta de 1680, na Inglaterra, com 
a edição do "Exclusion Bill", em que se reconhecia a oposição 
política ao Governo, aparecendo, então, dois grupos rivais,
embriões dos partidos: os ''Tories", defensores do poder real 
e do feudalismo agrário, e os ''Whigs", representantes das 
novas forças-urbanas mercantis e capitalistas. Um século de
pois, na campanha eleitoral americana de I 7%, entre Jefferson 
e Adams, os partidos já atuavam firmemente._ Mas eles apare

-cem formalmente organizados, na "Reform Bill" inglesa. de 
1832, na Inglaterra. Por essa época também, o voto distrital 
já er~ experimentado. 

No Brasil, Srs. Senadores~ os partidos políticos -Liberai 
e Conservador - formaram-se, segundo Joaquim Nabuco, 
durante a Regência imperial, por volta de 1837-1838. Mas 
Jogo a Conciliação, moVimento do qual o_ Gabinete do Mar
quês de Paraná foi_o a:r:(!utb, ti!'ou realmente todo o sentido 
de emulação e rivalidade, que deve permear a vida dos parti
dos. Enfim, descaracterizaram-nos, e- com tal intensidade, que 
o povo dizia, jocosamente, e não sem razão, -que-Dão havia 

o eleito e o eleitor, atravéS do diálogo, e de manifestações 
sobre leis a serem votadas. As legendas de alug~:~el não sobrevi
verão à adoção do voto distrital misto. Os peQuenos partidos, 
com um mínimo de respaldo popular, deverão conseguir eleg~~ . 
representantes, o que deverá ser a condição para a existênCia 
de partido político. -

o-sisteina distrital miSio~ q~~ é a perSõ~~ii:aÇão do voto, ~ 
propiciaria uma identidadê patente entre 'eleitor e o seu repre
sentante, através do conta to pessoal dire_to entre .ambos, o. 
que não acontece no processo proporCiõnal. o-eleitor prefere 
votar, é claro, em quem-melhor conhece e confia. Essa aproxi
mação e acesso fácil ao deputado possibilitam, obviaJnente1 

ao eleitorado, apresentar ·as suas e as reTvio.d_icaçôes da-comu
nidade, com mais força -e _constância, e, ao mesmo teiripo, 
fiscalizar e cobrar os atos,e atuação políticas do parlamentar. 
Via de regra, representantes e representados vivem no maior 
divórcio e distanciamento, ·pois; dadas as dimensões territo
riais -de nosso Pafs, seria impoSSíVel a presença do político 
em todos os lugares em qtie foi votado. Minas Gerais, por 
exemplo, possui 722 municípios, dispersos-numa áteã igual 

-~ nada mais parecido com ·um "saqoareina" (conservador) do 
que um "luzia" (liberal.) Obra da Conciliação do Império, 
que destruía todo o poder de .oposição no Brasil. E "a Conci
liação - escreveu o historiador José Honório Rodrigues -

à da França. Como um deputado, que é votado em todo 
o Estado, poderia contactar seus milhares de eleitores? 

Em conseqüêndã -âo est-feito relaCionamerito entre vo
tante e votado, que o voto distrital provoca; traduzido em 
contínuo diálogo, troca de idéi<is, sugestões inútua:s e do inte
resse de falarem de problemas que lhes dize!fl respeito· de 
perto, há mais p·articipaçáo" e motivação PoPular no processo 
político e ·eleitoral, tornando, assim, a represe-ntação maiS 

foi senípre minoritária, feita pe_lo grupo dominante en~re si, 
com pequenas e mínimas concessões à grande maiOria brasi-
leira". --· 

Os partidos políticos, no processo majoritário: rilàiS"' do 
que e·m nenhum outro sist~ma eleitoral, são grandemente for
talecidos e solidificadOS, acabando-se com a disputa interna 
entre candidatos, -propiciandO-lhes cOesão e unidade, através 

• da estruturação de comando político forte e enérgico, com 
maiotes responsabilidades e mando aos seus di~etórios desde 
suas bases municipais, com convenções :realizando verdadeiras 
eleições primárias para selecionar seus candidatos, o que invia
biliza a formação das chamadas oligarquias das cúpulas parti
dárias. A competição c!esenvolve-se entre as agremiações, não 
mais entre pessoas, e -o debate ten~e J].aturalrnente par3: pro
gramas partidários e doutrinários. Além do mais, o voto distri
tal confere ao partido _majoritário suficiente poder e apoio 
parã. concretizar o seu prOgrama de governo. _. 

O siStema majoritário oferece uma vantagem impOrtante 
paTa o- processo eie:itorai: impede ou dificulta a formação de 

- muitoS partidos políticos, a fragmentação partidária. Se, num 
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sentido, o bipartidarismo enclausura e. cerceia a liberdade num perímetro mais reduzido. Possibilitaria,_ tamb4m, o síste
de grupos, correntes de pensamento, interesses e ideologias ma majoritário, uma maior e melhor fiscalização sobre o uso 
deseorganizarem,opolipartidarismo,aproliferaçãoexCessiva do poder económico, por parte do eleitorado, lideranças e 
de siglas partidárias, desserve daninhamente à democracia oposição, dada a limitação territorial do distrito. 
e à estabilidade política. Coino bem acentuou Burke, "um Por último, Srs. Senadores, a questão da divisão dos_dis
partido, que deve ter caráter definitivo e permanente, repre:. - tritos eleitorais deverá ser cuidadosamente equacionada, em 
senta, essencialmente, princípioS e interesse coletivo, que que( face da extensa base territorial do nosso País e dos interesses 
se viabilizar". Fora disso, é oportunismo, promoção e-interesse políticos que certamente aflorarão aí, Como tem acontecido 
pessoal e financeiro; é anarquia partidária, que corrói e destrói n_o~ Estados Unidos. C_omo se sabe, os_distritos são unidades 
a atiVidade partidária. Não são, na verdade, partidos políticos, territorialmente menores e mais homogêneas. Deverão ser 
senão agrupamentos artificiais, siglas de aluguel, que se m~rca- levados em conta fatores sociais, geoeconómicos, geopolíticos 
dejam e se leiloam ao preço da praça. Não foi bem o que e geográficos- a contíguidadeda área, a unidade sócio-eco
se viu, deploravelmente, nas últimas eleições estaduais e presi- nó mico da região, o número- de habitan_tes ~--de eleito-res, 
denciais? Um espetáculo deprimente e desestimulador. Com a ígualdade populacional, posto que um distrito es-cOlhe um 
o voto distrital misto, a limitação de se criar partidos estaria só parlamentar. Uma questão a ser examinada com atenção 
assegurada, não só pela fixação de requisitos básicos para é o fato de que a bancada de deputados estaduais é maior 
a sua criação, mas também pela própria essênCia e índole do que a federal. Outro ponto é sobre qual instituição ou 
deste sistéma. órgão irá proceder à divisão dos distritos eleitorais~ se ó Con-

Segundo o renomado professor GiovanófSartori, em sua gresso ou a Justiça Eleitoral- o Tribunal Superior Eleitoral, 
obra ''Partidos e Sistemas Partidários", de acordo __ com as atr~vés _dos Tribunais Regionais Eleitorais. Ao IBGE caberia, 
experiências política-s-da maioria das nações politicamente através de seus censos decenais, fixar as alterações na divisão 
mais adiantadas, a média, quanto ao número de partidos, dos distritOs em cada estado, em função do aumento popula
situa-se entre cinco e seis. Assim é na Alemanha, França, cional. Enfim,_ coino dissemos, todos esses aspectos deverão 
Itália Dinamarca Suíça, Chile, Finlândia, Noruega, Israel, entrar como subsídios básicos na elaboração da legislação elei-
Suéci~, Bélgica, ~ que é, realmente, um percentual ideal. torai majoritária. - -
Com o sistema distrital, há maior possibilidade, evidentemen- Mas quais as possibilidades de sua implantação no País? 
te, de se manter· esse quadro. __ Diversas pesquisas de opinião pública, realizadas em nível 

congressual e popular, demonstram a preferência inconteSte 
pelo parlamentarismo, como o melhor regime para o Brasil. 
Para o voto distrital misto, parece haver também uma tendên
cia-nesse sentido, pelo menos no Congresso, onde tem havido, 
nos últimos tempos, uma evolução a seu favor. Em 1979, 
por exemplo, o Instituto Cândido Mendes pesquisou sobre 
o assunto, junto a deputados e senadores, e o resultado foi 
de 22% a favor do voto distrital misto e 65% para- ó -sistema 
proporcional. Em 1982, em idêntica pesquisa da revista Veja, 
a posição do distrital melhorou, subindo para 36%, e a -propor-
cional descendo para 49%, com 16% de indecisos. Ultima
mente, a evolução pr6-distrital é acentuada. 

No Brasil, Sr. Presidente, como se verificou antes de 
1964 e agora, proliferam-se, indiscriminadamente, os partidos 
políticos, sob o regime proporcional. Àquela época, existiam 
mais de 14 agremiações partidárias; agora, a conta ailda por 
aí, talvez até mais. A Verdade_é _que nunca tivemos partidos 
polítiCoS fortes, autênticOs, coõsiStente-S.-"Sofremos, desde o 
Império, de anemia e fragilidade partidárias. Com _muita ra
zão, o cientista político Bolívar Lamounier obser_y_Qu que uo 
Brasil é o caso mais espantoso, em todo o mundo_, de debili
dade e desorganização partidárias". 

Aqui, paradoxalmente, extinguem-se partidos por decre
to, o que é inconcebível. Assim foi com os partidos Liberal 
e Conservador, no Império; com os partidos Republicano -
e Progressista, na Revolução de 30. O Decreto-Lei n" 37, 
de 2 de dezembro de 1937, no Estado Novo, dissolveu os 
partidos políticos; o Ato Institucional n~ 2, cassou, em 1965, 
os partidos existentes, como o PSD, PTB, UDN. Em 1979, 
foi a vez do MDB e da Arena. Ora, um verdadeiro partido 
não se acaba com um decreto. O Partido Peronista argentino 
sobreviveu à tirania das ditaduras militares e até ao desapare
cimento de seu fundador, Juan Perón. O Chile, exemplo de 
vida partidária pujante, um dos mais estruturados e sólidos 
sistemas partidários da América Latina, na opinião de autores 
estrangeiros, preservou os_ seus partidos políticos, apesar da 
fúria da ditadura Pinochet. 

A influência e açáo do poder económico e governamental 
nas eleições tem sido tema de debates e de críticas desde 
os tempos de Rui Barbosa. A adoção do voto distrital misto 
atenuaria essa deletéria" ação, pois ela teria mais dificuldade 
em atuar num delimitado e diminuto espàço territOrial e menor 
universo de eleitores e seria, assim, mais facilmente denun
ciada. A disputa, sendo partidária, e não pessoal, facilitaria 
o combate à corrupção, ao abuso do poder económico, à 
fraude eleitoial, e também o controle dos gastos eleitorais. 
As campap.has seriam menos dispendiosas, porque realizadas-

Sr. Preside-nte; essas observações e reflexões sobre _a Con
veilíênciã e necessidade -de se -instituir o Votti Pistrital niisto 
n_o Brasil, que trazemos hoje ao Senado, levam-nos à convic
ção-de que 3 Nação está madura e preparada para implemen
tá-lo. Na verdade, dele precisa. Sem as posições radicais de 
eliminar ou substituir todo o atual sistema eleitoral, propomos, 
tão-somente, aprimorá-lo conciliando o regime proporcional 
com o majoritário. 

O importante, neste momento, é que o Congresso Nacio
nal se posicione sobre o assunto. Não é possível que continue· 
a imperar a lentidão, ou mesmo a omissão, impedindo que 
votemos matérias importantes, qUando não se obtém o consen
so das bancadas. 

Em homenagem à democracia e em defesa da respeita
bilidade dos representantes do povo, que têm contas a prestar 
do seu trabalho, vamos logo discutir e votar propostas coricre
tas e aferir a vontade da maioria dos que integram este Con
gresso Nacional. Uma minoria não pode continuar impondo 
suas conveniências e seus interesses, postergando decisões 
que todos esperam. 

As lideranças não podem mais omitif-se. 
A suposição, ou o argumento, de que a possível aprovação 

do voto- distrital significaria a preparação do terreno para 
a semeadura do parlamentarismo é uma idéia falsa, que não 
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pode prosperar. O parlamentarismo, é verdade, não dispensa 
o voto distrital, mas esta modalidade de sufrágio tanto se 
ajusta ao parlamentarismo, como ao presidencialismo, confor
me demonstra sua aplicação nos Estados Unidos. 

É hora de definição para, se for -o- caso, permitir qUe 
o voto distrital misto possa ser adotado já em 1994. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se, 
guinte discurso.) -Sr. Presjd_cnte, Srs. Senador~s: o turismo 
representou 12% do Produto Nacional Bruto do mundo, ent~e 
os anos de 1989 e 1990, e gerou uma fantástíca recefta canibial 
de 210 bilhões de dólares... EstCs números evidenciam, de modo 

·claro e- inconfundível, o crescimento e a importância que o 
segmento as$umiu não apenas nos pafses de:eCon_omia_desen
volvida, mas também né!:_queles que, em viaS de desenvol
vimento, só recentemente despertaram para o potencial eco~ 
nômico da atividade. Nesse quadro, contudo, o Brasil teve 
um desempenho medíocre: -arrecadou apenas 1,4 bilhão de 
dólares, que correspondem a 2,3% do seu PNB. 

Não deixa de ser lógica e natural a relação entre as receitas 
turísticas e os investimentos empreendidos para promover a 
atividade._ Países líderes do turismo receptivo, como é o caso 
dos Estados Unidos, aplicaram em sua promoção, no biênio 
1988/89, nada menos do. que 336,4 milhões de dólares. Na 
América Latina, até mesmo o Peru e a Argentina est3o à 
frente do Brasil nesse campo e cumprem, em benefídõ Pró
prio, as recomendações da Organização MIJ.ndial de ryrismo 
de aplicar, em marketing, pelo menos 2% da receita realizada 
com a atividade. _. _ 

O Brasil, que já chegou, em.198o,·a responsabiiizar-se 
por 8,9% da receita nacional de exportação, viu declinar, 
ano a ano, essa participação, até chegar aos 4,6% do ano 
passado, cumprindo uma trajetória flagrantemente inversa às 
sólidas tendências atuais. E bem fato que, ainda assim, o 
turismo está à frente ou no mesmo nível das arrecadações 
proporcinnadas pelo café, farelo de soja e suco de far3nja 
-itens fortes da nessa pauta de exportação -, sendo supe
rado apenas pelo material de transporte, minério Ae ferro 
e produtos siderúrgicOs_. -

Mas, se tivesse mantido a progressão registrada na década 
passada - em 1986, o melhor" ano do perlodo, apartaram 
ao Brasil 1,9 milhão de turistas- contabilizaríamos, hoje, 
segundo projeções-da Embratur, uma receita cambial de 2 
bilhões de dólares, 170 mil novos empregos, um acréscimo 
de 416 bilhões de cruzeiros ao PIB e uma variação de ~60 
bilhões de cruzeiros em·-·arrecadação de imp-ostos e de 369 
bilhões de cruzeiros na massa salarial, valores _bem significa
tivos para um país m~rgulhado na recessão e·na indefinição 
sobre como acertar o passo de sua economia_. 

O declínio por que passa o setor, Sr. Prie_sidente e Srs. 
Senadores, não encontra nenhuma justificatiY.a mais cónsis
tente para explicá-lo, até porque, ao contrárió~d-e outras ativi~ 
dades que demandam contínuos investiinentds para assegurar 
sua capacidade produtiva, a promoção turística reclama muito 
pouco. Além do mais, posiciOna-se Como ii'Irl dos segmentos 
que apresenta melhores perspectivas no tocante à geração 
de empregos, captação de divisas, desconcentração de renda 
e melhoria da qualidade de vida em geral. 

--Por não depender de imposições externas, do tipo cotas 
e acordos, não estar sujeito a barreiras alfandegárias ou reci
procidade e de ser insusceptível à capacidade de importação 
ou _ _de_ tecnologias mais sofisticadas e, principalmente, serdes
provido de qualquer risco de dano ao meio ambiente, é que 
o turismo cresceu tanto, a ponto de, presentemente, ter seu 
faturamento em escala mundial superado apenas por verda~ 
deiros gigantes econômicos, que são as indústrias do petróleo 
e de armamentos. 

Analisado sob esse_ corte, torna-se difícil compreender 
que tipo de miopia - centrada basicamente na diminuição 
dos investimentos brasileiros de promoção turística e na parali-

-- sação das inversões do Fungetur em novos equipamentos de 
infra-estrutura -, fez com que se perdesse de vista tantas 
e tão animadoras perspectivas e permitisse que chegássemos, 
em 1989, à pior performance da década, em que a participaç'ão 
do turismo nas exportações caiu para 3,56%. 

Esse percentual é tão exíguo que corresponde a quase 
um terço das exportações amealhadas com o turismo pelos 
países em desenvolvimento - cujo des~mpenho, aliás, foi 
superior ao das economias desenvolvidas -, convencidos, 
certamente, de que a promoção da atividade está estreita
mente associada às vantagens a que já_ nos referimos e_ aos 
inúmeros benefícios sociais que proporciona, particularmente 
em -período tão desfavorável aos pafses do_Tcrceiro Mundo. 

No caso do Brasil, expo_sto a tão longa recessão e a tama-
' nhas incertezas quanto ao futuro de sua economia, descui

dar-se de um setor tão atraente configura um desatino imper
doável, especialmente se confrontados com os possíveis resul
tados, colhidos_ em prazos relativª-mente curtos, que uma polí
ticiltU-rTSti6i óein p1anejãda -e igualmente bem executada pode 
garantir. E, se levarmos em consideração a vocação natural 
no País, que conta com clima privilegiado, praias_ belíssimas 
e regiões Singulares como o Pantanal Matogrossense, consoli
da-se a opinião -de que a alternativa não pode ser descartada 
tão levianamente. 

O que faltaria, entã-o; ·para garanti(ão turisino;ó indíspen- -
sável impulso para render todo o que pode proporcíonar? 
O pleito da Embratur, orientando-se pelas presentes dificul
dades do Estado, é modesto e correspon-de a apenas 30% 
dos recursos ideais para começar a transformar o turismo 
numa séria e importante alternativa de desenvolvimento. Mas 
são suficientes para dar início a dois programas básicos; de 

- prol'ffõçãõ- e marketing e de infra-estrutura turística, sem os 
quais não há como avançar em campo tão promissor; embora 
extremamente competitivo. 

Para a promoção em 1992 seri..1m necessários 28,2 miJhões 
de dólares, com o fito de elevar para três milhões/ano, até 
1994, o número de turistas internacionais, _ao lado do indispen
Sável eStímulo ao turismo interno. No tocante á infra-e_síru
tura, O Fundo Geral de Turismo necessitaria de, no mínimo, 
62,2 rriilhões de dólares, que seriam complementados_ com 
recursos oriundos dos bancos de desenvolvimento, dos fundos 
constitucionais e da iniciativa prívada. -

Esse montante, consorciado com as demais fonteSd?~rrni
tii"á o- financiamento _ao _setor privado, afé 1994, de 30 mil 
unidades habitacionais em hotéis de padrão econômico, hotéis 
âncora do _tipo resort, acampamentos ecológicos, albergues 
da juventude e outros equipamentos turísticos, consoante os 
novos modelos. que têm permitido a expansão da ati vida de, 
exatamente por proporcionar preços mais acessíveis. 

_O fortalecimento e a diversificação da infra-estrutura, 
aliada às ações complementares de promoção, poderão acarre-
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tar, nos próximos três anos, resultados estimulantes aparte 
de 3,8 bilhões de dólares e divisas, variação de 1,7 trilhão 
de cruzeiros no PIB e de 1,0 trilhão de cruzeiros na arreca
dação tributária, e mais a gci:"3.ção de 690 mil empregos diretos 
e indiretos, fato r relev~nte em períodos de franco desemprego, 
como acontece hoje no País. 

Outras possibilidades capazes de garantir um suporte mais 
amplo ao turismo dizem respeito à liberação da -Embratur 
para negociar a geração de r~ceitas ptõprias--essã iniciativa, 
contudo, depende de lei complementar, e, tanto quailto a 
manutenção dos recursos orçamentários demandados pela 
Empresa, está sujeita à deliberação do Congress-o Nacio~I. 
que poderá, ·assim, por seus meios e CompetênciâS, influir 
consideravelmente na recuperação de um setor de tão grande 
potencial. 

Essas são razões bastantes, a meu ver, Senhor Presidente 
e Senhores Senadores, para que consideremos prudentemente 
nossas responsabilidadc_s nQ_momento de votar o Orçamento, 
resgatando o turismo do papel periférico que vem mantendo 
na economia e rcstituindowlhe o espaçO que suã potenCialidade 
lhe permite desfrutar. 

Muito obrigado. 

O Sr. Nelson Cartt.~A """'- Sc_ Pn~sid~nte, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Concedo a palavra 

ao no_bre Senador Nelson Carneito. - = 

O SR. NELSON CARI'IEIRO- Sr. Presidente ,Srs. Sena
dores, cumpre-nos render hoje, desta tribuna, just~ e me~cida 
homenagem e tributo a_~m insigne médico e ):tomem público 
fluminense, que emprestou relevantes e valiosos _serviços ao 
Município de Nova Fiiburgo e ao Estado do Ríó-de J.ane_iro. 
Refirimo-nos ao eX-DepUtado Federal Dr. Amâo.cio Mário 
de Azevedo, cu já memória as autôridades, como o Prefeito 
Paulo Azevedo e Vereadores, e o povo de No v_ a_ Friburgo 
acabam de reverenciar agora, inaugurando, em vinte e dois 
de setembro último, .urna estãtUa ·sua, em praç·ã -pública, na
quela cidade serrana. __ . __ 

Nascido a 19 de dezembro de 1917, em Nova Friburgo, 
era filho de tradicional e conceituada família friburguens~, 
Sr. Gerônimo Mário de Azevedo e D. Lucinda _Bordes de 
Azevedo, e fez seus estudos primários e -secundários naquela 
cidade, diplomando em Medicina; no ano de 1944, pela Facul
dade Fluminense de Medicina . 

Dedicou-se à Mediciha Cõm todo o fef\:'or e_entu_siasmo, 
como a um sacerdócio, durante mais de trinta e cinco _anos 
de profissão, tornando-Se um médico humanitário e caridoso, 
cumprindo, integralmente, assim, seu sagrado juramento ~e 
formatura e à sua própria consciência, de lutar sempre -para 
minorar o sofrimento e salvar vidas humanas. De alma nobre 
e coração generosa, exerceu sua pr'ofissão, na mafõiia das 
vezes, gratuitamente. ___ _ _ _,-= _ 

Essas suas atividades e desprendimento- grà.ilge3r3.m-lhe 
grande afeição e prestígio junto à_ população,_ principalmente 
entre os mais pobreS e carerites, Constituindo-Se -no principal 
fator de sua eleição, em 1947, quando da redemocratização 
do País, após a ditadura do Estado Novo, para o cargo de 
Vereador ã Câmara Municipal de Nova Friburgo. Em 1959, 
elegeu-se Prefeito Municipal, posto que exerceu, sempre pela 
vontade do povo de sua terra, por três vezes; de 1959 a 19_62; 
de 1967 a 1971.e de 1974 a 1977. Entre os anos de 1963 
e 1966_, _representou, córtio Deputado Estadual, o povo de 
Nova Friburgo e da região na Assembléia Legislativa Flumi
nense. Em 1978, em memorável campanha e eleição, tornou-

se Deputado Federal, como representante do Estado do Rio 
de Janeiro no Col}gresso Nacional, em cujo mandato faleceu 
a 13 de dezembro de 1979. · 

O Dr. Amãncio Mário de AzevedO foi caSado com a 
professora Didi Sampaio de Azevedo, deixando dois filhos 
também médicos, Drs. Rogério Sampaio de Azevedo e Rosali 
de Azevedo Künzel e inúmeros netos, · 

A carreira política do homenageado, plenamente vitorio
sa, de Vereador a Deputado Federal, três vezes Prefeito Muni
cipal de Nova Friburgo, sempre pelo voto popular, é o·mais 
eloqüente testemunho de seu caráter retilíneo, sua probidade 
pessoal e pública e dedicação ao. bem público e bem-estar 
dos Cidadãos. Assim, como pessoa e coino homem público, 
o Dr. Amâncio Mário de Azevedo fez-se credor do carinho 
e do alto_ conceito que gozou junto â sociedade fluminense, 
de modo g~ral,. e de Nova Friburgo, de modo particular. 

Nada mais justo, portanto, do que essa homenagem, que 
Nova Friburgo lhe presta no momento, erigindo, em praça 
pública, estátua em sua memória. Era o que tínhamos a dizer 
sobre o assunto. Obrigado. 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 

-Albano Franco - Alexandre Costa - Almir Gabriel 
-Carlos Patrocínio- César Dias- Dario Pereira- Eduar-
do Suplicy - Elcio Álvares - Henrique Almeida -Hugo 
Napoleão - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - João 
França- Jonas Pinh~iro- Josaphat Marinho-J únia Marize 
- Levy Dias- Maurício Corrêa- Ney Maranhão- Raiw 
mundo Lira- Ronan Tito- Valmir Campeio -- --

0 SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- A Presidência con· 
voca s~ssão conjunta a realizar-se amanhã, âs 19 horaS no 
plenário da Câmara dos DeQutados, destinada à apreciação 
da Medida Provisória n9 299, de 1991, e de vetos presidenciais. 

O SR. PRESIDENTE (Beni"Veras) - Esgotou-se hoje 
o prazo previsto no art. 91, § 39 do Regimento· Interno, sem 
que tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão, em 
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 222, de 1991, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, "que dispõe 
sobre a indenização a·ser paga pelas-empresas públicas e socie
dades de economia mista aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios em que exerçam a atividade de lavra de 
minérios em geral, e dá outras providências". 

A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela 
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 

O projeto vai ã Câmara dos Deputados. 

É O SEGUINTE O TEXTO FINAL APROVA· 
DO CONCLUSIVAMENTE NA COMISSÃO DE lN

. FRA-ESTRURURA: 

Dispõe sobre a indeoização a ser paga pelas empre
sas públicas e sociedades de economia mista aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios em que exerçam 
a atividade _d_e lavra de minérios em geral, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1"' As empresas públicas e sociedades de economia 

mista e suas subsidiáriaS pagarão aos Estad~s, ~o Distrito 
Federal e aos Municípios, onde exerçam atividade de lavra 
de minérios em geral, indenização correspondente aS% (cinco 
por cento) do valor da produção. 



7184 Terça-feira 22. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1991 

§ 19 Os recursos reSultantes da indenização de que trata 
o caput serão distribuídos da seguinle forma: · 

I- 50% (cinqUenta por ccOto r pa"ia os EstadoS -e 0- Dfs-
trito Federal; 

II -50% (cinqücnta poi Cento) pilra os Municípios. 
§ 2~" As entidades mencionadas no caput desde artigo: 
a) apurarão os res-ultados nos primeiros 15 (quinze) dias 

após cada mês de ativídadcs; 
b) recolherão à conta dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, nos 15 (quinze) dias subseqüentes, ·asreCüi"-
sos resultantes da indenização; · ·- ----

c) prestarão··conta, mensalmente, ao _9rgão c9mpetente 
do Poder Executivo, das operações que serVirem de baSe à 
indenização prevista nêSfa lei. - - - -

Art. zn Os Estados, o -Distrito--Federal e os Munkípios 
aplicarão os recursos a que se-refere o·ãftigo anteriorprderen
cialmente na produção de encrgfa elétrica, na educação cientí
fica e na pavimentação de rodovias. - -

Art. 3" O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua publicação. 

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data_ de sua publi
cação. 

Art. s~ Revogam-se as disposiçOes em ~cOn-trário. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Nada mais havendo 
a tratar, a Presidência vai iri:cerrar o~dfabathos, designand9 
para a sessão ordinária de amãnhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO-
N• 114, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia~ ·nos termos-
do art. 172, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 114, de 1991 (n" 125, de 1989, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga concessão _à RCE TV 
Xanxerê Ltda_., para explorar serviço de radiodifusão_de sons 
e imagens (televisão). na Cidade de Xanxerê, Estado de Santa 
Catarina. (Dependendo de parecer da Comissão de Educa-, 
ção.) 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 116, DE I991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termoS 
do art. 172, d, do Reg"imeilto Interno) 

Discussão, em turn-o único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 116, de 1991 (n' 51, de 1991, na Câmara dos úeputa· 
dos), que aprova- o ato que outorga concessão à Rádio Bom 
Sucesso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na Cidade de Minas_ Novas, Estado de Minas Gerais. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 117, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 172, d, do Regimento Interno) 

Dfscussão, em tu-rno único, do Pi-ojetO--de Decreto Legis
lativo n• 117, de 1991Tn'-376,-âe 1990, na Câmara dos Deputa~ 
dos), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Serra 
da Mesa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 

na Cidade de Minaçu, Estado de Goiás. (Dependerido de 
paEe_cer da -comissão de Educa~ão.) 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 118, DE 1991 
(Incluído_ em Ordem do Dia~ nos termos 
do art. 172, d, do Regimento Interno) 

-Discussão, em turno único·, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 118, de 1991 (n' 371, de 1990, na Câmara dos Deputa· 
dos}, que aprova o ato que outorga concessão à Televisão 
Independente de São José do Rio Preto para explorar serviço 
de_radiodifusão de sons_~ imagens na Cidade de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação.) 

-5....: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 78, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nOs termos 
do art. 172, I, do Regimento fnterno) 

Votação, em turno único, do-Projeto de Decreto Legis
.ativo n• 78, de 1991 (n• 184/90, na Cârriara do& Deputados), 
que aprova o texto do acordo celebrado em Brasília, no dia 
15 de dezembro de 1989, entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Centro Latino-Americano de Física sobre 
suas obrigaçõeS, direitos e privilégios em território brasileiro, 
tendo _ -
-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da 
Comissão 

-- de Relações Exteriores e Defesa ~acional. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 79, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, no-s termos 

do art. 172, I, do Regimento Interno) 

Votãç-ãO, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 79, de 1991 (n' 168/89, na Câmara dos Deputados), 
qu~ aprova o texto do Acord_o de Cc-Produção Cinemato

-gráfica, celebrado entre Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em 
Luanda, a 28 de janeiro de 1989, tendo . 
-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da 
Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 81, DE 1991 
(Inc_I_uído eitJ Ordem do Diã; nOs termos 
_do art. 172, I, do Regimento Int~rno) 

Votação, em turno único; do Projeto de Decreto Legis
lativo n" 81, de !991 (n' 78/89, na Câmara dos Deputados), 
que aprova- o·Texto do Acordo de Cooperação Cultural e 
.Ç.ducactonal, celebração entre o Governo da República f-ede
rativa do Brasil e o Governo da RepUblica Popular de Blangla
desh, tendo- PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie· 
;uário, da Comissão 

- de RelaçõeS Exteriores e Defesa Nacional. 
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-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVlJ-

N' 104, DE 1991 

Votação, em turno único, -do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 104, de 1991 (n' 348/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Protocolo Adicional ao AcordO paTa 
a construção de uma ponte sobre o rio Uruguai, entre as 
Cidades de São Borja e San!o Tomé; celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argentina, em Buenos Aires, em 6 de jUlho de 
1990, tendo · 
-PARECER FAVORÁVEL, sob n' 387, de 1991, da Co-
missão · 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-9-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 6, DE !991 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no? 
6, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
dispõe sobre formalidades e critérios para apreciação ·ctos a tos 
de outorga de concessão ou pertnissão de serviços de radiodi
fusão sonora e de sons e imagens, tendo 
-PARECERES, sob n'' 327 e 328, de 1991, das Comissões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos 
termos de substitutivo que oferece; e 

- Diretora_, favorável ao substitutivo Oferecido pela Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-lO-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N9 125, DE 1990 

DiscuSsão, em turno único,- do Projeto de Lei da Câmara 
n' 125, de 1990 (n' 1.606, de 1989, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - SENAR, nos termos do art. 62 do Ato das Dispo
sições Constitucionáis Ttaii5ít6rias, tendo: 

a 4. 

-PARECER, sob n' 370, de 1991, da Comissao 
- de Assuntos Sociais, favorável às Emendas de n9" 1 

11-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO W 14, DE 1991 

Discussão, ·em priindro tui-no;- da Propo-sta de Emenda 
à Constituição n' 14, de 1991, de autoria do Senador José 
Richa e outros Senhores Senadores, que altera a redação do 
caput do art. 2• e o art. 3' do Ato das DisposiçõesTonstitu-
cionais Transitórias, tendo - -

-PARECER FAVORÁVEL, sob n' 377, de 1991; 
- da Comissão Temporária, com votos vencidos dos Se-

nadores Hugo Napoleão e César Dias. (5•sessão de diScussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Beili V eras) - Está encerrada 
a sessão. -

(Leyanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DI
VALDO SURUAGY NA SESSÃO DE J.:}0-91 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SE
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. DIVALDO-SURUAGY (PFL- AL. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. _Senadores, 
lendo os jornais de ontem, preocupei-me com algumas inter
pretações erróneas a respeito de um contato que os Senadores 

Ney Maranhão, Júlio Campos e eu tivemos com o ex-Presi
dente João Baptista de Oliveira Figueiredo. Naquela entre
vista foi colocada urna análise, uma iriferpretaçãO do atual 
Governo, fato que em momento algum aconteceu, pelo menos 
comigo presente. Também foram feitas críticas a uma provável 
aliança entre o Presidente Fernando Collor de Mello e o Go
vernador Leonel Brizola. 

Preocupado em esclarecer· a minha posição nesse encon
tro, gostaria de fazer esses reparos. Pelo menos na minha 
presença eu não-ouvi, não observei nenhuma crítica feita pelo 
ex-Presidente ao atual Governo. O nosso encontro - que 
foi de pura cortesia, foi um ato puramente social de nenliuma 
implicação política ....:....._- versou sobre a nossa curiosidade em 
torno de algumas decisões do Governo do ex-PreSide-nte. 

Eu gostaria de registrar para a Casa es-se meu cuidado 
erii preservar o nosso diálogo com o ex-Presidente da Repú
blica. Imagino que os Senãdores Júlio Campos e Ney Mara
Dhão tomarão atitudes idênticas. Eu até gostaria que- eles 
estivessem aqui no plenário, porque tenho certeza de que 
eles me aparteariam, endossando esse meu ponto de vista. 

Eram apenas estas as explicações que eu gostaria de dar 
à Casa, para não parecer assim uma leviandade nossa, -como 
se-_ nós estivéssemos a intrigar um eX-Presidente com o aiual 
Presidente da República, a quem eu faço uma oposição clara, 
definida desde os primeiros instantes ou melhor, desde o mo
mento em que Sua Excelência aspirou à Presidência da Repú
blica. 
_ Lamentavelmente, Sua Excelência conseguiu êxito. Digo 
lamentavelmente porque o Presidente está nos levando para 
o caos. 

_ Aliás, digo a seu favor que ele permanece coerente com 
o seu passado. Ele foi um péssimo prefeito de Maceió, inviabi
lizo~_ a Prefeitura de Maceió atécos dias d~ hoje, e inviabilizou 
totalmente o Estado de Alagoas. 

S~ ~~ta C'!s __ ª--tiver inte~esse, pode nomear uma comissão 
para ir ao Estado de Alagoas e verificar se há algum órgão 
- não peço dois - funcionando bem no meu Estado, seja 
na área de Segurança, seja na área de Saúde, seja na área 
de Educação, seja na área de Turismo, sejã. na Agricultura. 

Enfim, é o caos implantado em Alagoas. 
Só que a nível nacional eu imaginava" que ele fosse levar 

mais tempo, mas em apenas 18 meses ele inviabilizou O País. 
E vou dar alguns números: maís de cinco milhões de 

brasileiros perderam o emprego - gosto de _fepetir isso para 
ficar bem fixado na mente e na memória daqueles que com
põem esta Casa-, milhares de empresas entraram em co':lcor
data e falência, o Brasil, que era o 89 PIB do mundo ocidental, 
hoje é o 11•; foram confiscados 80 bilhões de dólares da pou
pança popular, com- o argumento de que se iria acabar com 
a inflação em cem dias. 
- A inflação cOntinua a subir e- Ultrapassará ã casa dos 
20% agora em outubro; o dólar já ultrapassou a cas-a- dos 
seiscentos cruzeiros e deverá, até o final do ano, chegar a 
setecentos ou oitocentos. 

Hoje, contra o Governo, quais são as forças que estão 
montadas? Todos os trabalhadores, mas todos organizados 
em sindicatos estão contra b Govetno~ é bancário, é metalúr
gicO, é ferrOViário, é aeroviáriô~ éffi3rítimo, a irileligência 
lirasileira, todas as universidades estão Contra o Governo, 
mas todas mesmo; os profissionais liberais, os cientistas brasi
leiros, o funcionalismo público, esse nem se fala, os empre
sáiiOs. O quadro está nos levando para o _caos, está a exigir 
de to_dos_ nós uma preocupação com este País. Daí o cuidado 
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que estou terido em separar minhas críticas - as críticas do 
Senador Divaldo Suruagy- de críticas de outras autoridades 
com quem tenho mantido·contato ultimamente. -

E com tristeza que digo isso. É com tristeza que recoriheço 
que estamos caminhando com uma velocidade incrív"el para 
o caos. Daí a necessidade de todos nós nos agregarmos, inde
pendentemente de siglas partidárias, para tentar encontrar 
uma saída honrosa para o País. Na minha opinião, só -existe 
uma: o parlamentarismo. Qualquer outra será trauinática. 
O processo de impeachment, que alguns órgãos de imprensa 
já estão aventando, na minha opinião, é profundamente trau
mático. O povo-brasileiro não está preparado para os dramas 
e os conflitos que surgiriam em torno de um processo __ de 
impeachment. Qualquer retrocesso político é condenado por 
todos nós. Então, só ·vejo urna saída, que é a do parlamen
tarismo. Aliás, se _o Presidente tiver uni rasgo de bom senso, 
ele poderá se antecipar ao plebiscito-e mafldar uma mensagem 
implafltando o parlamentarismo. 

Mas esses pontos de vista foram todos esposados por 
mim, não nesse enC-oflffó-,-foram esposados por mim em várias 
oportunidades na tribuna desta Casa. -

Vou aproveitar a presença do_ Senador Júlio Campos-, 
que acaba de chegar a este plenário, para, !magino eti, ratific:~ 
a minha afirmativa, qUando eu disse que em momento algum, 
no nosso encontro com o Presidente Figueiredo~ foi feita algU
ma crítica ao atual Governo, nem muito menos ao Góveni"adór 
Leonel Brizola. Foi um encontro cordial, um encontro onde 
o Presidente saciou a nossa curiosidade sobre fatos da sua 
administração. Aí sím, ele foi pródigo -no "falar, p-orque tam
bém fomos pródigos em perguntar, tanto o Senador Júlio 
Campos, quanto eu e o Senador Ney Maranhão. Mas o assunto 
ficou puramente limitado a um encontro de natureza s-ocial. 

O Sr. Júlio Campos- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Pois não. 
O Sr. Júlio Campos - Estava eu no meu gabinete e 

ao ouvir o pronunciamento de V. Ex~ fiz_ questão de vir a 
este plenário para ratificar as suas palavras, tudo o que ocorreu 
por ocasião de nossa visita ao eminente ex-~residente e gran~e 
brasileiro João Figueiredo. Realmente estivemos, com mmta 
honra, fazendo uma visita de cortesia .a_ ele, em companhia 
de V. Ex• e do Senador Ney Maranhão ... Na oportunidade 
discutimos vários asSüfitOS, conversamos muito sobre o passa
do, sobre o seu Governo. Em nenhum momento foram (eitas 
aquelas colocações que um determinado jornal brasileiro pu
blicou como se fosSe fãto acontecido. Ttago ,r minha solidarie
dade às palavras de V. Ex~, reafirmando que em nenhum 
instante houve qualquer tipo de conversação no sentido _que 
o jornal quis colocar, como se fôssemos nós que tivéssemos 
transmitido essas informações a esse jornal do Rio de Janeiro. 
Fiquei muito bem impressionado pela condição física, pela 
saúde, pela simpatia-de que o Presidente Figueiredo é possui
dor e estava naquele dia ·nos recebendo no Rio de Janeiro. 
Nada do que a imprensa divulgou foi verd~de, foi uina mentira 
deslavada, uma inverdade, por iss-o faço- questão de dar a 
minha solidariedade. O jornal citado deveria ter a coragem 
de modificar a sua infórmaçãõ~ara -evitar que fossem transmi
tidas palavra.s do Presidente que nunca foram ditas com rela
ção não só a determinados fatos do Governo passado como 

O SR. DIVAL?~ SURUAGY- Agradeço a V. Ex• pelo 
aparte, Senador Juho Campos, que vem confiimar a nossa 
preocupação, já que o diálogo foi com os três Senadores. 
Que fique bem claro, bem esclarecido que em momento algum 
se fez críticas. Eu sou um crítico contumaz do atual Governo 
IDf1S sempre faço essas críticas do local aprazado, que é ~ 
tnbuna da n_ossa Casa. 

O Sr. Ney Maranhão - Pennite-me V. Ex• um apã.rte, 
nobre Senador Divaldo Suruagy? 

O SR. DIV ALDO SURUAGY- Com muito prazer, Sena
dor Ney Maranhão. 

Q Sr. Ney Maranhão- Nobre Senad.or Divaldo Suruagy, 
cOncordo em número e grau com os esclarecimentos que V. 
Ex• está dando, neste momento, da tribuna do Senado Federal, 
com respeito à repOrtagem sobre a visita que fizemos ao emi
nente Presidente General João Figueiredo, na qual tive a 
honra de conhecer esse grande brasileiro. Na oportunidade 
discutimos vários assuntos, muito sobre o passado- alguns 
momentos de seu Governo, porém, em nenhum instante foram 
feitas colocações, como informou a imprensa, sobre aconteci
mentos recentes. 

-~Quero m-e sOlidarizar com V. Ex~ dizendo que não houve 
cJ.ualquer cánversação da maneira que os jornais quiseram 
colocar. 

Tive a melhor das impressões do Presidente Figueiredo, 
que não faz rodeio nas coisas que diz e sente. Portanto, Sena
dor Divaldo Suruagy, estou de pleno acordo com esses _esclare
cimentos que V. Ex~ está dando à opinião pública, da tribuna 
do Senado. O que desejo é que o Presidente Figueiredo tenha 
muitos anos de vida e que a Nação um dia faça justiça a 
S. Ex• 

Termiriando este aparte, como Líder do Presidente C011or 
e em nome de nossa amizade, devo dizer que não haveria 
cabimento que na visita de cortesia que fizemos ao Preside ri te 
Figuei~eâo, tratássemos de alfinetar o atual Presídente. Meu 
caro amigo, quero aplaudir seu esclarecimeilto. Era o que 
tinha a dizer. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Agradeço a V. Ex•, 
Senador Ney Maranhão, acrescentando as minhas inquieta
ções às da sociedade brasileira, fazendo um apelo para que 
o Senhor Presidente, num gesto de bom senso, se antecipe 
ao plebiscito e niande a mensagem implantando o parlamen
tarismo. Embora seja discutível a constitucionalidade ou não 
desse projeto, tenho a certeza que pouqufssimas pessoas no 
Brasil ficarão triStes se Sua Excelência niandar essa mensa
gem. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
EDUARDO SUPLICY NA SESSÃO DE 16-10-9I E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SE· 
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. 
Senadores: 

"O BRASIL, SE QUISER . 
PODE ELIMINAR A MISÉRIA 

do atual Governo, nem com relação ao Governo do Presidente O Presidente Fernando Collor de Mello pediu ajuda ao 
Sarney muito menoS com relação ao GOVerno do atual Presi- ·Papa João Paulo II na supressão das injustiÇ3!(eittré os-povos. 
dente Fernando Collor. · -Mas, dentro do Brasil, seu GOverno deu pouquíssimos passos 
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em 20 meses para melhorar a distribuição de renda e elimfnãr 
a misériã.: - -

Se quisererri, entrctahto-;-c:,--congres-so NaciOnal e o -Go
verno poderão avançar significatiV3inente com-vistas à errã.di
cação da pobreza. Para isto deverão seguir a recomendação 
feitã pelo Papa, em São Luís do Maranhão, de realizar a 
reforma agrária - qUe, na prática, mal saiu do ponto zero 
-e, em segundo lugar, ~ntroduzir_em um programa que garan
ta uma renda mínima de todo cidadão. Sugiio que isto--se 
faça sob a forma do Imposto de Renda Negativo ----...:; IRN. 

Há um mês, o grupo de notáveis, designado pelo GOverno 
para estudar o sistema tributárío~ anUnciou-estar conSiderando 
cobrar Imposto de Renda de todos os assalariados, inclusive 
dos que ganham salário míriirilo. Estou de acordo com que 
todos os assalariados e receptores de renda passem pela malha 
da Receita Federal, desde que aqueles que não ganhem até 
um certo patamar, por exemplo, em tomo de 2_sãlários míni
mos atuais, passem a receber um cOmplemento de renda na 
forma do Imposto de Renda Negativo. Daí em-diante, progres
sivamente, haveria um intervalo de rendimentos com isenÇão, 
além do qual se passaria a cobrar o tributo com uma alíquota 
positiva, maior para as faíxãs de renda mais altaS. 

Estou dando entrada na Comissão de Assuntos Econó
micos do Senado Federal a um substitutivo ao meu próprio 
Projeto de Lei n• 80/91, já em tramitação desde abril último, 
que introduz alguns aperfeiçoarrieritos, tornando o PGRM 
mais flexível como instrumento da política ecónôrriica. 

Em primeiro ltigar, a ã.Iíquota do IRN passa a ser de 
30% da diferença enfre o patamar míniniO defiriido, hoje 
em torno de Cr$84 mil mensais, e o nível de rendimento 
da pessoa, podendo ser aumentado pelo Executivo em até 
50%, dependendo da disponibilidade de recursos e da expe
riência ·_do programa. Segundo, a inttóduç:!o -<!_o_ programa 
seria gradual. Em 1993, terãó direito- ao PGRM todos us 
cidadãos de 60 anos_ ou mais; em 1994, todos de 55 aD_os 
ou mais; em 1995, todos de SQ anos ou mais; e, assim por 
diante, até que no ano 2000 todos de 25 anos ou mais farão 
jus ao PGRM. Poderá o Executivo, tendo em vista o sucesso 
do programa, abreviar o tempo- de sua introdução. Será um 
caminho compatível com a proposição de D. Helder Câmara 
de que o Brasil deve ter como_meta a eliminação da miséria 
até O ano 2000. Terceiro,- o Executivo poderá estabelecer 
convênios com Estados e Municípios para prover treinamento 
aos beneficiários do PGRM, visando a sua inserção iio mer
cado de trabalho, a exemplo do que ocorre com o programa 
de Renda Mínima de Inserção, instituído em 1988, na França, 
pelo Presidente FrançoiS Mitterand." 

O financiamento do programa realizado pelo GOverno 
Federal seria principalmente decorrente da conta do corte 
de programas ineficientes, que normalmente têm com-o justifi~ 
cativa: a:tender as populações de baixa renda. Por exemplo, 
o programa de distribuição de cestas básicas -_cta_ LBA e inúme_
ros outros que hoje atingem mais de 2% do PIB. Nesse senti
do, o PGRM atenderia aos- mais pobres de maneira mais 
eficiente e direta, como de direito de cidadania, sem interme~ 
diários, ali onde estiverem, com notável efeito sobre os movi
mentos migratóriOs. 

Mais importante, o Imposto de Renda Negativo é o instru
mento que poderá compatibilizar os objetivos de fazer a eco
nomia crescer combatendo a inflação~-ao·mesmo tempo em 
que se melhora a distribuição-de renda e se erradica a pobreza. 
Tal instrumento conta- com o respaldo entusiásticõ de econo-

mistas dos mais diversos pensamentos, do marxista ao Reyne
siano e ao friedmaniano. 

Nos EUA, Milton Friedman, James Tobin, Robert So
low, John Kenneth Galbraith, Michael Harrignton o tem de
fendido como a mais efici.z maneira de vencer a guerra contra 
a pobreza. Na Europa, quase todos os países têm hoje formas 
diversas de garantia de renda mínima. No Brasil, o PGRM 
ou o IRN tem recebido o respaldo de Antônio Maria da Silvei
ra, Roberto Mangabeira Unger, Edmar Lisboa Bacha (os três 
defendem a sua introdução desde os anos 70), Laura Campos, 
Og Leme e Paul Singer. 

Alguns colegas perguntaram-me se não poderia o empre
sário se aproveitar do PGRM dizendo ao empregado para 
buscar o complemento de_seu baixo salário juntO ao Governo. 
Primeiro. o piso da categoria ou o salário mínimo sempre 
será uma proteção. Segundo, a existência do PGRM propicia 
maior liberdade de escolha e, portanto, maior poder de barga
nha do trabalhador. Terceiro, se de fato muitos empresários 
vierem a se aproveitar do programa empregando mais traba
lhadores, o efeito resultante será_ a elevação do nível de empre-
go e dos salários em geral. . 

Sr. Presidente, sr~$ e Srs. Senadores, na conclusão da 
"Te_or1a Geral da Moeda, dos Juros e do Emprego", John 
Maynard Keynes diz_ que "os principai_s defeitos da sociedade 
económica em que vivemos sãó a süa~iricapaddade para pro
porcionar o· pleno emprego e a sua arbitrária e desigual distri-
buição da riqueza e das rendas". _ 

De forma ainda mais acentuada do que nos anos 30, 
estes defeitOs têm se acentuado na_ economia brasileira dos 
anos 80 e 90._A solução de juros altos que levam a economia 
a maior recessão e __ ao desemprego desesperador, como o de
manstram os episódiOs desta semana na Brastemp, constituem 
um caminho selvagem. 

A solução civilizada e_stá em se resolver ao mesmo tempo 
o problema do crescimento auto-s_ustentado com a melhoria 
da dis_tribuiç~o c!a renda que pode se:r propiciada pela introdu
ção do Imposto de Renda Negativo. 

O PGRM tem uma qualidade paradoxal. De um lado 
é consistente coin a máxima de Karl Marx que mais motivou 
transformações revolucionárias desde que escreveu, na "Crí
"titaaõ Programá-de Ghota" que numa sociedade mais avan
çada os seres humanos poderiam ter um comportamento tal 
que todos aceitassem o princípiO: "De cada um, de acordo 
com a sua capãcidade, a cada um de acordo tom a sua necessi
dade". No castr; -_democraticamente, o Congresso Nacional 
definiria c,-- que --Seria a neceSSidade mínima. De outro -lado 
o PGRM, sob a forma do IRN, é defendido assertivamente 
_cófuõ -a SOluç4o para enfrentar a pobreza pelos economistas 
que mais radicalmente defendem a economia de mercado: 
Milton Friedman e Frederick Von Hayek. 

Trata-se não de utopia, mas de querer de fato se atingir 
o objetivo principal de se alcançar maior justiça com liberdade. 

A introdução -_do PGRM no Brasil, até porque permitirá 
a muitos pais proverem condições de vida para que seus filhos, 
em idade escolar, possam ir às escolas ao invés de irem para 
a roça ou para as ruas, poderá ter a mesma importância que 
nos EUA teve, há 200 anos, a infi'õduÇão da educação pública 
unive:rsal e gratuita então defendida por um dos pais daquela 
Nação, Thomas Jefferson. -

O sr. Diva_ldo_Suruagy-Permite-me V. Er. um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, ouço 
V. E~ nobre Senador Divaldo Suruagy. 
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O Sr. Divaldo Suruagy - V. Ex:~ traz à baila a comple
xidade _das decisões económicas no contexto social e analisa 
os diversos sistemas que foram adotados, as suas experiênc~
e os seus resultados positivos 01.f negã.fivooS, -dentro do corpo 
de uma sociedade. V. EXl' ressalta o perigo do desemprego 
em massa que vem assolando o nosso País nesses últimos 
18 meses do Governo COIIor. Em apenas um ano e ·meio 
mais de 5 milhões de pessoas perderam o emprego, ·milhares 
de empresas entraram em concordata e falência, o nosso País, 
que era o 8' PIB do mundo ocidental, hoje é o 11' O Governo 
confiscou 80 bilhões de dólares da poupança popular com 
o~ argumento de que ia acabar com a inflação e ·esta, este 
mês ultrapassará a casa dos 20% e o dólar já ultrapassou 
a ~sa-U?s. 600 C!uzeiros. Tu~q isso acentua algo que, na 
mmha optmão, é tão grave ou mais grave do que esses números . 
negativos que estou apresentando ao discurso que V. Ex• ofe
rece ao Senado da República. É que segmentos da maior 
importância, como a inteligência brasileira, representada pelas 
universidades e as Forças Armadas1 colocaram ·os problemas 
mais importantes do País num plano seCundário, como a infor
mática, a Amazónia, a privatizaçáo, enfim, Os grandes temas, 
os grandes conflitos que a nossa sociedade está a viver e está 
a enfrentar. Ficaram num plãno secundáriO, p<:ifque ·essas "irlSd- ""' 
tuições estão levadãs pela política do Governo a oolocar em 
caráter prioritário a sobrevivência daqueles que as integram. 
Participei de uma assembléia geral da Universidade Federal 
de Alagoas, e a discussão resumia-se apenas no parco salário 
que um professor universitário vem ganharldo. Eles afirmam 
que não têm dinheiro para ·pagar as ·despesas de transporte 
do centro de Maceió para o campos universitário, Dão têm 
condições de enfrentar as despesas mínimas das suas famt1ias 
para viver com dignidade. Já aqueles que lideram as Forças 
Armadas estão discutindo os seus salários. Tudo isso é uma 
conseqüência profundamente negativa das medidas adotadas 
pelo Governo no que díZ respeito à política salarial. Daí con
gratulo-me com V. Ex• por trazer ao de~ate nesth Casa tim 
tema dessa magnitude, po~que é aqui, rió Senado da Repú
blica, na Câmara Alta do Congresso Nacional, que devemos 
discutir os grandes desafios que estamos a viver, a e·nfrentar, 
a fim de que o caos não predomine dentro da noss~ sociedade. 
E, o que é mais lamentável, por essa proposta orçamentária 
que está sendo julgada por todos nós, em 1992 teremos sauda· 
de de 1991. Imagine V. Ex~, o orçamento é tão recessivo 
que o desemprego será muito mais acentuado em 1992, ao 
ponto de todos nós termos saudade .do ano de 1991,_ a~sar 
de todos esses números-negativos que acabei ·de ãporitã.r. MeUs 
parabéns, Senador Eduardo Suplicy. V. Ex~, ao denunciar 
esses desencontros, está mais uma vez prestando um grande 
serviço ao Brasil. - . 

O SR. EDUARD-o SUl'LICY- Agia'deço a V.-Ex• pelas 
observações, Senador Divaldo Suruagy, que apontou diversos 
fatores que têm contribuído para o agraVamento da situação 
brasileira. 

Nesta oportunidade, expresso a minha solidariedade aos 
trabalhadores da Brastemp, uma vez que na data de ontem, 
depois de ter sido anunciado, há poucoS dias. que haveria 
férias para cerca de 5 mil trabalhadores .daquela empresa, 
ao voltarem, tiveram a notícia de que mil deles estariam demi
tidos. 

Por essa razão, o Presidente do SindiCato dos Metalúr
gicos de São Bernardo do Campo e Diadema, Vicente Paula 
da Silva, resolveu na tarde de ontem iniciar uma greve .áe 

fome, na porta da Brastemp, com o intuito de poder reunir-se 
com a direção daquela empresa, com o Presidente Ives Frei
tack, e dialogar sobre um caminho alternativo que evitasse 
a dispensa, em la_rga escala, de um grande número de trabalha
dores daquela empresa. 

Houve uma reunião ontem à noite e outra hoje de manhã. 
Neste momento, 16 horas, um grande número de pessoas 
está defronte à Brastemp, no ABC, que hoje se constitui 
em símbolo da resistência dos trabalhadores_ brasileiros contra 
o desemprego, contra essa política económica que tem procu
rado elevar os juros, contra essa política que, para resolver 
a alta da inflação e a questão dos juros da dívida externa, 
tem prov'ocãdo maim recessão, maior _desemprego. 

A nossa solidariedade aos trabalhadores da Brastemp 
e o nosso apelo às autoridades - ao Ministro Marcílio Mar
ques Moreira, à Secretária Dorothéa Werneck, ao Ministro 
do Trabalho, Antonio Rogério Magri -, para que procurem 
ertvidar esforços no sentido de uma solução positiva para essa 
situação que, como a da Brastemp, é indicativa de muitos 
outros problemas semelhantes que ocorrem neste instante no 

·Brasil. ·-· -- · 

H~ poucos dias, conv_ersava eu com um emPreSário de 
indústria de tapetes em Salvador na Bahia, que me disse que 
há um ano estava com 270 trabalhadores e hoje conta apenas 
com 70. E aflito, na busca da solução desse pro!;Jlema, pergun
tava: Como _é que o Governo deseja que façamos investi· 
mentes, se eSt;1mos cOm um·a capacidade ociosa tão grande? 

. Ora, é preciso que tenhamos outro tipo de procedimento, 
outro caminho que não () presentemente encontrado pelas 
autoridades. ._... . ·- . 
-· .O Sr. Humberto Lucena- Sr. Senador, permÜa-me· V. 
Ex~ uma aparte? - -· ·-: 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Humberto Luce
na, com nruita honra. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• no s"eu discurso de 
Tníeü:dem&rou o pronuncianlento de S~a Santidade o· P

1

apa 
João Paulo II, em São Luís do Maranhão, a respeito da refor
ma agrária. Gostaria _âe lem_brar que temo.s em vigor no Páís-, 
desde 196.5, o chamado Estatuto da Terra, qUe Sempre foi 
tido e havido como instrumento eficaz para a realizaÇão de 
~~a refor!lla agrária no Brasil. Estretando, sabe V. Ex~ que 
ts~pn~o vem ocorrendo apenas por falta de uma de_cisão polí
tica âo. Governo. !á temos a lei. .tvfuita coisa já pOãefia -ter 
_Sf~O feita nesse s~n~ido. No meU Estado, a Paraíba, que se 
insere numa região de estrutura fundiária mai$ rígida, que 
é o Nordeste, temos cerca de cem conflitos de terras devida
mente caracterizados através de processos no Incra, até hoje 
sem solução. Apesar de o Governo dispor dos chamados Títu· 
los da Dívida Agrária para efeito de indenização, o fato é 
que a maioria desses processos. continuam nas !ia vetas do Ins-ti
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enquanto 
os problemas vão se ·-acumulando e se agravando, trazendo 
_violências inomináveis .contra os trabalhadores rurais. Sei -
como V. Ex~ sabe-que, hoje, a realização da reforma agrária 
no Brasil não depende apenas do Estatuto da Terra, porque 
após a Constituição de 1988, temos a necessidade imperiosa 
e urgente de uma lei que defina o cOnceito de propriedade 
produtiva. V. Ex• deve não se esquecer de que, por ocasião 
da apreciação dessa matéria na Assembléia Naciona_I Consti
tuinte, nós, que ali representávamos as correntes progre.ssistas, 
fomos derrotados, e triunfou a tese de que as propriedades 
produtivas seriam insusceptíveis de desapropriação para efeito 
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de reforma agrária. Portanto, se J?,ão vier essa lej, fica_ difícil 
ampliar no País um projeto_ de reforma agrãriã. V. Ex• volta 
também a falar sobre o seu projeto que institui um programa 
de renda mínima, que inclusive já recebeu o meu apoio, em 
nome da Bancada do PMDB. nesta Casa. Qua_n,to _à questão 
do desemprego crescente, que ora se agrava no País- te~_os 
o exemplo da Brastemp, a que V. Ex~ se refere, e a cuJos 
trabalhadores também me solidarizo, nessa hora d~.9~sespero 
e de dificuldades- e_u_gostaria apenas de enfatiiªr;· nUma 
advertênciá aos Srs. ·senadores e Deputados que vão, amanhã, 
apreciar a proposta de emenda const_itucfóitaldQ SenQor Presi
dente da República que enquanto isso ototte, oU seja, ó de
semprego aumentando _em face_ da recessão brutal na ec_ono
mia, o Goverho -in-siSte em manter na sua proposta os dispo
sitivos referentes à rolagem da dívida ,dos EstadosLei!tre os 
quais destaca: um que retém pordois_anos parcela sigllifiCativa 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador -FAT, que são recur
sos a serem utilizados para custear o seguro-desemprego. SãO 
as considerações que eu gostaria de fazer, parabenizanc;l? V. 
Ex~ pelo pronunciamento. - -~-

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a V.~.E.X' pelas 
considera-ções. . -.. --,--,-~ ~-.--~~ --

Sr. Presidente, em que pese pudesse a CortSfihlição-Sér 
mais- avançada, hoj_e:, no_ q~e_ diz _respeito à p_o_~s]bilídade da 
realização da reforma agrária, mesmo no âmbito da legislação 
presente, poderia o Gove-rno demonstrar muitO rnãiór vont3de 
do que o tem feito. No que diz respeito, por exemplo, às 
áreas onde há plantio de narcoplantas, poderia o Governo, 
se o desejasse, fazer tramitai'-o prOJeto" que estan.o~C:OngreSSo 
Nacional com a mesma velocidade com que temos visto o 
seu interesse_ em fazer tramitar projetes ""'que, em Verdade, 
não têm a mesma premêncía. E quando, há poucos dias-, lemos 
na revista Veja que um terço do território de Pernambuco 
está tomado com o plantio de narcoplantas, isso s-ignifica que 
um terço do território daquele Estado poderia, até, ser objeto 
da realização de reforma agrária ó ·mais -rápido po·ssível, se 
fosse essa a vontade do Governo. E bem salienta V. EX" 
a questão da destinação do FUndo da Amparo-ao Tr3balhador, 
que deve, numa hora como essa, estar voltado, sobretudo, 
para a questao do seguro-desemprego, uma vez que há t3.ntos 

. trabalhadores desempregados. 
Agradeço, mais uma vez, o apoio de V. Ex•S, a_o Programa 

de Gãr3.nüa de Renda Mínima, que, no substitutivo que agOra 
apresento na ptópria Comissão de AssuntOs-ECón6niiCOs dá 
flexibilidades maiores, decorrentes dos debate.s_que tenho tido 
tanto aqui no Senado quanto nos mais diversos lugares do 
Brasil, desde abril último. 

Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente·. _(Muito be_m!) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 36, DE 1991 

A Colnissão Diretora do Senado Federal, no us:o de suas 
atribuições regimentàiS e r'egillaitientares, e de acord9 com 
os arts. 29 , ihCisó V, 4~, inciso I, e 9~ da Lei n9 7.432, de 
18 de dezembro de 1985, resolve: 

Art. 1"' O art. 11 das Normas aprovadas pelo Ato da 
Comissão Diretora no 2, de 1986, passa a vigorai corit a·seguin-
te redação: -

"Art. 11. É o Diretor-Geral do SenaduFederal 
autorizado a manter disponíveis recUrSOS do Funsen, 
até o valor do limite de dispensa de licitaçãO, para 
o atendimento_ de despesas _emergenciais.'' 

_,Art. 2_~. Este Ato entra e_m vigor na data de_ sua publi
_cação. 
. Ait.· 39 Revogam-se as disposiçOeS em contrário. 

Sàla da Comissão Diretora, 17 de outubro de 1991. ~ 
l\'Ia_!Ir() _penevides -:-_ Dirceu Carneiro- - _Saldanha Derzi -
Iram Saraiva - Lavoisier Maia - Márcio Lacerda - Alexan-
dre Costa. - - - - -

ATA DA 15• REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DIRETORA 

Realizada em 17 de outubro de 1991 

.Às ~n~ hor~~ e .. cinqüenta min~tos do dia .dezessete d~ 
outubro de um mil novecentos e noventa e um, reúne-se a 
Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões 
-9.~ ,Pr~sidência, com~ a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Senadores Mauro Benevides, Presidente, Alexandre Costa, 
Primeiro-V ice-PreSidente, Dirceu Carneiro, Primeiro-Secre
tário, .Márcio Lacerda, Segundo-SeCretário, Saldanha Derzi, 
Terceirci-Secretári_o, Iram Saraiv3:, "qu~rto-Secretã;r!o, _Lav9:i

.. siet:Maia e Méira Filho, Suplentes. 
_ _ Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Excelen

tíssimo Senhor Senador Carlos Alberto De'Carli, Segundo
.Vice-Presidente. 

O Senhor Presidente dá início à reunião e apresenta aos 
presentes os seguintes assuntos:_ 

--a) projeto de Decreto Legislativo que "Altera a redação 
do art. 1' do Decreto Legislativo n' 63, de 19 de dezembro 
de 1990". 

Após discussão, os presentes aprovam a matéria e assinam 
(}respectivo Projeto de Decreto Le_gis_lativo. A matéria é enca
minhada à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas provi
dências; 

b) expediente do Senhor Senador Ronan Tito ·sugerindo 
a realização, em 22 de abril" de 1992, de s_essão solene do 
Congresso Nacion~t destinada a comemorar_o transcurso do 
b1ceotenário da Inconfidência Mine_ira. 

. Após discussão, os presentes aprovam a sugestão. A ma
téria é encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as devi
das providências; 

c) projeto de Resolução que "Dispõe sobre a estrutura 
_e, funcionamentQ da Comiss.ão Mista.e Planos, Orçamentos 
Públicos e FiscaHZ.ação, a que se refere o art. 57, § 3~. inciso 
II, da Constituição Federal". 

Após debates, decide a Comissão Diretora fazer um con
vite ao Senhor Senador Almir Gabrie.l, Relator do Projeto 
naquela Comissão .• para que Sua_Excelência realize uma expo
siç~o _sobre a estrutura proposta pelo supracitado Projeto de 
Resolução, no dia.18 de outubro de_.1921, às !Oh30min. 

Em segui9-a, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Primeiro-Vice-Presidente, que submete aos presentes 
os ·seguintes assun,tos: · ~ , • _ · 

· a) Parecer favprável à Proposta !le Ato que "Altera dis
positivos do Ato n' 9, de 1989, da Cómissão DiLetora, e dá 
outras providências". , -

__ Os presentes aprovam o parecer e assinam o respectivo 
Ato, que vai à f)tibHCação; -

b) Parecer fav:orável à aprovaçãq da prestação de contas 
do Senado Federal, relativa ao primeiro trimestre de 1991 
[Processo n' 007895/91-7). · · 

Após discusSão, o parecer é aprovado. 
Dando prosseguimento, o Senh:or Presidente conc.ede a 

palavra ao Senhor ,Primeiro-Secretário, que submete aos pre
sentes os seguinte~ assuntos: 
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a) Processo n' 013970191-7, em que o SenliC>r Senador 
Márcio-- Lacerda solicita a nomeação, com data retroativa, 
do Senho~ José Rob~rto Berni, parei o c_a_!'go de Assessor 
Técnico. - _ - - - . -

Após debates, a Comissãb"Diretora decide delegar ao 
Senhor Primeiro-Secre-tãrid a -prerrogativ-a~ cte-deciqir ~Obre 
o pleito; _ 

b) Expediente do Senhor Senador José Paulo Biso! solici
tando a inclusão de seu neto Rafael Beck Bísol, como seu 
dependente, para fins de assistência médica. - -

O SenhOr Segundo.:seCretário é designadó para relatar 
a matéria e, de imediato, apresenta parecer oral favorável, 
que é aprovado pelos presentes; 

c) Processo no 015613191-7, no qual o Sindilegis solicita 
o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não aplica~ 
ção da URP (Unidade Referencial de Preços), com parecer 
no qual tece considerações a respeito das decisões de diversas 
instâncias do Poder Judiciário sobre a matéria e submete a 
decisão à Comissão Uiretora. ~ 

Após ampla discussão, a Comissão Diretora decíde so-: 
brestar o processo, a fim de se aguardar a decisão do Supremo 
Tribunal Federal sobre a matéria. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se:
nhor Terceiro-Secretãiio-qüe apresenta parecer sobre o cálcu
lo da gratificação da atividade legislativa aplicável aos servi
dores ocupantes do cargo efetivo de Assessor Legislativo, 
no exercício de cargo -em comissão do Grupo DAS,-oPtantes 
(Processos no' 018428/90-8, 018429190-4, 0_1843012:0-2, 
002245/91-4 e 016108191-4), no qual conclui pela apr~sentação 
de Proposta de Ato da Comissão Diretora que ''Estabelece 
limite referente à gratificação- de atividade legislativa para 
os servidores que menciona". __ _ ____ _ 

O paiecer é discutidO e, ante-s de ser submetido à votação, 
o Seilhor Primeiro-Vice-Presidente solicita, e lhe é concedida, 
vista da matéria. 

Prosseguindo, o Senhor Quarto-Sf:àetário-fa"z lis_o_da pa
lavra e apresenta parecer favorável à solicitação do Senhor 
Senador Flaviano Melo, de ressarcimento de despesas médicas 
efetuadas com o tratamento a que está se submetendo (Pro
cessos n" 015034/91-7 e 015257/91-6). 

Após discussão, o parecer é aprovado. _ _ _ 
O s-enhor Presídente, então, concede a palavra ao_Senhor 

Senador Meira Filho, Suplente dil Coinissão Diretora, que 
apresenta os seguintes assUntos: - - - -

a) Parecer sobre expediente da Sei Editora Ltda., acerca 
da assinatura pelo Senado Federal de 100 exemplares da revis
ta "Cadernos Geimano Bàtsileiros" para 1991. 

Após discussão, o parecer é aprovado; 
b) Parecer favorável ao pedido de ressarcimento de des

pesas médico-hospitalares,_ formulado pelo Senhor Senador 
Levy Dias (Proçesso n'- 013765/91-4). · -

Após discussão, o parecer é aprovãdo. 
Por fim,_o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 

Diretor-Gerar, que leva ao exame dos presentes os seguintes 
assuntos: 

a) Projeto de -LOiâaTàiiiara-n'9, de 1990, que "Cria 
o Programa Diário do Congresso Nacional para divulgaçãO 
dos trabalhos do Poder Legislativo na televisão, e determina 
outras providênciãs". _ _-- --~ -~ 

É designado o Senhor QUarto~Sicietano--pãra 'rêlatár a 
matéria; 

b) Processo no 012382!9F4, eiii que o Reitor da The Uni
te_d_~ati_Q_I_l§_Uni~ersity- Universidade d_as Nações Unidas, 
-solicita o afastamento, por dois anos; da servidora Maria Inês 
de Souza Ribeiro Bastos para servir naquela Universidade, 
~m seu Instituto de Novas Tecnologias, sem ónus para o Sena
do Federal. 

-----É- designado o Senhor Segundo-Secretário para rel~tar 
a matéria; · - ·- - · 

c) Processos no' 014543191-5, 014395/91-6,-011733/88-2, 
016213/88-1, 001228189-1 e 012812/89-7, que tratam de solici
tação de Analistas Legislativos, com exercício na Assessoria, 
de eCJ.uiparação salarial aos Assessores Legislativos. 

E designado o Senhor Primeiro-Secretário para relatar 
a matéria; 

d) Processo no 013967191-6, que contém a prestação de 
contas do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, rela
tiva aos recursos repassados no exercício de 1991. 
_ -· É designado o Senhor Quarto-Secretáiio para relatar a 
matéria; 

e) Parecer do Senhor Segundo-Vice-Presidente sobre a 
destinação de verbas para entidades privadas no Orçamento 
do Senado Federal para o exercício de 1992 (Processo n" 
012739191-0). 

Após discussão, o Senhor Terceiro-SeCretário sugere seja 
alterado para Cr$6.981.000,00 o valor proposto para o Insti
tuto Tancredo Neves e Cr$5.530.000;00 o valor proposto para 
a Fundação Pedroso Horta. Os presentes, após debates, apro
vam o parecei' Com as referidas alterações e abste_nção do 
Senhor Primeiro-Secretário. -

f) Proposta de Ato da Comissão Diretora que altera o 
artigo 11 do Ato no 2, de 1986 (Processo no 016931/91-2). 

Após discussão, os presentes aprovam a matéria e assinam 
o respectivO Ato, que vai à publicaçã~_; 

g). Processo n•OI3416191-0, em que empregados da Sitran 
Indústria e Comércio Ltda., que prestam serviços cõmo As
censoristas no Senado Federai, requerem sua contratação dire
ta por esta Casa. 

É designado o Senhor Primeir::o-Vice-Pr~sid~nt~ para_!e
latar a matéria; 

h) Processo no 014424/91-6, em que Carlos Alberto San
tos_ da Silva e Denise Ortega de Baere, requerem tratamento 
isonômico ao.dispensado no Processo n~012785/88-1, e concre
tizado através do Ato da Comissão Diretora no 60. de 1988. 

É designado o Senhor Segundo-Vice-Preside~te para re
latar a matéria; 

i) Processo no 004599191-8, que contém a prestação de 
contas da Associação dos Servidores do Senado Federal (AS
SEFE), relativa à suplementação orçamentáría liberada em 
novembro de 1990, a título de subVenção socíál à Creche/ 
Assefe, devolvida pelo Se~hor Quarto-Secretário, para ser 
redistribuída a novo Relator. _ __ _ 

. É designadO o Senhor -TerCeiro-Secretário- para relatar 
a matéria; 

j) Projeto de Resolução n" i, de 1991, que "Introduz -
alterações no Título VI do Regimento Interno do Senado 
Federal", com parecer contrário do Senhor Senador Beni V e
ras, Suplente da Comissão Diretora. 

. Após discussão, os presentes aprovam o parecer; 
k) Processo no 012563/91-9, em que o Senhor Senador 

Odacir Soares solicita ressarcimento Ue despesãs médicas. 
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O Selihor Quarto-Secretário é designado para relatar a 
matéria e, de imediato, apresenta parecer oral favorável, que 
é aprovado pelos presentes. - -

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
encerrada a reunião, às treze horas e dez minutos, pelo que 

~':!_, Manoel Vilela de Magalhães, DiretOr-Geral, em exercício, 
e Secretário da ComisSão Diretora, lavrei a presente Ata que, 
depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 17 de--outubro de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 



República Federativa do Brasa , 
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

SEÇÃO II 

ANO XLVI - N" 150 QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 1991 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
~suMÁRIO 

1- ATA DA 185• SESSÃO,.EM 22 rii(ourÜBRO 
DE 1991 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 ~ Pareceres 

Referente à seguinte matériq: 
-Projeto de ResOlução no;~ 1/9l, __ que introduz a)tera_

çóes no Título VI do Regimento Interno do Senado Fe
deral. 

1.2-2 - Leitura de Proposta de Emenda à Constituição 

- N<~ 17/91, que dá nova redação ao inciso Irdo art. 
40 da ConstitUiÇão Federal. 

1.2.3- Aviso 

N• 2.573/91, do Ministro do T"balho e da Previdência 
Social, sugerindo o seu ·cotnpatecimeilto entre os dias 12 
a 14 de novembro ao Senado Federal, em _yirtude de com
promissos que menciona. 

1.2.4- Requerimentos 

- N9 752/91, de autoria do Senador Marco Maciel, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo 
intitulado "A Constituição manda"~ do advogado e ex-Pro
curador Geral da Fazenda Nacional, Cid Heráclito de Quei
roz, publicado no jornal O Globo, edição de 18 de outubro 
de 1991. 

- N9 753/91, de autoria do Sc;;nador Maurício -Corrêa, 
solicitando que sejam solicitados ao Minisúo da Economia, 
Fazenda e Planejamento, demonstrativos da execução fi
nanceira do TeSOuro Nacional, abrangendo o período de 
janeiro a setembro de 199L 

1.2.5 - Ofício 

-:- Nt> 210/9-t, da Liderança do PMD B, referente a indicação 
dos Senadores Divaldo Suruagy e Wilson Martins, para 
integrarem a Comissão _inCumbida de emitir parecer sobre_ 
a Proposta de Emenda ã Constituição n' 16, de 1991. 

1.2.6- Requerimento 

-N"' 754/91, de autoria do Senador Ronan Tito· e 
outros Srs. Senadores, solicitando a realização, no dia 22 
de abril de_ 1992, de uma sessão especial destinada a come
morar o transcurso do bicentenário -da Inconfidência Mi
neira. 

1-2-7- Apreciação de matéria 
Requerimento no751191, lido em sessão anterior, de autoria 
do Senador Esperidião Amin, solicitando licença para au
sentar-se dos trabalhos da Casa, no dia 21 do corrente 
mês. Aprovado. 

1.2.8 - Comunicações da Presidência 

--Arquivamento do Projeto de Resolução n"' 1191, 
por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito das 
Comissões a que foi distribuído, e abertura de prazo de 
48 horas para a interposição de recurso de um décimo 
dos membros da Casa no sentido da tramitação da matéria. 

-Abertura de inscrições, a partir de hoje, para inter
pelações ao Ministro do Trabalho e da Previdência Social, 
que comparecerá ao Senado, no próximo dia 24 do corrente 
mês. - · 

1.2.9- Discursos do Expediante 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR:::_: Plebiscito 
e Revisão Constitucional. 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO GRÁPICO DO SENADO FEDERAL 

PASSOS I'ÓRTO 
Diretor-Oeral do Seu.ado federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Eu:cutivo 

DIÁIUO DO CONGRESSO NACONAL 
Impreuo sob responsabilidade da Mela do Seaado federal 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Administrativo 

ASSINA1URAS 

WJZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Iodustrial 

Semestral ··-···-·······-········---··---·-·-------Ct$.3.519,65 

PLORJAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

SENADOR ALMIR GABRIEL-Razões para 
apresentação de projetes da autoria de s.·Ex:~ sóbre a cria
ção do Fundo Nacional para amortização da díviQa pública 
federal, do Distrito Federal, dos Estados e MunicípiOs, 
e dá outras providências; e alteração do imposto sobre 
operações de créditq, câmbio e segur~, o~ ~e lati v as a títulos__ 
ou valores mobiliários, e dá outr~s providências_~ -

SENADOR BENl VERAS- Desenvolvimento da 
Amazónia e a questão ambientaL 

1.2.10- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão solene do Congresso Nacional, 
a realizar-se dia 24, às 18 horas, destinada a reç!;!pcionar 
o Senhor Helmut Kohl, Chanceler da República Federal 
da Alemanha. 

1.2.1l --Apreciação de matérias 

Requerimentos n~5 746, 747 e 748/91, lidos em sessão 
anterior, de autoria do Senador Almir Gabriel, solicitando 
seja ouvida a ComiSsão de Assuntos Sociais ~ respeito 
dos Projetos de Lei do Senado n•' l'Z:l, 145 e Só, de 1991. 
Aprovados. 

1.2.12- Requerimentos 

- N'755191, de autoriad~nador JQão Rocha, solici
tando ao Ministro da EConomia, Fazenda e Planejamento, 
informações-que menciona. . ~ -" 

- N9 756/91, de autoria do Senador Magno Bacelar, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia, da Mensagem 
n' 241191 (n' 490/91, na origem), do Senhor Presidente 
da República, solícitanâo autoOZãÇão do Senado Federal, 
para que seja autorizada a_República Federativa do Brasil 
a ultimar contratação ·de operação de crédito externo, no 
valor de US$ 2,000,000.00, o seu--equiValente em outra 
moeda junto ao Banco Interameri_cano de Desenvolvimen-
to-BID. .. . 

-N\' 757/91, de auioria dC)Se~riâêfOf -ózieC<:;3.ineiro, 
solicitando __ que o Senado Federal se reúna para declarar 
que não foram prestadas as informações solicit;tdas por 
meio do Requerimento n~ 594/91 e para adotar providências 
decorrentes do disposto no§ 2\' do art. 50 da Constituição. 

1.3~0RDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n' 114, de 1991 (no 

125, de 1989, na Câmara dos Deputados), que ·aprova o 

~ragem 2200 exemplares. 

ato que outroga concessão à RCE TV Xanxerê Ltda.~ para 
explorar serviço de radiodífusãO ae- sons e imagens (televi
são}, na Cidade de Xanxerê, Estad_o de San~a. Cat~rina. ~ 
Aprovado, após parecer da comissão competente. A Co-' 
missão Diretora para redação final. 

RedaçãO __ fi:o_al do Projeto de Decreto Legislativo n!' 
Íl4/91. Aprovada. À promulgação. 
·. ·Pro-jeto de Decreto Legislativo no 116, de 1991 (no 

51, de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga_ç_onces_são À Rádio Bom_ Sucesso Ltda .•. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade 
de Minas Novas, Estado de Minas Gerais_. Aprovado, após 
parecer da Comissão competente. À ConJssãQ Diretora 
para redação final. 

Projeto de Decreto Legislativo n\' 117, de 1991 (n~> 
376, de 1990, na Câ-mara dos D"i{pUtados), que apróva o 
ato que outorga permissão à Rádio Serra da Mesa Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade 
de Minaçu, Estado de Goiás. Aprovado, após parecer da 
comissão competente. À CánlisSão l,)iretora para fedação 
final. _ 

Projeto de Decreto Legislativo no 118; de 1991 (no 
371, de 1990, na Câmara dos Deputados), que apróv~a o 

--ato que outorga concessão à Televisão Independente ~e 
São José do Jljo Preto para explorar serviço de radiodifusão 
de sons c imagens na Cidade de São José do Rio Pr~_to~ 
Estado de São Paulo. Aprovado, após paiecer da ComiSsão 
competente. À Comissão Diretóra para redação "final. 

Projeto de Decreto .Legislativo n• 78, de. 1991 (no 
184/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do acordo celebrado em Brasília> no dia 15 de de~mbro 
de 1989, entre o Governo da República Federativa doBra
sil e o Centro Latino-Americano de Física sobre suas obri
gaçõest direitos e privilégios em território Drasileíl-o. Apro-

--Vado. A Comissão Diretora para redação final. 
Projeto de Decreto Legislativo n9 79, de 1991 (n9 

. 168/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Co-Produção Cinematográfica, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular de Angola, em Luanda, 
a 28 de janeiro de 1989, Aprovado. À Comissão Diretora 
para redação final. 

Projeto de Decreto Legislativo no 81, de 1991 (no 78/89, 
'na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
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de Cooperação Cultural e Educacionar", celebrado entn~ 
o Governo da República Federativa d_o Br-asil e_ o GOverno 
da República Popular de B_angladesh. Aprovado.À Comis-
são Diretora pa"ra redação finãl.- _ 

. Projeto de Decreto Legislativo n• !04,_de 1991 (n' 
348/90, ·na Câmara dos Deputados}, que aprova o texto 
do Protocolo Adicionar ao Acordo para a construção de 
uma ponte sobre o rio Uruguai, entre as Cidades_ de São 
Borja e Santo Tome,-ce{ebrado entreo Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da Rcpú_blic~ Ar-_ 
gentio~, em Buenos Aires, em 6 de jidho de !990, Apro
vado. A ComissãO Diretàrã-para redação final,- - ------ -

Projeto de Resolução n? 6, de 1991, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, que diSpõe sobre fõrmalidades 
e-critérios para apreciação dOs-3.t0s de outorga de concessã9 
ou permissão de serviços çjC iãdíodifu~ão sonora e de sons 
e imagens, Aprovad~. o substit~tivo, ficando prejudiê~~o 
o projeto, tendo usado da palavra os Srs. MãrCos_Maciel, 
Cid S~bóia de Carvalho, JutahyMagalhães e Maurício.Cor
rêa. A Comissão Diretor-a, para rêdigit o vencido para 
o turno suplementar. _ _ - _ _ _ 

Projeto de Lei da Câmara _n'-125, de 1990 (n' 1.606, 
de 1989, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação 
do serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, 
nos termos do art. 62 do Ato das J5isp0siçõe~ _Constitu
cionais Tra-Iisitóriàs, APrOvadO com· emendas, tendo us_ado 
da palavra os Srs. Marco Maciel, Mansueto de Lavor e 
Maurício Corrêa. À Comissã:o -DiretOnl paia redação final. 

Proposta de Emenda à COnstituiÇão nn J.1, de _ _129_1, 
de autoria do Senador José Richa e outros Senhores sena
dores, que altera a redação do caput do art. z~ e o art. 
3" do Ato das Disposições CbnstihiêíoÍlais TrarisífÓrias, 
Discussão encerrada em J9 turno. 

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

- Redação final do PrOjeto de .Decretó -L~glslativo 
n9 116/91, constante da Ordem do Dia da ·presente sessão: 
Aprovada, nos termos do Requerimento nl' 758/91. À pro-
mulgação._ =-:~ -- .: o -

-Redação final do PrOjeto de Decreto Legislativo 
n" 117/91, constante da Ordem do Dia da presente sessão. 
Apr<!vada, nos termos-do RequerimentO-no 759/91. À pro
mulgação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
nq 118/91, constante da Ordem do Dia da presente sessão. 
Aprovada, nos termos do Requerimento n~ 760/91. À pro~ 
mulgação. __ 

-Requerimento no 754/91, lido no Expediente da pre-
sente. Aprovado. -

- ---1.3.2 - Discusos após a Ordem do Dia 

SENADOR HUGO NAPOLEÃO~-Visita do Pap~ 
João Paulo II ao Brasil. 

. SENADOR RONALDcf ARAGÃO, como líder
Esclarecimentos a notícias veiculadas e,m órgãos da Im
prensa, concernentes ao Orçamento de 1991. 

SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO - Ques-
tão energética brasileira~ -

SENAbOR JUTAHY MAGALHÃES- Noticia pu
blicada no Jornal do Brasil, sob o título "Ficha Limpa"_, 

SENADOR PEDRO SIMON- Orçamento da 
União para 1992 e sua relação com o Estado de São Paulo 
e região Sul. · 

... SENAbOR )'>1ELSQN WEDEKIN- Repo;tage;;, 
publicada na revista Visão, intitulada ~·os homens do Go-
veino e súa-s ,contas misteriosas". - . 

.· SENADOR LOURIV ÁL BAPTISTA- HOmena
gem póstuma ao ex-Deputado Furtado Leite. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Vo!o con
trário de S. Ex• à Medida Provisória n' 299, de 1991. . _,_,:~----~-------- _- - ~ - -

são 
1.3~-:._ Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4 ...:_ COM):'.QSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

. NENTES 

Ata da 185~ Sessão, em 22 de Outubro de 1991 
P Sessão Legislativa Grdinária, da 49a Legislatura 
Presidéncía dos Srs, Mauro Benevides, Alexandre Costa, 

Dirceu Carneiro, Lucfdío Portella e Rachid Saldanha Derzí 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, AC!!AM.SE PRE· 
SENIBS OS SRS, SENADORES: . - . - .. 

Albano Franco -Alexandre CoSta- AmazÕnino Men~ 
des - Beni Veras - Carlos Patrocfuio - Ch~gas Rodrigues -
Cid Sab{lia de Carval_ho - Coutinho Jorge - Dario Pereira 

- Elcío Alvares - Esperidia.o Amim :- Epitácio C8feteira -
Fr~ncisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata 
- Henrique Almeida - Hugo Napo!eao - Humberto Lucena. 

~ro!!o Calmon - Joao França- Joao Rocha - Josê Fogaça 
-.José Paulo Biso! - JGiio Campos - Jania Marise- Levy 
Dras- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucf
dio Portella -Magno Bacelar- Mansueto_ de Lavor- Mar~ 
co Maciel - Mário Cóvas - Mauro Benevides - Meira Filho 
-Moisés Abra.o- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Odacir 
Soares- Oziel Carneiro - Pedro ·Simon - Rachid Saldanha 
Derzí - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Telmo Vieira - Teoto
nio Vilela Filho - Wilson Martms. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iníciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederfà leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N~ 402 e 403, DE 1991 

Sobre o Projeto de Resolução n~" 1, de 1991, que 
"introduz alterações no Título VI do Regimento Interno 
do Senado Federal". 

PARECER N• 402, DE 1991 
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso 

O Presente projeto de resolução, de autoria do ~minente_ 
Senador Coutinho Jorge, tem por _objetivo aCresCeritâr ufua 
comissão permanente no rol das já existenes na Câmara Alta 
- a "Comissão de Des~nvqlvimento Regional e _M_~_io Am~ 
biente", que seria composta de 19 membros. A segU1r,·a pro
posição relaciona as matérias sobre as quais a referida comis
são deverá opinar. 

oa sua justificação, destacamos os ~_c;guintes tópiCos: 
"A proposição- que ora oferecemos tem por obje

tivo a criação de uma comissão permanente nesta Casa, 
com a função de apreciar a política de desenvolvimento 
em nível regional, acoplada com a de se dedicar à elabo
ração e o exame de normas teridentes à preservação 
do meio ambiente."( ... )" O texto constitucional;- ao
conter no art. 43 preceitos relacionados com a criação 
e o funcionamento de organispJos ·regionais~ por Sisó, 
justifica a existência nestà Casã de uma comissão técni- · 
ca permanente a fim de analisar e opinar sobre matéria 
de tamanha relevância.,. 

A Constituição de 1988_inov0U em re_I_a_ção às Cartas ante~ 
riores, com relação à competência terminativa das Comissões 
de cada uma das Casas do Congresso NacionaL Com efeito, 
o§ 2~ e inciso I do seu art. 58 ãssim rezam: 

"Art. 58 ... ooco••••••••••-•·•-·-•·•····-uo.••••••••••••• 

§ 29 As ComiSsões-. em rá.zãOda matéria de S:Ua 
competência, cabe: -

I- discutir e vOtar projeto-- de lei que dispensar, 
na forma do regimento, a competência de Plenário, 
salvo se houver recurso de um décimo .dos membros 
da Casa." 

0: referido preceito constitui uma iUJ.portante inovação 
no processo legislativo e seu objetivo é dar _maior praticidade 
e celeridade quanto aos trabalhos da Casa, fazendo com que 
as matérias menos complexas possam ser apreciadas pelas 
comissões em caráter termin~tivo, dispensando a sua apreciaR 
ção pelo Plenário. 

. O novó Regimento Interno- do Senado, em seu art._ 77, 
torna plenamente viável o novo preceito constitucional rela
tivo à competência terminativa das comissões, já que distribui, 

em cada comissão, um número de membros ideal para aprecia
ção de matérias que dispensem apreciação pelo Plenário, proR 
porcionando, ainda, uma participação efetiva dos pequenos 
partidos nos trabalhos das comissões. Segundo o autor Gil~ 
berto Caldas, "na verdade existem algumas normas jurídicas 
que, não implicando em questão de larga repercussão sobre 
a comunidade e sem nenhuma complexidade jurídica ou cono
tação político~social, pode muito bem ser aprovada no âmbito 
da própria comissão, sem necessidade de se convocar a mani~ 
festação do Plenário ("Nova Constituição _Brasileira Anota~ 
da", Livraria e Editora pnjversitária de Direito -1989). 

O projeto -de resolução ora em análise, ao acrescentar 
mais uma comissão às já existenteS, compromete essa particiR 
pação ideal de membros, de Senadores em cada comissão, 
inviabilizando, ainda, o preceito contido no § 29 do art. 77 
do Regimento que determir.a que- "cada senador somente 
poderá integrar duas comissões como titular e duas como 
suplente". Ora, o acréscimo da comissão em questão acarre~ 
taria a necessidade de integração de senadQres em_ mais de 
duas comissões, o que seria iiiConveniente. O novri"n::gimento 
buscou, justamente, adequar seus dispositiVos aos preceitos 
contidos na Lei Maior, diminuindo o númer_o de Comissões, 
tornando cada qual composta por um número ideal de Sena~ 
dores para participar de, no máximo, duas comissões. 

As atribuições contidas no arf. 3~ do projeto, referentes 
às matérias sobre as quais-competiria a Coniissão de Desenvol
vimento Regional e Meio Ambiente opinar, podem ser, de 
maneira satisfatória, absorVidas pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (itens I, II e III) e pela Comissão de Assuntos 
Sodãis.-(item IV). Dessa forma, supérllua-se torria a criação· 
de mais urna comissão. 

Ante o exposto, opinamos pela rejeição da iniciativa. 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1991. - Nelson 

Carneiro, Presidente- Fernando Henrique, Relator- José 
Paulo Bisol- Ozie1 Carneiro - Antônio Mariz - José Fogaça 
- E1cio Álvares - Carlos Patrocínio - Jutahy Magalhães 
~ Chagas Rodrigues - Josapbat Marinho - Maurício Co .... 
rêa. . 

PARECER N• 403, DE 1991 
Da Comissão Diretora 

Relator: Senador Beni V eras 
O presente projeto de resolução, de autoria do nobre 

-Senador Coutinho Jorge, objetiva acrescentar uma comissão 
pernamente no rol das já existentes na Câmara Alta - a 
"ComiSsão-de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente", 
que seria composta de 19 membros. A seguir, a -propOsição 
relaciona as matérias sobre as quais a referida comissão deverá 
opinar. 

Justifica o emínente autor que a proposição apresentada 
tem por escopo a criação de mais uma comissão pernanente 
no Senado coro a função de "apreCiar a política de desenvol
vimento em nível regional, acoplada com a de se dedicar 
ã elaboração e o e:xa_me der_ normas tende_~tes à preservação 
do meio ambiente". Argumenta airida que a Constituição c_on
tém, no seu art. 43, preceitos relacionados com a criação 
e o funcionamento de organismos regiOnais. ASsim, justificada 
fica a existência, nesta Casa, de uma comissão técnica perma~ 
nente a fim--de analisar e opinar sobre matéria". de-tãriianha 
relevância . 

A Constituição de 198_8, no capítulo referente ao Poder 
Legislativo, concede às comissões permanentes competência 
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~erminativa para apreciação de projeiõS que dispensem a cçm
petência de Plenário. 

Preceituam o § 29 e inciso I do art. 58 da Lei Maior: 

"Art. 58. ········-··········--····················-· -· ---
§ 29 Às Comissões, erri- rãzáO da matéria de sua 

competência cabe: 
I- discutir e votar projeto de lei que dispensar, 

na foirna do regimento, a competência de Plenário, 
salvo se houver recurso de um décimo dos membros 
da Casa." 

O referido dispoSitiVO cOflstitui ·uma íri1portante iriOV3Çãb 
no processo legislativo .• cujo principal objetivo é dar maior 
praticidade e celeridade aos· trabalhos da Casa. 

A propósito, ensina Luiz Augusto Paranhos Sampaio, 
ao comentar o § 2' do art. 58 da Carta Magna: 

"Todas essas atribuições são novidades constituM 
clonaiS -pOrque inexiS-tiai!l iiaS-Ciftas anteriores. Dessé 
modo, às comissões cabe discutir e votar projetas que 
dispensarem a competência do Plenário; ao Regimento 
Interno de cada Casa Legisalativa incumbirá de levar 
às comissões a mencíbnada competéncia, desde que 
não haja recurso de 10% dos membros da Cã.sa. Inega.: 
velmente, o dispositivo etn tela atribui poder de decisão 
às comissões e não deixa de constituir numa das pre-r:r9-
gativas mais sigriificatiVas introduzidas na vigente Car
ta. 

O objetivo do preceito é, pÔÍ'-Outro -lado,- o _de 
propic1ar às -comiSSõ-eS--i:ftrdas menos ·coinpk~xas, dei
xando o Plenário as propositUrãs mais complexas, esva
ziando, _dessa forma, a pauta deste, outrora sobrecar
regada de projeto"s de lei." (Comentários à_nova Consti-
tuição brasileira, Vol, 2. Ed. Atlas, 1990, pág. 283. · 

O novo Regimento Interno do SenadO bUSca adequar 
suas prescrições ao novo texto co_~~tituc_iºnal relativo à compe
tência terminativa dãs comissões, jã -que distribui, em cada 
comissão. um número de m'einbros ideal para apreciação de 
matérias que dispensem apreciação pelo PlenáriO, o que per
mite, ainda, uma participaçãO efetiva dos pequenos partidos 
nos trabalhos das comissões. 

Com efeito, assim determina o art. 77 do Regimento: 

.. Art. 77. A Comissão Dirétora é cOfiSfituída dos 
titulares da Mesa, tendo as demais comissões perma
nentes o seguinte número de membros: 

a) Comissão de-Assuntos Econômicos, 27; 
b) Comissão de Assuntos Sociais, 29; 
c) Comissão d~ ConstituiçãO; JUstiÇa e êid3d:;mi3, 

23; 
d) Comissão· de EducaÇão~21; 
e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na· 

cional, 19; 
O Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 23." 

A iniciativa ora em áO.álise, embora louvável, colnpro
meteria essa participação_ ideal de_ senadores -~m cada comis
são. Além disso, o preceito contido no § 29 _do art._ 77 do 
regimento; segundo o qual "cada senador somente poderá 
integrar duas comissões como titular e duas como suplente", 
tornar-se-ia inviável, já que a existência de uma comissão 
a mais acarretaria a necessidade de integração de senadores 
em mais de duas comissões. 

O -.iiC 73 do Regimento Interno determina que "ressal
vada a Comissão Diretora; cabe às comissões permanentes, 
no âmbito das respectivas competências, criar subcomissões 
permanentes e temporárias, até o máximo de quatro, meçiiante 
proposta de qualquer de seus integrantes". Com base nesse 
dispositivo .• eternos que a riielhor solução à presente proposta 
seria ·ã Criáçáo de suhcomissões para cuidar dos assuntos nela 
enumerados que realmente são de grande relevância. 

Ante o exposto, tendo em vista os argumentos supraci
tados relativos à competêncía terminativa das comissões, e, 
conseqüentemente, à distribuição de membros, em cada co
missão, considerada numericamente satisfatOria, opinamos 
pela rejeição da iniciativa, deixando, porém, a sugestão de 
ser criada uma subcomissão pela ComissãO de AsSuntos Eco
nómicos, para tratar da matéria constante dos incisos r. II 
e UI do art. 39 do projeto, podendo a competência prevista 
no inciso IV ser atribuída a uma subcomissã() in_s~i(u"!9a pela 
Comissãõ de Assuntos Sociais. - - -

Sala das COmissões, ____.: Mauro BêneVides, PreSidente -
Racbid Saldanha Derzi, Relator- Beni V eras '"':""' Alexandre 
Costa - MárCio Lacerda ..:... Lavoisier Maia - Iram Saraiva. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -0 Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que 
será lida pelo Sr. l9 Secretário. 

É lida a seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 17, DE 1991 

Dá nova redação ao inciso 11 do art. 40 da Consti~ 
tuição Federal. 

-- Art. 19 O inciso II do art. 40 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redagão: 

"Art. 40. 
...... ~ ...................... ··~-···-- ..... -•...... -.... -····; ...... . 

II -compulsoriamente, aos setenta e cinco anos 
de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço; 
.............................. ············~·'"··~~·-·~···-........... . 

Justificação 

O índice de vida no Brasil vem aumerltando em relação 
ao período em que se impôs o princípio constituclOnar da 
aposentadoria compulsória- aos setenta anos de idade. Hoje, 
a média nacional de vida dos brasileiros está situada em 63 
anos. A primeira Constituição que estabeleceu a aposenta-

. doria compulsória foi a de 1934, prevendo a idade de 68 anos 
_para esse afastamento ~brigat6rio, o que foi reproduzido na 
Carta de 1937. Já as Constituições de 1946, 1967 e 1988 eleva· 
ram a idade para 70 anC!:S. Observa-se, assim, que os consti
tuintes- ajustarã.m a aposentadoria compulsória à nova reali
dade de expectativa de vida do povo brasileiro. Somente os 
servidores públicos são impelidos a saírem compulsoriamente 
de suas funções a partir de certa idade. O mesmo não ocorre 
com outras atividades_ Jaborativas. O c_aso mais típiCo-e que 
vale ressaltar é em relação àqueles que exercem atividade 
política e, em particular, mandatos ele ti vos. Os cidadãos brasi
lf~iros têm idade mínima para ingressarem na disputa de cargos 
eletivos, nos termos da Constituição, mas, com absoluta proce-

. déncia, não tem idade para deixá-los. Os homens com mais 
de 70 anos de idade continuam emprestando sua inteligência, 
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experiência e espfrito pUblico ao país e ao seu povo e este 
não indaga a sua _idade, mas sim exatamente as s~as çon_dições 
físicas, morats e inte_lectuais para o exercício das fuDçõé"s~ 
Não é, pois, uma demasia ou exagero .elevar:-se ~ aposen
tadoria compulsaria para os 75 anos de" idade, permitindo 
assim que inúmeros brasileiros que exercem as m~i$ altas e 
relevantes funções_ públicas possam ainda se· dedicir a elas 
e, especialmen~. quando sabemos que, por vezes, a substi-
tuição é difícil ou dernor~da. . r -

Desta forma, ~~peramos colüãr Com o_ apoio dos ilustres 
pares para aprovação da proposta de emenda constitucional 
que ora apresentamos. 

Senado Federal, 19 de setembro de 1991. _-:-Senadores 
Pedro Simon- Nabor Junior- Divaldo Suruagy- Helirique 
Almeida - Aureo Mello - Mauro BeiÍevides- BelirVeraS 
- Mauricio Corda - Meira Filho _.: ~Y!!Imlr C8iiipelo -
Iram Saraiva - Magno Bacelar - Garibaldi Ã.lves -Filh-o ~ 
Odacir Soares ~ -Eduardo Suplicy - Francisco Rollemberg 
- Lourival Baptista-- João Rocha- Rachid Said.anha-Derii 
- -Júnia Marise - Coutinho Jorge - Humberto Lucena -
Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Chagas Rodrigues 
- Hugo Napoleão - Nelson Carneiro - -Abài3s do NasciM 
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A proposta 
de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita 
às disposições específicas constantes dos arts. 354 e segUintes 
do RegimentO Interno. . -~ --- -_ 

Os Senhores líderes deverão encaminhar à mesa os nomes 
dos integrantes de __ suas bancadas Crue -deverão compor, de 
acordo com a proporcionalidade partidária, a Comissão de 
16 membros incumbida do exame da matéria. Dessa comis_sã9, 
que a Presidêncía designará dentro de 48 horas, deverão fazer 
parte, pelo menos, sete membros titulares da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. A Comissão terá o prª'zo 
de trinta dias, improrrogáveis, para emitir parecer sobre a 
proposição: (Pausa.) c · 

Sohre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. lo Secretário. 

É lido o seguinte: 

A VISO /GM/N" 2573 
Em 21-10-91 

Senhor Senador 

COm referência-aO expediente SM/n~ 982/91, vimos suge
rir o nossó c:omparecimentd entre o_s_dias 12 à 14 de novêrnbro, 
tendo em vista _que no final deste mês estaremos presidindo 
a solenidade Qe ___ escolha_e entrega do prêmio ao "Operário 
Padrão", no Río de Janeiro, e no dia 5/11, Q.eve!emos compa
recer ã Comfssao Parlamentar Mista de I~q'!érito "'destinada 
a examinar o cumprimento das disposições legais _relativas 
a destinação dos r~cur§iOS e_ a.§.jrrcgl!laridades na Adolinis
tração do FGTS do Trabalhador.,. 

Aproveito a oportunidade para renovar à V. Ex~ protesto 
de estima e consideração.- Antônio Rogério Magri, Ministro 
do Trabalho e da Previdência Social. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) c:... Fica fixado 
o dia 13 de novembro do cçrre_nte para comparecimento ao 
plenário do Ministro António Rogério Magri. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 752, DE 1991 

Nos termos do art. 210 dO Regiiriento fnterno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intitulado "A 
Constituíção manda" , do advogado e ex-Proc:urador Geral 
da Fazenda Nacional, Cid Heráclito de Queiro~. publicado 
no jornalO Globo edição de 18 de ov.tubro d~ 1991. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1991- Marco Maciel. 
(A ComisSão Diretora.) 

. O .SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -O requeri-
mento lido será submetido ao exairie da Mesa. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~' 
Secretário. -. -

É lido o seguinte 

REQÜERIMÊiiiTO N• 753, DE 1991 

Com fulcro no art. 50, § 2~', da Constituição Federal, 
c/c os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Fed~.ral, 
requeiro sejam solicitados_ao E~celentíssimo Senhor Ministro 
da Economia, FaZenda a Plánejamento, Dr. Marcílio Marques 
Moreira, démonstrativos da exe_cU.ção finançeira do_Tesouro 
Nacional, abrangendo o período de janeiro a setembro de 
1991, apenas no referente_a Despesa de Pessoal, discrimimi.iido 
os valores por órgão e respectiva unidade orçamentária dos 
três poderes da União. _ 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1991. - Senador 
Maurício Corrêa. --

(A ComiSSão-Diretora.) 

O Sr. Alexandre Costa, r Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é o-cupada pelo Sr. Mauro 
Benevides, Presidente. 

O SR. i'R'BSIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri
-mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso 111 dO a"rt. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofício qUe será lido pelo Sr. 19 Secretário. 
É tido o seguinte. . . -

OF. N• 210/GLPMDB/91 
Brasília, 22 de outubro de 1991 

Senhor Presidente,_ 
Em ratificação ao Ofício n" 198/GLPMDB/91, de 3 de 

outubro último, tellho a honra de comunicar a Vossa Exce
lêncüi a· indicação dos Senho_res Senadores Divaldo Suruagy 
e Wilson Martins, também como titulares, para integrarem 
a Comissão incumbida de emitir parecer sobre a Proposta 
de Emenda ã Constituição n" 16, de 1991, que "dá nova reda
ção ao caput do art. 64 da Constituição Federal, instituindo 
a alternância no início de tramitação de projetes de origem 
externa". 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência os protestos de 
alta estima e distinta consideração. -Senador Humberto Lu
cena, Líder do PMDB. 

-· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência designa os Srs. Senadores Div_aldo Surllagy e Wilson 
Martins para integrar a coniisSãO"ítíé·umbida de emitif paÍ"ecér 
sqbre a Proposta de Emenda à ConstituiÇãO !1-~ 16/91. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
SeCretário. 
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Ê lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 754, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos do-disposto n·) art. f99 do Regimento Intefrio, 

requeremos a realização, no dia 22 de abril de 1992, de urna 
sessão especial destinada a come-morar o transcUrSO do bicen
tenário da Inconfidência Mineira. 

a pauta da Ordem o Dia. Coqseqüentemente, devemos nos 
preparar para o exame de outras matérias ae igual relevância. 
__ _ _Na mesma quinta-feira, às 18 horas, estará sendo rec<!= 
bido, em sessão solene do Congresso Nacional, o Sr. Helmut 

-KC?hl, Prif!1eiro-Ministro da Alem-ªnha, que chegará ao País 
na tarde de hoje, iniciando a sua visita pelo Estado do Paraná, 
na cidade de Foz do lguaçu. . -· 

Para a Ordem do Dia- da Sessão Ordinária de amanhã 
- está p~~v-ista a ap~~c~ação das propostas d~_ emenda à Consti

tuiÇão, de autoria dqs Senadores José Richa _e Garibaldi Alves 
Filho. 

À. Presidência sente-se no dever de convocar os Srs. Sena
dores, a fim de que tenhamos, r~almente, condições de garan-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benev_ides) -O requeri- tir,_em nível de Senado e de Congresso Nacional, o número 
mente lido será votado após_ a Ordem do Dia, nos--termos indispensável à apreciação de todas essas proposições. 
do art. 255_, inciso I, letra a, do RCgimento fntcrno. ~ __ __portanto, hOje,_ teremos sessão do Congresso Nacional 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1991. - Ronan Tito 
- Junia Marise - Ney Maranhão - Carlos Patrocínio -
Abdias do Nascimento - Chagas Rodrigues- Maurício Cor
rêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Em sessão às 19 horas, cuja Ordem do Dia está encimada pela Medida 
anterior foi lido o Requerimento nn 751, de 1991, de autoria Provisória nn 299, seguindo-se a ela o vctp do Senhor Presi~ 
do Senador Esperidião Amin, de licença para ausentar-se dos dente da República aposto a numerosos projetos de lei. Ama
trabalhos da Casa, no dia 21 do corrente. __ nhã, _às 19 horas, haverá também sessão do Congresso NaciQ~ 

O requerimento não fOi votado naquela oportunidade na! para apreciação de vetos; à tarde, no Senado Federal, 
por falta de quorum. votação de propostas de emendas à Constituiç_ão, que já tive-

Passa-se à votação do requerimento. __ o ram a sua d1scussão encerrada neste plenário, tendo sido 
Os Srs. Senadores que' o aproVam permaneçam sentados. exaustivamente discutidas. Na quinta-feira, às 10 horas da 

(Pausa.) manhã, haverá sessão do Congresso Nacional._ É um esforço 
Aprovado. que desejamos desenvolver intensamente esta semana, para 
Fica concedida a licença solicftada. garantir a apreciação de todas essas proposições de indiscutível 
o sR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,A J>resi- relevância para o Congresso e para o País. 

dência COniunica que·, nos termos do art. 254 do Regimento Portanto, a Presidência, em nome. da Mesa, encarece 
fnterno, por ter recebido parecer contrário, quanto aO mérito, um trabalho das Lideranças partidárias junto aos Srs. Senado
das Comissões a que foi distribuído, determinou o" arquiva- res, para que não se frustre a expectativa da opinião públíca 
menta do Projeto de Resolução n" 1, de 199l, de autoria brasileira, que deseja que o Congresso seja realmente atuante 
do Senador Coutinho Jorge, que introduz alterações no Título e, de fato, um propugnáculo do interesse público. 
VI do Regimento Interno do Senado FederaL _ __ .. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 

De acordo com o disposto _no parágrafo único do art. inscritos. 
254, fica aberto o prazo de quarenta o oito horas, a partir Concedo a palavra do nobre Senador Mansueto de Lavor. 
deste momento, para a interposição de recursos de um décimo 
dos membros do Senado no sentido da tramitação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Í'resi: 
dência lembra ao Plenário _que comparecerá ao Senado, no 
próximo dia 24 do corfcnte, ãs 14 hora~ e 30 minutos, S. 
Ex• o Ministro do Trabalho e da Previdência Social, Sr. Antô
nio Rogério Magri, atendendo à convocação feita através do 
Requerimento n" 268, de 1991. _ 

As insrições para interpCfação ao Sr. Mínistfo estão aber
tas a partir de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência lembra aos Srs. Senadores o Congresso Nacional está 
convocando para sessão extraordin_?ria a realizar-se- às 19 horas 
de hoje. A primeira matéria -da Ordem do Dia é a---Medida 
Provisória no 299. A ela se seguem numer9sos vetos presiden
ciais. A Mesa, através da Presidência, fez endereçar a todos 
os Srs. Senadores e Deputados um tclegrarna,lembrando que 
hoje se realizaria essa sessão. _ 

Amanhã, tambe:!m às 19 horas, será realizada sessão do 
Congresso Nacional para a apreciação de vetos presidenciais. 
As Lideranças estão se articulando, objetivando garantir o 
quorum in-dispensável à apreciação dessas matérias. 

Por outro lado. em entendimentos mantidos com o Presi
dente fbsen Pinheiro, foi acertado que, na próxirria quinta
feira, ás 10 horas, também deverá ser realizada sessão do 
Congresso Nacional, a fim de que possamos executar toda 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun
-cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr, Presi
dente, Srs .. Senadores, o mitológico Teotónio Vilela costu
mava gritar, com seu cariSma de profeta: "É preciso ver a 
realidade das ruas". E há pouco, o ·vice-Presidente Itamar 
Franco fez uma advertência que também vale para nós Con
gressistas: uo GoveÍno precisa fazer igual ao índio, colocar 
o ouvido no chão". 

Teotónio e Itamar, com outras palavras, propõem a fór
-mula de trabalho e luta, preconizada pelo arauto do desenvol
vimento com humanismo- o Pe. Lebret, no precioso livreto 
~'Princípios para a Ação'' que recomenda: "É preciso auscultar 
a realidaçle e agir sobre ~la~"· Çom respeito e ãdmiração 
_máximos pelo autor, o eminente Senador José Richa, pelos 
subscritores e defensores da proposta de Emenda Constftu
cíonal no 14/91 que antecipa a realízação do plebiscito sobre 
forma e sistema de governo.e fixa prazo para a revisão constitu
cionãl, considero que a aludida antecipação do plebiscito para 
21 de abril de 1992, sem garantias constitucionais de que a 
vontade popular seja respeitada de imediato, introduzirá um -
elemento .explosivo a mais no paiol da atual crise económica, 
~social, po_lítica 4! moral que tanto ameaça o País. Essa lenha 
nova.ntl fogueira, esse elemento novo na crise- pior ainda 
- terá nitidamente conotações institucionais. Afrontará um 
mandato legítimo, por mais desastrado e pernicioso que esteja 
sendo exercido. 
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A .. voz das _ _ruas" e o "ruído Ço _chão" clamam hoje, 
antes que tudo, pelo mínimo de dignidade no trato da coisa 
pública; querem salários, não de conforto, mas pelo menos 
de sobrevivência; asp-iram-medidas que reabilite·m a confiança 
perdida em todos os políticos; desejam um rumo econôinico 
sem milagres, com menor inflação e melhor distribuição de 
renda, com menos miséiíã e mais elevados indicadOreS-sociais. 
Na minha Região, por exemplo, em face da seca, grandes 
contingentes popülacionaiS não têm trabalho, desfalecem por 
falta de alimentos e sequer têm água para beber, sob a cruel 
e nazista omissão e cumplicidade do Governo Federal. 

E o que vamos dizer a esse povo, aqui e agora1 Falar 
da república ou monarquia, de presidencialismo ou parlamen
tarismo, nessas ·circunstâncfas. pabece.:.me-ret:fetir-se o írrea
lismo dos teólogos de ConstaritíõOpla-que discutiam placida
mente o sexo dos anjos, enquanto os turcos cercavam, inva
diam e saqueavam a cidade. 

Em suma, a vitória da proposta antecipaéionista, com 
toda vênia, não traria solução para nenhum dos gravíssimos 
problemas atuais, ensejaria a introdução-de elementos de crise 
institucional e, por tabela, conforme já previu a argúcia do 
jornalista Carlos Castelo Branco, abriria- a_s_-põrteíras-pàta 
aprovação do Emendão do Presidente Fernando Collor. 

O grande debate nacional sobre a forma e _sistema de 
governo, a consulta popular e o início da íeV'isão constituci6ilal 
estão estabelecidos e não vejo razão_ superior para alterar 
esse calendário. A seu tempo, tem-se que definir, talvez por 
emenda constitucional, alterando o art, __ 3" dos A tos das Dispo
sições ConstitU-cioiiais Transitórias, a questão da amplitude 
da revisão constitucional, que, no meu entender, amparado 
que estou nos mais destacados juristas do Pafs, será uma adap
tação do texto const_ifucional ao resultado do plebiscito. 

Em não se tratando da transformação do Congresso em 
Nova Assembléia Nacional Constitu_inte, cciin a volta da dis
cussão de todos os temas polêmicos, não vejo por· que se 
temer a dilatação do tempo de uma revisão constitucional 
que decorrerá da vontade popular expressa no plebiscito de 
7 de setembro de 1993. .. · . · 

Até lá, com a proteção de Deus -e umã. boa dose de_ 
Juízo para todos nós, homens públicos brasileiros, ouvindo 
a "voz das ruas" e o "ruído do chão"_. teremos conseguido 
fazer, pelo menos, aquele "pronto-socorro'', de que fala Ulys
ses Guimarães, para equacionar-os mais gritantes e explosivos 
problemas que infelicitam este nosSõ Pàís, e cuja solução à 
palavra de João Paulo II, no Palácio do Planalto, definiu 
"não admite mais _dilações". -

A Sr' Júnia Marise- Permite V. Ex' urn aparte, nobre 
Senador Mamrueto de LavQI_? _ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Ouço o aparte da 
eminente Senadora Júnia Marise. 

A Sr' Júnia Marise - V. Ex~ traz à Casa ass_urÚo que 
tem efetivamente palpitado toda a Nação. V. Ex~ trata, com 
muita P.ropriedade, não apenas os clamores do nosso povo, 
mas, acima de tudo, a situação de dificuldade e de miserabi
lidade em que vive a maioria da nossa população. Na semana 
passada, um representante da sociedade civil em nosso Estado, 
Minas Gerais, num -depoimento prestado no Poder Legislativo 
municipal, chegou a denunciar que temos hoje cerca de 28 
milhões de crianças que não têm sequer condições e nem 
acesso ao ensino pré-escolar no nosso País. Mª-is do que isso. 
nobre Senador, o retrato que V. Ex~ faz da realidade social 
do nosso País não tem sido a grande preocupação das metas 

governamentais, principalmente de uma das propostas deste 
go_verno, que foi consagrada nas urnas eleitorais de 1989, 
para resgatar aqUelas descamisadas e os pés descalços do nosso 
País. V. Ex~ faz com muita propriedade esse retrato fiel da 
realidade social do nosso País. N .o adianta construir um pron
to-socorro para curar essa ferida na base do curativo; é preciso 
curá-la, sim, com medicamemos efetivos que possam mini
mizar o problema da moradia do nosso povo, que possam 
minimizar-os problemas dessas crianças que estão_ espalhadas 
pelas ruas, pela avenidas, morando debaixo das as manar
quises e que não têm sequer amparo por parte do poder p~bli
co. Quanto a esta preocupação que V. Er traz, ela nos sinaliza 
acima de tudo que é preciso efetivamenH! que o·Govento 
fixe uma ofienta:ção e passe a determiná-la com gestos na 
prática e não com a retórica dos discursos ou das palavra~, 
para que possamos, afinal, trazer ã Nação medidas que possam 
possibilitar a minimização desse grave problema social do nos
so-País. Nós temos o Nordeste brasileiro com as suas dificul
dades, como temos em Minas Gerais o vale da pobreza, o 
vale da miséria, que é o Vale do Jequitinhonha, onde as 
nossas crianças ainda comem sapo assado e calango para matar 
-a fome. Recentemente, a CPI da Fome da Câmara dos Depu
tados foi a Minas Gerais, à região metropolitana de Belo 
Horizonte, e constatou que a situação de miserabilidade lá 
existente se equipara, hoje, ã fome do Vale. do..Jequitinhonha. 
Nesse centm urbano em Minas Gerais, já se_ constatam não 
apenas as quase 300 favelas. que estão sendo erradicadas na
quela região, mas, acima de tudo, a pobreza absoluta em 
que aquela população vive e sobrevive nos dias de hoje. Por
tanto, Senador, os meus cumprimentos a V. Ex~ por trazer 
um assunto da maior imjJOitâncüi, porque, efetivaniente, é 
preciso que as autoridades deste País e os segmentos respon
sáv.~is da Nação COJTipreendam a necessidade de dar um paSso 
efetívo para que~ afinal, passámos minimiZar ·ás dificuldade_s 
dessa população sofrida do nosso País. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Eminente Senadora 
Júnia Marise, muito obrigado pelo aparte brilhante. Congra
tulo-me com V. Ex~ pela defesa intransigente do interesse 
público, contra a dilapidação do património nacional que se 
fazer através de privatizações sem dar! vidências, sem transpa
rências e contra_a legislação em vigor. 

O projeto de V. Ex~ que transita nesta Casa, suspendendo 
tais processos de privatização- não a privatização desejada, 
para ~i~inuir o pape] do Estado e, portanto, aprofundar, 
mten~!ftcar sua atl}-ação no campo social, educativo .e de saúde. 
Em relação a esse tipo de privatízação;v. Ex~ se posicionou 
patrioticamente, e o seu projeto merece_ser apreciado, nesta 
Casa, o quanto antes. . 
·~~ EspecifiCamente quanto ao tema que aqui expus, -Sena
dora, talvez sendo a única voz até agora que tem a ousadia 
--:-.falo ousadia- de levantar-se contra uma emenda constitu
cional simpática, que defende a antecipação de um sistem-a 
de governo que é o meu- votei parlamentarismo na Consti
tuinte e vou votar parlamentarismo já não mais como Congres
sista, porque não é uma decisão do Congresso, e sim, uma 
decisão popular, no plebiscito de 7 de setembro de 1993. 
Vou votar parlamentarismo. Sou parlamentarista - quero 
dizer a esta Casa e ao País que, com todo o respeito ao emi
nente autor Senador José Richa, um do_s homens púbHcos 
mais destacados deste País, com todo o respeito a figuras 
como a de Ulysses Guimarães, que esteve-no -meü gabinete, 
hoje, ao meio-dia, e conversamos por quase uma hora, a 
quem disse o teor deste meu pronunciamento. O Deputado 
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Ulysses Guimarães está como que iendo um defensor, -quase 
um cabo eleitoral, no bom sentido, da Emenda Richa, para 
a antecipação do parlamentarismo; o Senador Nelson Carnei
ro, também. O que se precisa dizer mais _sobre S. Ex~?---~ 
tantos outros companheiros_ que a estão defendendo, além 
do próprio Partido a que pertence o Senador José _Richa, 
que é um grande partido nacional, o PSOB. Entretanto, há 
momentos em que, realmente, conforme diziam os antigos 
latinos: non possumus non loqui, "não podemos deixar de 
falar". 

O que quero dizer é que temos problemas urgentes, de 
urgência Urgentíssirilã neste País, problemas prioritários _que, 
se não enfrentarmos de imediato, conforme disse o Papa, 
â frente do Presidente Fernando Collor, no Palácio do Pla
nalto, não podem mais sofrer dilatações. 

Era isso que falava o Senãdor Tcotônio Vilela: "é precise 
ouvir o grito das ruas, o clamor das ruas". E.- qual é o cl~or 
das ruas? É o que V. Ex~ citou~ Senadora Júnia Marise: é 
o assassinato, é o genocídio de crianças, é o trabal_hàêfor -sem 
terra, em conflitOs permanenteS. É a- fome, é a sede do Nor
deste. 

Vi, agóra~--ná Nordeste, populaçõe-s inteiras numa fila 
de um carro pipa, brigando por um litro de água para passar 
um dia ou dois, por causa daquele abastecimento precário. 

Esses problemas do saláiio-, eSses pr~blema~ _da inflação, 
que em outubro será de 24%, são os prióil.fá!ios. _ 

Não quero dizer que antecipar a discussão do parlamen
tarismo, antecipar a votação -é um desViO leVi_ano,_ não fmpo!
tante. Não! Os desvios levianos_. rasteiros são esses que passam 
por aí. São HvroS sObre ã.morcs de -~x-ministras, são crises 
conjugais de quem quer que seja. Esses são desvios de atenção 
e não podem prender a atenção do homem público. 

A discussão do parlamentarismo é séria_; é-profUnda, é 
importante para o País, mas não é prioritária neste mome-nto, 
não é a discussão deste momento. Citei o Dr. Ulysses Gqima
rães porque S. EX' acha que o País está na UTI, e quando 
se está na UTI as medidas a serem tomadas têm ·que ser 
urgentes, depois, ao sair é que o tratamentO 'é feito a longo 
prazo. Na semana passada passei por um problema, por isso 
falo com conhecimento de causa. Assim, o País que está na 
UTI necessariamente tem que tomar todas_ as medidas de 
emergência, e ã. antecipação do plebiscito não é uma medída 
emergencial, não é o problema que a voz das ruas está ex~gindo 
agora. 

Sou parlamentarista, vou votar pelo parlamentarismo, 
mas, neste momento, não voto, não defendo o apoio à tnedida 
do Senador José Richa, com todo respeito aos subscritores, 
porque acho que ela não é piioritária. A bancada -~o .. _!lleu 
partido, no Senado, vai se reunir à tarde para decidir sobre 
o assunto e a minha posição é a de obedecer à vontade !llajori
tária do PMDB. Se eu for voto· vencidO na bancada, se o 
PMDB, por maioria, resolver apoiar a Emenda Richa, eu 
voto favoravelmente, mas quero_deixar clara a minha posição. 
Voto favoravelmente. Não é uma questãq pessoãl, sou parla
mentarista, portanto, nada me impede de - apesar_ d~sas 
colocações feitas agora, em obediência à uma decisão parti
dária - votar com a Emenda Richa e farei isso como se 
faz qualquer trabalho parlamentar. 

Sr. Presidente, neste momento, antecipar a discussão so
bre parlamentarismo é, de certª_maneira, __ um desvio. Não 
vai aqui nenhUm desdouro, não estou comparando os_ fatos 
de agora com aquele célebre episódio dos teólogos de Constan-

tiOOpla que discutiam teses fora da realidade, enquanto a 
cidade era invadida e saqueada. 

As nossas ruas estãO sendo invadidas e saqueadas, o País 
e_stá sendo dilapidado, está havendo realmente uma degra
dação de valores morais por parte de político-s e t~m9~ que 
c_o_idar_ do emergencial, para d~pois cuidarmos, e nesse ponto 
Deus há de nos ajudar dando-nos inspiração, do sistema de 
Governo que mais se- adapte às nossas aspirações de povo 
desenvolvido e civilizado. E esse sistema é, com certeza, o 
parlamentarismo. 

_ Mas, não vejo argumento algum para que se antecipe 
çiiªJ!t~ desta crise, desta conjuntura, o plebiscito. Não vejo 
argumento algum! Por isso faço essas colocações,_ com todo 
o respe"ito- aos eminentes autores, subscritOres e -defensores 

- da Emenda Rich~L Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito bem! Palmas. 

Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor, 
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 

_ ]'~ ~'N'retário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Gabriel. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente;-srs. Senadores, pergun
tado a um_ jovem oficial do Exército popular do Vietcong 
como era sua antevisão da paz, ele respondeu: -nasci ouvin-

--do bombas, cresci combat!!ndo. O que é a paz'? Çomo é a 
p-az? - . 

Caso pudéssemos perguntar às várias geraçõés de João 
da Silva, nos quase cinco séculos de Brasil, quais seriam suas 
idéias sObre a abundância e o bem-estar, certamente cada 

-um responderia: -nasci na pobreza. Cresci lutando contra 
a fome. O que é saciar-se? Como é sentir-se seguro, agasa
lhado? 

Os João da Silva sempre ouviram falar de crise. Agora, 
mais ainda, pelas rádios e em comícios. Agora não apenas 
se ouve: veêm-se nas televisões e jOrnais, a crise, o caos, 
o abismo. 

Fonios feitos império de Bacharéis. Agora, República 
de .economistas. 

A dimensão da liberdade reduziu-se a não estar preso. 
A sen~ação de fome, a mortê lenta, traduziu-se em estatísticas 
de desnutrição e de expeCt-ativa de vida. 

Todos falam em crise. Poucos falam em números. 
Quase_ ninguém equaciona problemas e raros p-ropõem 

soluções. Até parece que basta falar da crise e estigmatizar 
responsáveis, para tranqüilizar e dar bom sono, aos que não 
estão com fome. E por paradoxal que pareça, os que mais 
falaram e falam em crise, são das elites. Elas que_ até aqui 
têm sido responsáveis-pelos governos, eleitos ou impostos. 

Repito ainda esta vez: todos os escolhidos querem_ ser 
Juscelino ou Vargas. Se possível, os dois, ao mesmo tempo. 
Não importa a circunstância. 
_ Não é -~lifiçil identificar qual é o grande problema nacio-
nal: a dív-ida social. 

To dos sabem que ~la só será resgatada com mais emprego 
e melhor distribuição da renda; que dependem de estabiliCI~de 
política e de crescimento económico; que dependem da r, ju
ção da inflação; que é tributária, em grande parte, da divida 
interna; que depende da arrecadação, p-ara superar a falência 
do Estado brasileiro. 
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E tudo depende de tempo, confiança, humildade e com-
petência. __ 

Os números no-nosso-orçamento são grandes, e têm cres~ 
cido vertiginoSamente. Em 1987_a execuç~O_ qrÇam~ntária foi 
de 5.389 bilhões de crUzeiros, em 19"88, ô. 7 47 bilhões de cruzei~ 
ros, em 1989, 15.576 bilhões de cruzeiros e em 1990,11.971 
milhões de cruzeiros. 

Esse crescimeriiQ nu,mérico não signi!icou_-~_mTiéntO te~l 
das disponibilidades para governar. Apenas reflete o agiganta~ 
mente da dívida, especialmente a interna. 

É bom lembrar: a soma do arrecadado com o IPI 
e IOF foi de-3.799 bilhões de cruzeir.~ !i.o~juros e 
encargos pagC?s foram de 4.451 bjlhõe_s de ciuzeiro~. 
no período de 1987 a 1990. Por tudo isso, ousei p~Opor 
um projeto de lei que cria o Fundo_Nacional para 
Amortização da Dívida, e outro que altera o Imposto 
sobre Operações d_e Crédito, Câm.Qi,Q_ ou relativas a 
títulos e valores mÇ>biliário~. 

As operações de créditos e débitos em contas correntes 
de poupanças e em fundos de investimentos, nas ins~ituições 
bancárias, financeiras, caixas econôinicas e cooperativas de 
crédito ·constituírãõ--fãtó g~rador do imposto, como revisto 
no art. 63, inciso IV, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 
1966. .. -

Não constituirá fato gerador o pagamento de tributos 
e contribuições previstas no art. 149, da Constitufçãi:)Ft;deral, 
nem as transações nas quais o beneficiário e o csacador s~jam 
a mesma pessoa. 

São contribuintes do imposto, pessoas fíSféas e jurídicas 
titulares de contas_ cor.n;mte.s, poupança, aplicações e investi~ 
mento e as que efetuarem saques, depósitos, ordem de paga
mento e remessas, independente de manterem conta bancária, 
impOndo~se as alfquotas de 0,3% e 0;6%, respectiValnehte: 

O imposto re_tido se_rá transferido no primeiro dia útil 
subseqüente ao fato gerador, à conta_ do Tesouro Nacional. 

Este imposto pOderá viger desde o início- do próximo 
ano, inscrevendo-se sua arrecadação na proposta de Lei Orça
mentária para 1992, para COnstituir o Fundo Nacional de 
Amortização da Dívida. .. . 

Os recursõs-·do fundo serão destinados aos Estados e 
Municípios, nos mf(smos percentuais dO FPE e FPM: 21,5% 
e 22,5%, respectivamente;-e-o ·restante ficará para a União. 

O seu rateio guardárá relações com o esforço dç austeri-. 
dade de cada governo e com o montante da_ dívida pública 
consolidada, em 31 de dezembro de 1990, competindo ao 
Tribunal de Contas da União disciplinar a aplicação e o -curo~ 
primento dos requisitos estabelecidos. . 

-Sr .--Presidente-,--srs-. -s-enadmes, sei que estas lei~, sozinhas, 
não resolVerão tudo. Mas elas constituem a fórmula mais sim
ples, mais rápida e justa, na busca de solucionar o grande 
problema ·das dívidas da União, Estados e Muni~ípíos-e pode~ 
rão representar um extraordinário instrumento de desacele~ 
ração- da inflação. _ _ _ _ _ 

De outro lado, ela significará um pequeno sacrifício dã 
sociedade, do qual estarão ausentes os grupam:entos niais po
bres e serão menores os esforços das regiões mais carentes. 

Será fácil arrecadar, e difícil ou desestimulante sonegar. 
E poderá significar a base da simplificação do sistema 

tributário nacional. -- -- -
Aliviada questão das dívidas, antevejo como probabi~ 

lidade real a redução dos tributo:; apenas a_o Imposto de Ren~ 
da, Imposto sobre Propriedades, Imposto sobre Comércio 

Exterior, Imposto sobre Transações Bancárias e significat_!Va 
redução das constribuições sociais, _ _ 

Apelo às lideranças e a cada Senador. Peço a atençao 
de todOs para-esses projetes. Estou certo·de que podem ser 
aperfeiçoados, pelo brilho da inteligência e o patriótico inte~ 
resse de todos. 

Era o que tiriha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem-!) 

.. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Albano franco. (Pausa.) 

S~ Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

(Pausa,) _ . ........ · 
S. Ex~ não está presente. ---_ · 
Concedo a palavra ao nobre Senador Beni V eras. 

O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Pronuncia o seguinte 
discurso._ Sem revisão do orador.}---:- Sr. Presidente, Srs._ Seila~ 
dores não é estranho que um Senador eleito pelo Ceará õcupe 
hoje ~ tribuna desta Casa para falar sobre o desenvolvim~nto 
da Amazónia. Tenho pele;> menos duas fortes razões para tsso. 

Primeiro, a ligação- ehtre o Nordeste, e específicamente 
o Ceará, com a região amazónica, -representada pelo_ forte 
elo malhado ao longo da história das duas regiões e materia
lizado no sangue comum das duas populações. É _raro o~ c~ª"~ 
rense cujOs ancestrais não tenham migrado para a Amazoma. 
É raro o ·amazônida que não descenda de nordestinos. Isso 
por si só CõiiSfituiria uma justificativa p~ra a minha poreocu
pação com os destinos da Amazóp.ia_ e do st;u povo. 

Segundo, o fato de que a Amazônia é uma questão nacio~ 
nal, que interessa a todos os brasileiros. Não apenas nacional, 
·como também intemacionalt no sentido de que desperta o 
interesse, a admiração e a curiosidade dos povos de todo 
o planeta. __ _ _ 

No momento em que se aproxima a realiZação~· nó Brasil, 
nó próximo ano, da II Conferência das Nações Unidas soÇ_re 
Meio Ambiente e Desen.volvimento, cresce em todo o mundo 
a necessidade de infoi"mação e de conscientização sobre a 
questão amazónica, oferecendo-se ao Brasil ,uma excelente 
oportunidade para ser ouvido sobre a região. 

A Amazônia tem ocupado o centro das discussões sobre 
a questão ambiental no Brasil e no mundo desenvolvido. Esse 
fato tem contribuído para difundir idéiã.s nem sempi"e corretas 
-algumas verdadeiramente erradas- sobre a região, mas 
também tem ajudado a aumentar o interesse científico e polí~ 
tico sobre o ecossistema amazónico. Pre_cisamos reConhecer 
que o próprio interesse do Brasíl em melhor conhecer a Ama~ 
iónia decorre da pressão exercida a. partir do exteriOr. ·Na 
verdade, a iniciativa internacional predomina porque falta 
a iniciativa nacional. É temPo -de o Bra-sil- assumir de forma 
séria a liderança da discussão sobre.a região amazónica. 

Infelizmente, é uma característica nossa que as regiões' 
periféricas, como o Nordeste e a Amazónia, não despertem 
a atenção que merecem das regiões mais desenvolvidas. Nes~ 
tas, o descOnhecimento sobre a geografia nacional tende a 
ser exagerildo e, não raras vezes~ ·substHuídO por concéifOs 
errô.Oeos - ou preconcêitoS - qUe se tornam verdadeiros 
nas mentes dos brasileiros desinformados. Os brasileiro~ do 
Sudeste e do Sul muito pouco sabem s9bre o Nàrde_~e---c;:
o Norte, e muitas vezes o que-sabem é viezado pela informação 
errada e preconceituosa que é típica nas regiões centrais em 
relação às regiões periféricas. · -

Por isso, sem conCordar necessariamente com o que ~e 
dii sobre a Amazônia no exterior, vejo como ·positiva toda 
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essa discussão, da qual resultará ao final nielhor conhecinle-ntO 
dos problemas e das potencialidades da Amazônia por parte 
dos próprios brasileiros. Por causa dessa discussão, alguns 
falsos mitos oomeçartn1 ser destruídos. _ - ___ -

Primeiro niitO: a Arrí3ióriia é o pulmão do rnun~o. produM 
zindo o oxigênio qUe as demais regiões co~somem. InfelizM 
mente isso não é verdade: se fosse, a Amazônia teria um 
tremendo poder de barganha diante do mundo. . 

Segundo mito, alardeado aos __ quat_ro v~ntQS: a deseruM 
ficação da Amazónia acontecerá nuiil prazo muito curto. Os 
dados mostram, contudo, que até hoje a Amazônia foi desma
tada em 10% e que a taxa de desniatamento está caindo. 
Essa constatação não diminui a· gfavidade dos prejuízos amM 
bientais causados pela desatiosa política dos grande~ projetes 
e dos incentivos fiscais ná.s duas últimas décadas.. Também 
não esconde o fato_ de que a queda na taxa de desmatamento 
pode ser um dos resultados da rece_ssão, que diminui a ~tivi
dade económica e aumenta o risco dos investimentos. 

Terceiro mito: a Amazónia -é resPonsável pelo aqueciM 
menta global do planeta. Entretant_o, s~ bem que as queimadas 
na região contribuem significamente para a emissão ~e gases 
de efeito_ estufa para a atmosfera, os _grandes ca1;1~adores _do 
efeito estufa continuam sendo os países_ desenv~lvidos com 
a queima de combustíveis fósseis e o ·esbanjamento de energia. 
Isso, porém, não deve esconder o fato de que .a contribuição 
dos países_em desenvolvimento ao efeito estufa deve aumentar 
e, em certo ponto, até ultrapassar a dos países industrializados, 
porque eles precisam exercer o seu direito ao desenvolviM 
mente. -

Parece, fiD.aimente, que o bom senso começa a se tornar 
presente. Sem negar a existéncia dos problemas, a ampla dis
cu·ssão parece estar contribuindo para melhorar o·nível de 
conhecimento a respeito deles, ajudando a que sejam coloca
dos na sua dimensão verdadeira·. 

Entretanto, a síntese d~sejada afnda está longe ~e se.r 
alcançada. Grandes temas, que têm fic3.ào à margem, precj
sam ser discutidos com seriedade. Em primeiro lugar, a relaç-3.o 
entre o homem e a natureza. Não se entende como uma região 
tão vasta, com uma população tão tala, não consegue oferecer 
condições de sustentabilidade adequada a essa população. De 
um lado, é necessário que conheçamos melhor o' ecossisteriia 
amazónico, ou os_ ecossistemas amazónicos, e todâ a sua-diver
sidade e complexidade. Sabemos que, em muitos _casos; a 
sua grande riqueza depende da manutenção do frágil equilíbiiQ 
existente entre o clima, o solo, a água e a cobertura v·egetal. 
O homem precisa apferider a conviver com a natureza sem 
ter de destruHa. 

Em segundo lugar, os problemas humanos na região. 
A população é pequena, seis por cento da população brasiM 
leira, para uma área que representa quarenta e dois por cento 
do território nacionaL Além disso, está concentrada em pou
cas cidades e nos vales dos rios. O interior da Amazónia 
continua sendo um grande va:zio demográficoT Os prbbJe~~s 
sociais são muito sérios. A situaç3.o de pobreza é grave. Não 
se entende porque n·urna região tãó rica a população é tão 
pobre. As desigualdades sociais são-gritantes. ---~ -_ 

A elites são míopes e·;·ao longo da históiía, -têm felto 
questão de preservar essa situação de desigualdade e de opres
são so-cial, como forma- de manter os próprios privilégios. 
Na Amazónia como ·no Nordeste, as elites tém sido incapazes 
de dar uma utilidade prática à sua riqueza, como instrumento 
para criar o desenvolvimento. -
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Em-terceiro lugar, a questão muito especial que diz respei· 
to às populações indígenas. A nação brasileira precisa se de
bruçar a fundo sobre essa questão e conhecer todos os seus 
aspectos, na busca de uma solução que reconheça aos índios 
o direito de cidadania. 

O Sr. Coutinho Jorge- Senador Beni Veras, V. Ex• 
me_ concede um aparte? 

O SR. BENI VERAS- Com muito prazer. Senador Cou
tinho Jorge. 

O Sr. Coutinho Jorge- -SenadorBeni V eras. ficoimensa
nente satisfeito de ver um nordestino falar de forma tão lúcida 
c tão clara a respeito da Amazônia. Como V. Ex" coloca, 
a Amazônia é a grande região brasileira qu_e_ oferece_, em 
função dos equívocos-sobre ela, uma série de mitos que neces
sariamente têm que ser superados. Mitos a respeito do desmaM 
tamcnto, do efeito estufa, como V. Ex' colocou. Mas isso 
tudo mostra que se fala muito da região, quer dentro, quer 
fora do Brasil, mas, na verdade falta co_nhecimento preciso. 
científico da no-ssa região. Lamentavelmente faltaMnos infor
mações_ mais profundas, mab detalhadas a respeito da reali
dade e_conómica, social e sobretudo da realidade física. Esta
mos precisã.ndo para a região amazônica, no momento, do zonea· 
mente econórnicoMecológico, que é um instrumental científico que 
mostra, em última análise, o que pode ser feito ·na- AmazôM 
nia, qual o relacionamento do homem com o meio, como 
maximinizar as potencialidades tão decantadas da Amazônia 
em favor do homem, em favor do Brasil. E esse zoneamento 
econômico-ecológico, que é defendido, debatido há muito 
tempo, lamentavelmente o Governo até hoje não conseguiu 
apresentá-lo. Por outro lado, V. Ex'! tem razão. O que falta 
de fato pat_:a a região é uma proposta, um programa baseado 
no conhecimento real da realidade. O atual Governo, podeM 
mos até dizer, é o mais omisso de 1964 para cá, quando se 
discutiu e se implantou uma política para a Amazónia. Este 
Governo não tem proposta, não tem um programa, não tem 
uma política específica. Lamentavelmente_ o Governo Collor 
é omisso em relação ao Brasil; está perdido cm relação ao 
Brasil e muito mais em relação à Amazônia. Portanto, o seu 
discurso é oportuno ao nos trazer esse alertã. de que ós brasiM 
leiros devem conhecer melhor a região amazónica e devem 
propor, realmente, programas políticos, projetos que possam 
beneficiar os bra-sileiros. Essa tese da internacionalização po
derá se viabilizar somente pela omissão dos brasileiros. Isso 
é importante. O Brasil tem que estar consciente da impor
tância da prioridade da Amazônia, não n_o discurso, não nos 
mitos, mas em prop-o-stas Cõncretas.-Portanto, quanto às teses 
sobre a internacionalização da Amazônia, sempre digo que 
se Ocorrer algo parecido a culpa é dos brasileiros, a culpa 
é nossa. Pela omissão poderá acontecer isso. Então, temos 
um compromisso indeclinável de nos aprofundarmos sobre 
a realidade amazónica com propostas realistas possíveis, rom
pendo mitos, como V. Ex~ colocou muito bem. Temos eviden
temente que conciliar os interesses do des.envolvimento brasiM 
leiro, do _desenvolvimento da Amazónia, com a preserv-ação 
do ~cossistema. Nós, brasileiroS, amazônidas, enfim. de todas 
as pã.rtes do Brasil, devemos defender essa tese: conciliar 
os ih_teresSes_clP desenvolvimento com a ecologia. Essa deve 
ser a grande tese. Não tenho dúvida de que nós, amazónidas, 
a devemos levar para a Eco-92. Por isso, parabenizo V. Ex~ 
por ferir um assunto importante de forma tão lúcida, que 
é-o tema "Amazônia". 
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O SR- BENI VERAS - Agradeço a V. Ex•, Senador 
Coutinho Jorge, pelo aparte que enriquece este meu pronun
ciamento. 

Foram seus discursos e suas palavras, aqui no Senado 
Federal, que me estimularam a revelar esta minha visão a 
respeito da questão amazónica. Acho que existe a esse respeito 
um vazio criado pelo descaso do Governo Federal e, em parte, 
nosso também, em discutir, em procurar achar fórmula_s da 
conjunção adequada entre as populações e aquela região. Ela 
tem uma dimensão tal em te_rmos económicos e de importância 
geral para o nosso País que- não podemos nos furtar a uma 
discussão em cima dessas questões. 

Agradeço, portanto, a aparte do Companheiro que enri
quece bastante o que nós pretendemos dizer. 

Questões aparentemente tão difíceis como a dõs índios 
yanomamis precisam ser enfrentadas sem.emocionalismo. Pre
cisamos reconhecer na prática o direito dos índios às suas 
terras e identificar. Q$ interesses económicos .e políticos que 
lhes ameaçam a sobrevivência. 

De outro lado, precisamos garantir-lhes o acesso seguro 
aos boms valores da nossa civilização - que eles não recusam 
-preservando seus próprios valores e costumes. 

O Sr. Aureo Mello- V. Ex' me permite um àparte? 

O SR. BENI VERAS- Com muito prazer, nobre Senadm 
Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello - Quero fazer. coro às felicitações 
do nobre Senador Coutinho Jorge a respeito do pronuncia
mento de V. Ex~ V. Ex~ é um nordestino, é um brasileiro 
que não é da área aniazónica e que vem, justamente pelo 
seu brasileirismo", pelo seu espírito de solidariedad~ à .Pátria, 
fundamentar as suas considerações atravé·s de um estudo, de 
uma análise profunda da região amazónica. Quero apenas 
acrescentar a V. Ex•, já que V. Ex~ abordou o tema dos 
índios, principã.lmente dos yanomamis, que esses ·índios são 
pessoas absolutaroe:n.te_ino_c..e.ntes, que vivem no chão que foi 
milenarmente ou centenariamente ocupado por eles e que 
não têm noção de pátria. O yanomami, por exemplo, segundo 
a informação que tenho, desloca-se do Brasil, na área de 
Roraima, em direção à Venezuela. Lá permanece por algum 
tempo, depois volta ao Brasil, e assim fica deslocando-se den
tro daquele grande território que lhe pertence. O íhôio talvez 
nem saiba o que seja Brasil e muito menos o que seja Vene
zuela. O índio não tem pátria, o índio é índio e para ele 
o que existe é a área que lhe corresponde, é o chão que 
ele pisa e, às vezes, que ele até abandona. De maneira que 
esse zelo que se. impõe em relação aos índios - Ah, o índio 
brasileiro, temos que cuidar. -, com relação aos yanomamis, 
a informação que se tem é de que a porção de terras que 
lhes está sendo atribuída no Brasil é de uma extensão i)::tcalcu
lável. Não se justifica, inclusive, um só indivíduo ter tantos 
quilómetros e uma área tão grande como sua propriedade. 
Quero dizer a V. Ex~ que, segundo as informaçõeS e aS análises 
que temos feito, embor_a haja da parte do Go_verno Federal, 
da Polícia Federal e do Exército Brasileiro providências no 
sentido de afastar dali o minerador, o garimpeiro, esses são 
tão numerosos que, mesmo sendo afastados temporariamente, 
voltam sempre, porque são rnuitos.e, naturalrileilfe, têm a 
ambição de obter as.. riquezas ali existentes. Justam~nte na 
área dos yanomamis, há o interesse da cobiça internacional 
de eyitar a e"xploração de minérios ricos, de minériOs -raros, 
como o nióbio e outros semelhantes, que estão a dois palmos 
abaixo da terra e aue. uma yez colocados sob a proteção 

dos índios, como em terra dos índios, como eln pátria dos 
fndios, como em região dos índios, não serão explorados em 
ben~fício do Brasil. É uma questão muito delicada _e temos 
que preservar com sutile~a. com ba_l~iliâade, para não inelin
drar e não ferir esses. índios,_ que são inocentes," e, ão rúestno
tempo, não permitir que o BrasiL ven_ha. a "ser prejudicado 
na exploração de suas riquezas, para benefício de todos os 
brasileiros. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. BENI VERAS- Veja V. Ex• que a área conside
rada pelos yanomamis na Amazónia é em torno de 80 mil 
quilómetros quadrados, ou seja, meta:âe do tamanho do. Esta
dO do Ceará, para uma quantidade de índios bastan.te pe
quena. 

É irreal achar que essa região pode e deve ser reservada 
completamente a essas tribos. Há que se encontrar uma manei
ra deles utilizarem um território eni menor escala, de fal ma
neira que se possa dedicar a esse território restante o cp.idado . 
ao desenvolvimento de sua economia. 

O País não tem condições, realmente~ de reservar pa:ra 
dez ou doze mil índios um território de 80 mil quilómetros 
quadrados. Por mais.que se queirâ sei' rOmântico nessá ques
tão, isso fere o senso comum. Precisamos discutir de,.. frente 
a questão territorial dos índios, levando em conta ªs suas 
necessidades de_ s.obrevivência física e cultural, sem· iifcorrer 
no exagero de dedicar-lhes um território muito superior ou 
infen.or àS suas necessidades. No caso dos yanomamis, a desti
nação de 8 milhões de hectares 1 mais da metade da área do 
Ceará, para li mil índios, parece um exagero que precisa 
ser discutido com cuidado. 

Por·outro lado, a pressão des<ifdenada sobre· a. área por 
garimpeiros e mineradores indica a tendência de ocupação 
desordenada, atendendo a interesses económicos de curto pra
zo. Neste caso, a preservação da área como res.erva indígena 
pode atender a objetivos de longo prazo da Nação. Trata-se, 
pOrtanto, de um problema complexo. Sua discussão, na socie
dade em geral como nesta Casa, deve ser feita, mi medida 
do possível, minimiZando a presença _das paixões e dos inte
resses que costumam enviesar o conhecimento objetívõ e ó 
julgamento responsável. . 

Em quarto lugar, a questão ambiental, ainda polarizada 
em dois campos distintOs: -o dos que defendem a intocabilidade 
da Amazônia, radicalizando a proteção ambiental como valor 
Supremo e eSquecendo a sua dimensão humana; e o dos que 
defendem a ocupação sem restrição do espaço regional, pen
sando exclusivamente nos interesses ffnance·iros e económicOs 
de curto prazo, muitas vezes mascarando o discurso com uma 
pseudopreocupação a respeito dos problemas sociais da Ama
zónia. Enquanto isso, o conhecimento científico é-negligen
ciado, especialmente no que respeita a busca de equilíbrio 
entre a ocupação humana e a base de recursos naturais. 

Na discussão sobre a_ Amazônia, geralmente a emoção 
e o preconceito dominam sobre a razão_ e o bom senso. Há 
os que, de fora, sem conhecerem a complexidade das questões 
regionais, aviam suas receitas simplificadoras. É o caso dos 
ambientalistas radicais -que imaginain a Amazônia preservada, 
intacta e protegida contra a espécie humana - apesar de 
defenderem a proteção da biodiversidade. _ 

Há também os que se defendem sob o argumento de 
que 1 para conhecer a Amazônia, precisa.ser_amazônida e viver 
na Amaz;ônia. Para estes, só conhece a Amazônia quem é 
da -região - pecado que, felizmente, os comp"3nheiros não 
cometeram. Adotam o defensivismo impermeabilizante, para 
quem a ciência e a inteligência de fora não podem ter nenhum 
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papel, no que negam a ·própria. história da região-' povoada 
que foi da contribuição alienígena. Muitas vezes, s9-b o argu
mento do defensivísmo extremado e do xenofobismo alie
nante, se esconde na verdade a defesa de interesses cliente
listas e- políticos localizados, que de nenhuma forma repre
sentam o interesse da maioria -da população amazónida. 

Mais re_centemente, outros mitos par~cem querer renas
cer, quando já se julgavam enterrados. De modo _especial, 
a recente discussão sobre a_ suposta ameaça_ Q_e ínternacio
nalização da Amazónia e o interesse Qas gr~!J-des_ potências 
em invadir a região_. Na verdade, trata-se de visão alarmista 
e desprovida de bom senso. Trata-se de um espantalho criado, 
não pelas Forças Armadas, mas por alguns de seus membros, 
que serve apenas para incentivar a xenofobia irracional e não 
ajuda a resolver os problemas da região e do País. 

O interesse externo sobre a Amazónia não constitüi uma 
ameaça â soberania nacional sobre a região. Ao contrário, 
deveria ser inteligentemente usado pelos brasileiros como um 
trunfo para conseguir de fora o apoio necessário ao desenvol
vimento auto-sustentável da região. Os problemas freqüen
temente citados sobre contrabando de minérios e sobre a ques
tão da droga são efetiVamente sérios, mas se constituem em 
casos de polícia, e não de soberania nacionaL De todo modo, 
o argumento acima não desconhece a necessid~de de o País 
aumentar a sua presença no amplo território amazônico, so
bretudo ao longo das fronteiras com os países vizinhos. 

O Sr. Oziel Carneiro --Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR- BENI VERAS - Ouço o apatte de V. Ex', nobre 
Senador. 

O Sr. Oziel Carneiro- Senador Beni V eras, ouço Com 
muita atenção. e alegria o pronunciamento de V~ Ex~ sobre 
a questão amazónica, dentro de um espírito consrrutivo, sem 
nenhuma emoção e com a frieza de quem realmente se apro
fundou na questão. Por isso, parabenizo V. Ex• pelo discurso. 
Mas gostaria, com a devida vêniã, de dizer que quanto ao 
problema da internacionalização da Amazónia nãO penso do 
mesmo modo~ Porque, evidentemente, o inte_:r:ess_e estrangeiro 
sobre a Amazónia, que já Vem do século passado, feito isolada
mente por nações umá ·se contrapondo â outra em função 
de interesses económiCos, cile agora tem o apoío- da mfdia 
internacional, porque a nenhum cidadão de bom senso, inde
pendente de qual seja a sua naçãO de orige.tp., pode realmente 
querer destruir a natureza, violar os ecos-sistemas, ou desper
diçar os seus recursos nattffãiS-.-Mas a verdade é que, a partir 
do momento em que-grandes jazidas mineriis -fOram detec-:
tadas na Amazônia, inicioU-se umã -orquestr~ção, não para 
sua ocupação militar, porque, da mesma maneira que será 
impossível ao Brasil militarmente defendê-la, dificilmente 
qualquer nação, por mais poderosa quC seja, não poderá mili
tarmente ocupá-la, em virtude da sua dimensão, pelo seu 
clima, pelas suas dificuldades. Mas precisamos estar atentos 
exatamente para aquela região, q-ue é uma região-solução 
para os problemas nacionais, não continue a ser uma solução
problema ·para a sociedade brasileira. E a _internacionalização 
da Amazónia haverá de ser uma conseqüência do fa_to_ da 
sociedade brasileira continuar ignorando, continuar não que
rendo atuar, para que o Brasil realmente possa integrar aquela 
região, não civicamente~- porque toda a Amaz"ónia:-está cívica 
e patrioticamente integrada ao Pafs~ mais económica e social
mente, porque os 17 milhões de br~ileiros que ali vivem 
hoje, como disse o Senador Coutinho Jorge, nã_o recebem 
quase nenhum apoio do Governo Federal. Por outro lado, 

é preciso que se esteja atento, e por-isso felicito V. Ex~, 
mais uma vez, como Senador do Nordeste, como represen
tante brasileiro nesta Casa, por levantar terna tão importante 
para o nosso País, e, em especial, para minha região. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 
gostaria de lembrar ao ilustre orador que o seu tempo já 
está esgotado. 

O SR- BENI VERAS- Eu pediria um pou~o de tolerância 
â Presidência, para concluir na me_dida do possível. 

É tempo de a sociedade brasileira pensar a Amazônia 
com seriedade e com bom senso. Para isso, é necessário que 
os mitos sejam destruídos; que o _conhecimento objetivo seja 
valorizado; que os pequenos interesses imediatistas, ligados 
às _oligarquias locais, sejam desmascarados; que a razão e 
o. senso -do bem comum assumam o lugar da emoção e do 
clientellsmo; que a busca de esforços conjugados, unido â 
cooperação internacional, bem intencionada, que também 
existe a participação nacional e a comunidade local seja busc_?.
da sem preconceitos, mas também sem -ingenuidade._ A nível 
nacional, é necessário que seja retomado um projeto de longo 
prazo para o País, única forma de fugirmos à crise conjuntural 
que o imediatismo das políticas macroeconômicas tende a 
transformar em crise permanente. _ 

Não se pode entender que o País viva tão distante da 
realidade e do estudo das condições da Amazónia que tem, 
em telação a nossa Nação, uma importáncia tão grande. 

-Sr. Presidente, a Amazônia dispõe de um grande poten
ciai de desenvolvimento e pode contribuir de maneira signifi:
cativa para o desenvolvimento brasileiro e para o bem-estar 
-de sua população. Além disso, sendo uma_região única: no 
mundo, cujo significado é importante para toda a humanidade, 
seu desenvolvimento sustentável pode efetivamente contar 
com- a colaboração externa em termos de aparte ao conheci
mento científica e tecnológico, bastando para isso que nós 
brasileiros lideremos o esforço para a compreensão do cresci
mento daquela região. 

O Sr- José Fogaça -V. Ex' permite um aparte, nobre 
S~nado,r? 

O SR. BENI VERAS - Pois não, nobre Senador José 
Fogaça. 

O Sr. José Fogaça- Vou aproveitar, inClusive; -porque 
o Presidente está um pouco menos severo neste momento, 
mas não posso deixar de fazer uma intervenção em seu pronun
ciamento, uma vez que o tema- apesar de ser eu um gaúcho 
-é do interesse nacional, é abrangente e diz respeito a todos 
os brasileiros. Eu, ao contrário do Senador Líder do PDS, 
concordo com V. Ex~ e acho que está havendo um exagero 
nessa. questão. Neste fim de semana, em debate ao qual com
pareci, a respeito do Mercosul, do Mercado do Cone Sul 
da Améri_ca-L(!.tina, ouvi uma interessante tese a respeito do 
comportamento dos militares na Amazônia. Como sabe V. 
Ex~. a fronteira gaúcha com o Uruguai e a Argentina é ampla 
e intensivamente militarizada. Esta militarização vai gradati
vamente, na medida em que se aproxima a integrãção econó
mica, perdendo quase que inteiramente a sua razão de _ser. 
Na verdade, o argumento, a análise feita por essa pessoa, 
a quem ouvi no fim de semana, dizia que: Diante da desmilita
rização do Sul, pela integração, será necessário buscar ocupa
ção militar na Amazónia, criar problemas na Amazónia. Essa 
tese me pareceu razoável, embora não me incluo entre aqueles 
que ficam construindo teses paranóicas, teses aue são baseadas 
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em suposições, em medos de grandes conspirações interna
cionais. Sabemos que o mercado de minerais no mundo, hoje. 
está em descenso real por causa da substituiçãO -aos novos 
materiais. Não se trata da Amazônia, infelizmente. Quisera 
eu que o tesouro imenso da Amazônia fosse, hoje~- tão valori
zado como era há 50, 20, ou 30:anos. Dentro de 20, 30 anos 
aquelas imensas reservas min~rais que existein.Iá, possivel
mente, não valerão nem mais um tostão, dado _o _erocesso 
de substitUiçãO pelos novos materiais. Então fiCO um pouco 
na retranca com essas teses, que são um pouco intimidatórias, 
no sentido de que a Amazônia não deve ser to_cada, f!.~O deve 
ser estudada, não deve ser analisada. Deve sim._ Temos ali 
problemas militares? Temos. Temos que tratar ·serl~mente 
desses problemas? Temos. Mas não devemos transformá-los 
num cavalo de batalha de um nacionalismo extremado c doen
tio, de uma xenofobia; nem- deve isso empanar uma luta em 
defesa do equilíbrio- ecolõgiCO n-a- regtaõ.-Então, diante das 
palavras de V. Ex•. faço este registro neste momento. Obri-
gado. · -

O SR. BENI VERAS - Continuando, Sr. Presidente, 
o conceito de desenvolvimento sustentáv~J niío é apenas ecoló
gico. O Objetivo do desenvolvinwnto sustentável é o de assegu
rar qualidade adequada de vida para o homem. Portanto, 
o ser humano está n_o_centro da idéia do dcsenvolvim~nto 
sustentável. Não apenas o ser humanO que atualmentc to·ma 
as decisões e que_det_ém_Q poder político e económicO, mas 
toda a população e todas as classe_s sociais, assim _c9mo ~s 
crianças e os seus descendentes. Como definiu a Pririleíi:·a
Ministra da Noruega, Oro Brudtland, "o desenvolvimento 
sustentável é aquele que_ beneficia as populações atuais sem 
prejudicar as populações futuras''. 

Nesse contexto, a questão com o mG.iÇ> ambiente se apre~ 
senta como uma preocupação genuinamente social. O .r~H~io 
ambiente_ deve ser utili_zado racionalmente para que a quali
dade de vida na _te{ra possa ser mantida e melhorada. 

Precisamos nos debruçar mais so_br~ (id_éia.Qp_desenvpJ
vimentO sustentável. Trata~se de um conceito de de-senvol~ 
vimento, não de ecologia.- Como tal, aindá ilão fo"í -dCVída
mente assimilado pelos economistas brasileiros. O ·çe,sf:I_tyql
vimento sustentável pode ser definido como um processo de 
crescimento económico acompanhado de melhor distribuição 
da renda, erradicação da pobreza e uso responsável dos recur-
sos do meio ambientç. . _ , , _ . 

Em outras palavras: trata-se do de_senvolviment<? ~conô
mico com eqüidade social e conservação ambjentaL,l~~pecifi
camente no tocante à_ sua dimensão ambiental, o desenvol
vimento sustentável procura assegurar o aumellto da produti
vidade do uso dos recursos naturais a.o longo do tempo, preser
vando a capacidade destes de continpa~em a ser- UtiliZados 
pelas gerações futui"âs e evitando os resíduo~_ que causam os 
desequilíbrios nos ecossistemas laçais-, -regiOTiaisê- globais -
que acabam por prejudicar as próprias populações. Em outras 
palavras, a restrição ambiental decorre basicamente de uma 
preocupação com a qualidade de vida das populações atuals 
e futuras, portanto. urilâ preocupação social. 

Como dizia Maurice Strong, Secretário-Geral da Confe
rênCia das Nações- Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol
vimento, com quem- recentemente nos encontrarriOS,-junta
mente com o Governador Ciro Gomes, do Ceará, para discutir 
a Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Susten
tável que será realizada em janeiro eni Fort3fei.i, -a-idéi~ 
do desenvolvimento sustentável implica que o planeta deve 
ser considerado CQIJlO uma _g:r_:ande empresa que contabiliza 

todos os seus cu.stos, inclusive a depreciação e a amortização 
dos seus ativo·s. 

NÇI. verdade, temqs utilizado e depredado os recursoS do 
meio amOiente sem imputar a isSo nenhum custo, istO é, sem 
que ninguém tenha -pãgo por-isso, erfibora a humanidade como 
um todo, ou grupos sociais específiCOs, tenham perdido, en
quanto outros- tenham se apropriado de ganhos fictícios. 

O desenvolvimento sustentável da Amazônia, portantO~ 
deve colocar como objetivo básico melhorar as condições de 
vida da população regional, eleVar o níVel da sua renda, sem 
destruir o meio ambiente, sem causar queda na produtividade 
dos re~ursos naturais da região. Pai:a tanto, o- zOTieãrrieiito 
·agéóecoiógico ~ ecOnüinico, o:~espelto à natureza e a"Pteser
vaçc;.o dos_ ecossistemas frágeis são aspectos fundamentais. Ao 
Jadg s:Iissç, <;leve ~aver prioridade absoluta para os recursos 
humanos regionais, para a consolidação de processos demo
cráticos de decisão e para a cOnscientização da, população 
em relação aos s~us problemas e ao seu relacionamento com 
o meio ambiente. 
- É preciso Ctue o desenvolvimento S:e f;:tça se~~ repetiç-ão 
dos enormes erros cometidos nas regiões mais desenvolvidas, 
e nos países ind1,.1strializados, em relação aos recurso.s dQ Il;leio 
ambiente. 

A proposta de desenvolvimento sustentável. da_ Amazônia 
não pode. restringir-se apenas à Amazónia. Deve-se reco.nhe
cer que, agora corno no passado, a pressão sobre a ocupação 
da Amazónia se exerce a partir de outras regiões. Em particu
lar, os fatores de _expulsão da população do Nordeste têm 
se constituldo em causa fundamental para o aumento .da pres
são sobre os ecossistemas da Amazônia. 

. _ Mais tecentell_lf?D_te, o -~sgotame'ntq d~ ~p~cid.a_de d_e ~b
sorção populacional em regiões tradicionalmente maiS desen
volvict'as," como 'o Sul' do Brasil, vem cau,sanQ.o novos foco~ 
de pressão sobre a Amazônia. Portanto, uma polític3. para 
o desenvolvimento sustentável da Amazônia deve ser parte 
de uma política nacional de desenvolvimento sustentável que 
~timule q __ aumento da capacidade de sustentação do Nor
deste, do Sul, do Sudeste e do- Centro-Oiste. -

De forma muito especial, deve merecer atenção o Centro
Oeste. onde se localiz:a o grande potencial de expansão da 
produção de alini.entQS do País,_e portanto as melhores possibi
lidades para aumento da densidade populacional. E o Nor
deste, ond_e o nível de in$ustentabilidad~ atual implica proble
mas sociais graves, de que resulta a pobreza que se espalha 
para as demais regiões. -

Sf .. Presidente, em. recente Seminári"o Interiladonal reali
zado em Fortaleza, sobre a questão do desenvolvimento s~s~ 
tentávet e as negociações iritetrtâcionais, o ex-Embaixador 
do Uruguai n-as N.ações-Unidas~ Sr. Juan Felipe Yriart, lançou 
a idéia de que <?Brasil poderiã usar a problemática do semi.;. 
árido do Nordeste. COmo iri$trume.IJ.td de pressão para tirar 
melhor proveito de suas negociações internacionais em favor 
do desenvolvimento sustentável do J?laneta. . - . - -

Segundo o Embaixador Yriart, que também já foi Diretor 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o grande inte
resse internacional sobre a Amazônia justificaria o apoio inter
naciõnal para o desenvolvimento sustentável não apenas da 
Amazônia, mas também do Nordeste Brasileiro, onde se loca
liza a prindpai-fonte de pressão ·sobre a Amazônia. 

_Po~~mos, aqui, eXpandir a prop·osta do Embaixador 
Yriart e lançar a idCia de que -o Brasil deve se comprometer 
com o desenvolvimento sustentável de todo o seu território, 
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em troca da recuperação da sua capacidade de investir no 
seu processo de desenvolvimento. 

Em outras palavras, em vez do conceito restrito de tfoca 
de dívida por natureza, recentemente recusado pelo Ministro 
da Economia, Marcilio Marques Moreira, poderíamos buscar 
o conceito mais amplo, de troca de dívida por desenvolvimento 
sustentável. Em vez de discutirmos pequenos projetas que 
mal somam uns poucos milhões de dólares, poderíamos consi
derar numa tal negociação o equacionamento de toda a dívida 
externa brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. Somos um País privile
giado por termos a Amazônia ein nosso território:~ -l'ft:ilguém 
pode discutir a soberania nacional sobre aquela parte do País, 
mas também ninguém pode negar a enorme responsabilidade 
que temos: em primeiro lugar, com os brasileiros que h"a.bitam 
a região; e segundo, com os brasileiros das demais regiões; 
e em terceiro, com toda a humanidade. 

Assim como Brasília, Ouro Preto e Olinda, devemos ter 
orgulho de poder considerar a Amazônia -como um património 
da humanidade. Isso não envolve considerações de soberania, 
mas sim o reconhecimento· do valioso património que é a 
Amazónia e que não podemoS permitir que seja- díliipidado 
pelos interesses imediatistas. O desenvolvímento da Am~
zônia é irilp'erativo, mas ele deve ser condicionado pela neces
sidade de sustentabilidade social e ambiental e pelo respeito 
às populações locais. 

A nossa responsabilidade com o desenvolvimento susten
tável da Amazônia e, mais ·amplamente, do País, exige que 
recuperemos a capacidade de olhar para o futuro. A crise 
dos anos oitenta e deste início dos anos noventa nos tem 
feito escravos do curtQ prazo, presos ao imediatismo das políti
cas macrc;>~conô.micas_ ditas de estabilização :-_aS _q·uaís, por 
falta de horizonte sempre se constituem erit causa de mais 
desestabilização. E mais Quê hôia- de· o Brasil voltar a preocU
par-se com o futurO. Nesse contexto, o_ desenvolvimento sus
tentável da Amazônia representa um compromisso cJ:ue a Na
ção precísa assumir em benefício de todos. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. ·(Muito beml) 

COMPARECEM MA1S OS SRS. SENADORES: 

Abdias do Nascimento--Aimir Gabrial- Antonio Ma
riz - Áureo Mello --:- César Dias _..:. Dirce-u Carneiro -
Eduardo Suplicy- Fernando Henrique Cardoso __:_Iram Sa
raiva- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo 
- José Richa - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia -
Marluce Pinto =- Maurício Corrêa - Nelson Wedekin -
Ney Maranhão - Onofre Quinan - Raimundo Lira - Ro
naldo Aragão- Valmir Campelo. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Cárneiro) '---A Presidência 
convoca sessão solene do- COngresso Nacional a realizar-se 
dia 24 do corrente, às 18 horas, no Plenário da Câmara dos 
Deputados, destinada ·a recepcionar Sua Excelência o Senhor 
Helmut Kohl, Primeiro-Ministro da República Federal da Ale
manha. 

o SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em 'sessão 
anterior foram lidos os Requerimentos n~s 746;747 e 748, de 
1991, do Senador Almir Gabriel, solicitando sej~ ouvida a 
Comissão de AssuntoS Sociais a respeito dos ProjetaS de Lei 
do Senado n•'173, 145 e 56, de 1991. 

Os Requerimentos não foram votados naquela oportu
nidade, por falta de quorum. 

Passa-se ã 
Votação do Requerimento n~ 746, de 1991 
Os S-rs. Sénadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a delibera_ção 9o Plenário. 
Em votação o Requerimento n~ 747, de 1991. 
Os Srs. Senadores que o aprovam -permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Será _cumprída a deliberaçªo do Plenário. 
Em votação o Requerimento n• 748, de 1991., 
OS Srs. Senadores -que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberaçãdo do Plenário. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr". 1~ Secretário. -

É lido_ o seguinte 

REQUERIMENTO N• 755, DE 1991 

Senhor Presidente, nos termos do art. 216 do Regimento 
Interno, solicito do Exm~ Sr. Minístro da Economia, Fazenda 
e Planejamento, Marcilio Marques Moreira, informações _so~ 
bre se é cobrado o Imposto sobre ·a Renda das empresas 
edÍtoras de livros_ou jornais e, caso o seja, qual a base de 
cálculo do tributo. - -

Justificação 

O presente requerimento, pretendo com amparo nas nor
mas regimentais, tem ein vista esclarecer - para que esta 
Casa adote as medidas legais cabíveis - a forma como têm 
-sido tributadas as ~mpresas editoras de livros ou jornais, em 
-face do preceito do art. 150, VI, d da Constituição Federal 
que assegura imunidade de impostos federais, estaduais e mu
nicip~is aos livros~ jomãis e periódicos, e ao papel destinado 
à sua impressão. · -

Sala das Sess0es 1 22 de outubro de 1991. - Senador 
João Rocha. 

(A Comissão Diretora.) 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) ~ O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso III do ar!. 216 do Regimento Interno. (Pausa.) 

_Sobre a mesa_,_ requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 756, DE 1991 

Senhor Presidente 1 

Nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno, requeiro 
a inclusão em Ordem do Dia, da Mensagem n" 241, de 1991 
(n• 490191, na Presidência da República), do Senhor Presi
dente da República, solicitando autorização do Senado Fede
ral, para que seja autorizada a República Federativa do Brasil 
a ultimar contratação de operação de crédito externo, no_ valor 
de US$2,000,000.00, o seu equivalente em outra moeda junto 
ao-Banco Interamericano de Desenvolvimento/BID. . . 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1991. - Senador 
Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O_ requeri
mento que acaba de ser lido será publicado e posteriormente 
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incluído em Ordem do Dia, nos~ termos do ari~ 25.5:~- Inciso 
II, letra c n"' 3 do Regimento Interno. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 757, DE 1991 

Requeiro a V. Ex~, nos termõs tlo art. 216, § l 9_do Regi
mento Interno, que o Senado Federal se reúna para declarar 
que não foram_ prestadas as informações solicitadas por meio 
do Requerimento no 594, de 1991 (01. SM nO 918, de 13 
de setembro de 1991) e para ad_otar as. providências decor-
rentes do disposto no § 29 do art. 50 da Constituição.__ _ 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1991. :-..Senador 
Oziel Carneiro. --

(À Comissão 4e ConstituiçãçJ_ J_ustiça e CJ!l_adania.) 
O SR. !'RESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A Presidên

cia, à vista do que dispõe o art. 5'-', incisos =x:xx e L, § z~ 
da ConstituiçãO Feçie_ral, despacha a proposição à Comissão 
de Constituição, JuStiÇa e ·cidadania, pata a devida instrução. 

O SR. PRESIDENJ:E (Dirceu Carneiro) "-- Esgotado o 
tempo destinado ao _Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 114, DE 1991 __ 

(Incluído_ em Ordem do Dia, nos' termos do 
art. 172, d, do Regimento Interno). 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 114, de 1991 (n' 125, de 1989, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à RCE TV Xanxerê Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão c;l~ sons e imagens (televisão), na Cida
de de Xanxerê, Estado_de Santa Catarina. (I:)epen
dendo de parecer da Comiss_ão de Educação.) 

Solicito ao nobre Senador José Fo4aça o parecer da 
Comissão de Educação 

O Sr. José Fogaça (PMDB- RS. Para emitir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a esta ComisSão, 
para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n~ 114, de 
1991 (n' 125-C, de 1989, na Câmara dos Deputados), que 
"aprova o ato que outorga concessão àRCE TV Xanxerê 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catanna". 

É a- seguinte a CorhpoSição acionária-da RCE TV Xanxerê 
Ltda: 

Nome 

Hélio Mazzolli 
Álvaro Roberto de Freitas Aros 

ó.400 
6.400 

Por meio da Mensage_m_ n~ 320, de 1989, o Excelentíssimc.. 
Senhor Presidente da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que outorga concessão de exploração_de canal de 
televisão, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o§ 1? do art. 223 da Constituição Federal, ato esse constante 
do Decreto n' 97.883, de 27 de junho de 1989, publicado 

no Diário Oficial da União do dia 2 de fevereiro do dia subse-
qüente. -

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor
ma -que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do 
êiitao Ministério das Comunicações, constatando-se qll:e a en
tidade atende às exigências mínimas -para a renovação conce
dida. 
----Uma vez no Congresso Nacional, o presente Profeta foi 
examinado pela Comissão de_ Ciência, Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo rece
bido parecer favorável de seu Relator, Deputado Eduardo 
Siqueira Catnpos, e aprovação unânime daquela Comissão. 

- SUbmetido à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o presente Projeto foi considerado 
ConSlitUçional, e vazado em boa técnica legisla_tiva. . _ 

Já no Senado, esteve nesta "Comissão à disposição dos 
Srs. Senadores para recebimento de emendas, -no praz.o regi
mental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

Diante-da regularidade dos procedimentos e atendimento 
dos requisiios técnicOs e legais para a concessão, opinamos 
pela aprovação do ato, na: forrria do presente Projeto de Decre

- to Legíslativo. 

O SR. PRESIDENTE (Di;ceu Carn~tro) '-'- O parecer 
conclui favoravelDJ.ente. 

Completada a instruçãoda matéria,_passa-~ -ã discusSão 
do projeto, em turno único: (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer .uso da palavra, encerro 
a disc_u_ss_ão. 

Em votação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) -·Sr. Presi
dente, consistentemente com ~eu posicionamento -em outras 
vocações de projetas relativos a concessões de rádío e televisão 
e tendo em vista Que aguardamos para hoje a apreciação 
e votação do projeto do Senador Jutahy Magalhães, que vai 
justamente regulamentar melhor essa questão, quero registrar 
meu voto contrário nesta e nas del)lais votações desta natureza 
previstas para a tarde de hoje. 

O Sr, Almir Gabriel (PSDB - PA)- Sr. Presidente, 
eu me abstenho de votar. 

O SR. JUTAHY MAGAI.HÃES (PSDB - BA) -Sr. 
Presidente, por economia processual, peço faze_r constar meu 
voto contrário na votação dos itens de 1 a 4 da Ordem do 
Dia. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE) 
~Sr. Presidente, gostaria também de anotar minha posição 
h~Sta questão, porque estou à espera de que apreciemos aqui 
o pfojeto àe aUtor-la do Senador Jutahy Magalhães. que regula
menta esta matéria em âmbito interno do Senado Federal. 
I?çr t::nquanto. é dj~icpima a vótaÇão" em assUntos cte~a nature-· 
za, ela dificulta -à -nOsso posidonãffiefito "pôr uín desconhe
cimento do que possa estar acontecendo relativamente a cada 
permissão, concessão ou autorização. _ _ 

Assim, peço a V. Ex~ que consigne a minha abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os registres 
dos nobres Senadores Serão anotados. 

Em votação. 
Os Srs. se-nadores que aprovam o projeto queiram perma

neCer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado, com os votos contrários dos Senadores Eduar
do Suplicy e Jutahy Magalhã_~~ e com as abstenções dos Sena
dores Almii Gabriel e Cid Sabóia de Carvalho. 

A matéria -vai à ComiSSãõ Diretora ·para a redaÇãô final. 

O SR. PRESIDENTE (Direeu Carneiro)- Sobre a meda, 
redação final que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. 

É ,lida a seguinte: 

PARECER N• 404, DE 1991 

DA COMISSÃO DITETORA 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 114, de 1991 (n~ 125, de 1989, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta iiedação finaidó.éi-Ofeto 
de Decreto Legislativo n• 114, de 1991 (n' 125, de 1989, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à RCE TV Xanxerê Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisã9) na cidade_ de X_anx~rê, 
Estado de Santa Catarina. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de olliubro de -1991. 
- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator 
- Rachid Saldanha Derzi- Iram Saraiva. 

ANEXO AO PARECER N• 404, DE .1991. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 114, de 1991 (n• 125, de 1989, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovOu, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo õ segri.iD.te 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1991 

dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Bom SUcesso Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na Cidade de Minas Novas, 
Estado de Minas Gerais. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) 

Solicito à nObre Sencidol-a j únia Mai-JSe o parecer da Co
miss~o de Educação. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN-MG. Para emitir pare
cer.) ...::..sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a esta Comissão, 
para parecer, o Projeto de Decr~to _ ~c::_gi~_lativ9 n~ Jl6, de 
1991 (n' 5!-B, de 1991 na Câmara dos Deputados) que "aprova 
o ato que outorga concessão à Rádio Bom Sucesso Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão- s6n:ora rta Cidade de 
Minas Novas, Estado de Minas Gerais. 

É a seguinte a composição acionáriã- âa Rádio Bom Su
cess_o Ltda: 

·Sócios 

Marcello Prado Badaró 
Eduardo Prado Badaró 

TOTAL 

Cotas 

2510 (51%) 
2.49(! (4Y%) 

5.000 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 213, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República ao Con
gresso Nacional ato que outorga_! pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exClusividade, concessão de exploração de canal 
de onda média, no~ termos do ar.t. 49, inciso XII, combinado 
com-o § 1 ~do art. 223 da Constituição Federal, ato este cons
tante do Decreto n• 99.080, de 8 de março de 1990, publicado 
no Diário Oficial da Uç.ião do dia 9 de março de 1990. 

Aprova o ato que outorga concessão à RCE TV A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor-
Xanxerê Ltda. para explorar serviço de radiodifusão ma que o processo foi encaminhado pelos órgãos técnicos 
de sons e imagens (televisão) na cidade de Xanxerê, do então MiniStério das Comunicações, constatando~se que 
Estado de Santa Catarina. a entidade supramencionada atende às exigências mínimas 

Art. 1<:> É aprovada a outorga de concessão à RCE TV para a concessão: · - --
Xanxerê Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons Urna vez no Congresso NaciOJ?.al, o . .Pr~sente projeto foi 
e imagens (televisão) pelo prazo de quinze anos, sem direito examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
de exclusividade, na cidade de Xanxerê, Estado de Santa cação -e- Informática da Câmara dos Deputados, tendo rece
Catarina, a que se refere 0 Decreto n<:> 97.883, de 11 de junho bido parecer favorável de sua rela tora, Deputada Irrn;t Passo-
de 1989. ni, e aprovaçãO unânime daquela Comissão. 

Art. 2<:> Este Decreto Legislativo entra erri-vigor na data SUbmetido à Comissão de Constituição e Justiça e de 
de sua publicação. Redação daquela Casa•; foi considerado constituciori31 e vaza-

do em boa técnica legislativa, contra o yoto d9 Qeputado 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :_Em discussão Hélio Bicudo. 

a redação final. (Pausa.) Já no Senado, esteve nesta Comissão à disposição dos 
Não havendo_quem queira fazer uso da palavra, está Srs. Senadores para recebimento de emendas, no prazo regi-

encerrada a discussão. mental, não tendo recebido quaisquer reparos. 
Em votação· _ _ . __ -- - - Diante_ da regularidade dos procedimentos e do testernu-
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer _ nho ministe-iíal de cfU.e a RádiÕ Bom Sucesso Ltda., atende 

sentados. (Pausa.) - a to_dos os requisitos técnicos l~g~is_para_a çonce§_s_!io,opina-
Aprovada. mos pela aproVação do ato, na forma do presente Projeto 
O projeto vai à promulgação. de_ Decreto Legislativo. ----- -
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Canieiro) __:·Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 116, DE 1991 -

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, d, do Regimento Interno). 

DíScussão, em turnO- ú"Dico,do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 116, de 1991 (n' 51, de 1991, na Câmara 

···O SR . .PRESIDENTE 
conclui favoravelmente. 

(Dirceu Carneiro) - O parecer 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. (Pausa.) 

N~o havendo quem queira fazer uso da palavra. encerro 
a discussão. _ -

Em votação. 
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ü ::)~. NELSON WEOEKI~ \PU ~ - - SC) _- Sr. Prc.:si
dente, t:~~ mo; abstenho._ 

O SR. ESPER!UIAO AMIN (PDS - SC) - Sr. Presi-
dente, eu voto contr<t. - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_- Os registios 
dos nobres Senadores serão anotados. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprOvam o projeto queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o projeto, com os votos contrários-do_s Sena

dores Eduardo Suplicy. Jutahy Magalhães e Espcridião Amin 
e com as abstenções dos Senadores Cid $a1?9ia de (Jlrvalbo, 
Almir Gabriel e Nelson_\Yedckin. _ 

A matéria vai à CoffiiSSão Dirêtori:q,-a-r-a-a redaçãO HriaL 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-'- Ite1!13: 

PROJETO DE_ DECRETO LEGISLATIVO 
N" 117. DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Pr-ojeto de Decreto 
Legislativo n" 1!7. de 1991 (n" 376. de 1990. na Câmara 
dos Deputados), que aprova ·o ato qLit:--olltOrga pennis
são à Rádio Serra da Me_~a LtdÇl., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na CLQade de Minaçu, Estado 
de Geias: {Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) 

Solicitõ-ao nObre-senador Onofre- QUiilan ó parecer da 
ComiSsão-ae Educação. 

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB- GO. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: _ 

I - Relatório 

Chega a esta COmissão, para parecer~ o Projeto de Decre
to Legislativo n"' ll7. de 1991 (n"' 376-B, de 1990. na Câmaro 
dos Deputados) que '"aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Serra da Mesa Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora oa_cidadc de Minaçu, Estado de Goiáf' .. 

É a seguinte a corPpOsição acionár'ii da Rádio Serra da 
Mesa Ltda: 

Nome 

Zilda Pereira Guimarães 
Carlos Alberto da Silva 
TOTAL 

·cOtas 

100 (50%) 
100 (50%) 
200 (100%) 

Por meio da Mensagem n" 184, de 1990~ o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República subme-te ao CQogresso Naciq
nal, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 
§ 1" do art. 223 _da CQnstituição'F:ederal, ato que outorga 
permissão, por 10 (dez) anos, sem direito de exclustyidade, 
serviço de radiodifusão_sonora em freqüênda modulada, cons
tante da Portaria no 52, de 28·_.de fevcn~_i_rq ~cJ990_._publiC3da 
no Diário Oficial da União do dia !•• d_e_março áe 1990. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor
rria que o processo foi examinado pelos órgãos téCnicOs do 
então Ministério das Coniunicaçõc.s,_ constatando-se que a en
tidade atende às exigências mínimãs para a púinissão conce-
dida. - · 

Uma vez no Congrcss~) Nadonal, o presente Projeto foi 
examinado pela Comiss<lo de Ciência t ... Tecnologia, Comuni
cação--e- Informática da Câmara dos Peputados, tendo rt:ce

-bido parecer favorável do seu Relator ... Deputado Vivaldo 
Barbosa, e aprovação unânime • !aquela Comissão. 

Submetido à Comissão de Constituição c Justiça e de 
Redação daquela Casa. foi considerado constüucíonal e_ vaza
do em boa técnica _legislativa, contra o voto do Deputado 
Fernando Santana. -

Já no Senado, esteve nesta Comissão à disposição dos 
Srs. Senadores para recebimento de emend_as. no prazo regi
mental, não te_ndo recebido quaisque_r_reparos. 

Diante da regularidade dos procedimentos e atendimcn
to"s dos requisitos técnicos e legais para a outorga da permissão, 
opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente Projeto 
de Decreto Legislativo. 

O SR: PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
conclui favoravelmente. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discuss_ão 
da matéria, em turno único. (Pausa.) 

'Não havendo quem queira' fazer uso da palavra, encerro 
a diScussão.--

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 

O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO (PDT- RJ) -Sr. 
Presidente, eu me abstenho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado 
,o_ projeto. com os votos contrários dos Senadores Eduardo 
Suplicy, Jutahy Magalhães e Esperidião Amin e com as ahsten
ções· dos Senadores Almir Gabriel, Cid Sabóia de Carvalho, 
Nelson Wedekin e Abdias do Nascimento. 

A matéria vai à Comissão Diretora Para redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -ltel!l 4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'" llR, DE 1991 

(TncluJdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projet.o de Decreto 
Legislativo n'' llR. de 1991 (n" 371. de 1990. mi Câmara 
CfoS DepUtados), que apfova o ato 4ue outorga conces
são àTelevisão Independente de São José do Rio. Preto 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e i(T!.agens 
na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo. (Dependendo de parecer da ComiSsão de Edu
cação.) 

--Concedo a pãiavra ao Senador Telmo Vici.ra para emitir 
o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. TELMO VIEIRA (PMDB -: AC. Para proferir 
o parecer.)- Sr~ Presidente, Srs. Senadores, chega a esta 
Comissão, para parecer, o Projeto de DecretO L-egislativo 
n" ll8. de 1991 (n" 371-B. de 1990. na Câmara dos Deputados). 
que "aprova o ato-que outorga concessão à Televisão Indepen
dente de Sã_o José do Rio Preto para explorar serviço de 
radi_odifUsãO de sóils e imagens na cidade de_São José do 
Rio Preto, Estado_ de SS.o Paulo':. 
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É a 5cguinte a composição acionária d-a TeieV{são rode-
pendente de São José do Rio Preto: -

Nome 

Joao Monteiro de Barros Filbo 
João Monteiro de Barros Neto 
Luiz Antonio Monteiro de Barros_ 

WTAL . 

Cotas 

500 
250 
250 

1.000 

Por meio da Mensagem n" 241, de 1990, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República submete ao Congresso Nacio
nal, nos termos do art. 49, inciso-xn, combinado com o 
§ 1" do arL 223 da Constituição Federal, ato que outorga 
concessão, por 15 (quinze) anos, sem direito de excluSividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, CQnstantc do _Decre
to n" 99.156, de 12 de março de 1990, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 13 de março de 1990. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor~ 
ma que o processo foi examinado pelo-S--ói-SáOSfécnicos do 
então Ministério das Comunicações, constatando-se que a en
tidade atende âs exigências mínimaS para a concessâõ"Outor
gada. 

Uma vez no Congresso Nacional o presente Projeto foi 
examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Inrormática da Câmara dos Deputados, tendo rece
bido parecer favorável de seu relator, Deputado Bonifácio 
de Andrada, e aprovação daquela Comissão contr~ ós votos 
dos Deputados Robson Marinho, Lysãncas Maciel. Maurício 
Fruet e voto em separadq, cont_rário, do Deputado Nelson 
Seixas. - -

Submetido à ComissãO de-constítuíçãO e 'JUS_tiÇà ·e· de~ 
Redação daquela Casa, foi considerado constitucional e vaza
do em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado 
Fernando Santana. -

Já no Senado, esteve -nesta- ComissãO à disposiçãO dÕs 
Srs. Senadores para recebimento de emendas, no prazo regi
mental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

Diante da regularidade dos procedimentos e atendime!lto 
dos requisitos técnicos e-legais para a outorga da concessão-,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente Projeto 
de Decreto Legislativo. 

O SR. PRESH>ENTE (Dirceu Carneiro) - O pare~~r 
e favorável. 

Em discussão o prOjero erií"tUhlõ dOico. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
(Pausa.) 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovám- queifafu permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado o projeto-com tiS -vo-ros coritráriOs doS Sena
dores Eduardo Suplicy. Jutahy Magalhães e Esperidião Amin, 
e com as abstenções dos Senadores Almir Gabriel, Cid Sabóía 
de Carvalho, Nelson Wedekin e Abdias do Nascimento. 

A matéria vai à Comissão Dlrel:o:ra pai-a a-redação -finiil." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneir9) -item 5: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 78, DE 1991 

·-(InCluído em Ordem do Dia, nos termos do 
arL 172, I, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
L~gislativo n• 78, de 1991 (n' 184/90, na Cámara dos 
Deputados), que aprova o texto do acoxdocelebrado 
em Brasília, no dia 15 de dezembro de 1989, entre 
O Governo da ·República Federativa do Brasil e o Cen
tro Latino-Americano de Física so_bre suas obrigações, 
direitõs e priVilégios em território brasileiro, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário, da Comissão. 

- de Relações-EXteriores e Defesa Nacional. 

A discussão da matéria foi -enCerrada na sessão ordinária 
de 18 do corrente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
-Os Srs. Senadore_s que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . . . . 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçáo fínal.-

É o seguinte o projeto aprov~do: . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 78, DE 1991 

(N• 148190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do }\cord.o celebrado em Bras_ilia, 
· no dia )5 de dezembro de 1989, entre o Governo da 

República Federativa do Brasile o Centro Latino-A
mericano de Física sobre suas Obrigações, Direitos e 
Privilégios em Território Brasileiro. 

O COngresSo Nacionai decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do AcorCio celebrado em 

Brasflia, no dia 15 de dezembro de 1989, entre o Governo 
da República F~derativa do Brasil e o Centro Latino-Ame
ri_G.ano de Física sobre suas Obrigaç~.es, Direitos e Privilégios 
em Tüfffófio Brasileiro, com ressalvas a-seu- art. 79 , para 
asseg~~ar ao _9overno o livre acesso aos resultados dos estu
dos, das pesquisa-s e suas aplicações realizados no âmbito do 
CLAF. 

Parágrafo único. Quaisquer áiOS'Oii~afustes OOúipiémen
tares de que possa result_ar a revisão_ ou modificação do pre
serite documento ficam sujeitos à aprovaÇão do Cc;ngrêSsO 
Nacional. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carndró) - Item 6: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 79, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Di_3, nOs termos do~ilrt. 
172, I, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 79, de 1991 (n' 168/89, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Co-PrQ
dução Cinematográfica, celebrado entre Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
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blica Popular de Angola, em Luanda, a 28 de janeiro 
de 1989, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
nário-, da Comissão. - - · 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

A discussãO dã riiatêr'ía-rore-ncéi'rada na sessão ordinária 
do dia 18 do corrente. 

Em votação o projeto; em turnO único. 
Os Srs. Senaâore_s que o aprovam queiram per-manecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. " . 
A matéria vai à CoríiíSs-ão Difetorapara a redação firial. 

É o seguinte o projeto aprovado: -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 79, DE 1991 . . 

(N• 168/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o Texto do Acordo de Co~Produçâo Cine
matográfica, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular 
de Angola, em Luanda, a 28 de janeiro de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o Texto do Acordo de Cc-Pro

dução Cinematográfica, celebrado entre o GOverno-da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da Repúolica Popular 
de Angola, em Luanda, a 28de janeiro de 1989. . . 

Parágrafo único. FiCam-sujeitõs à= aprovaçãO .dO Coii-
gresso Nacional quaisquer atoS de que poS-sam resUltar em 
revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a 
estabelecer ajustes cumplementares. _ 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de s_ua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu:Caníeiio) ..;.. Item 7: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 81, DE l9!Í1 ·~ o.~- -- ·-

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 
172, !, do Regimento Interno.) _ 

Votação, em turno único-, do Projetõ de-n:ecreto 
Legislativo n• 81, de 1991(n• 78189, na Câmara dos 
Deputados)

1 
que aprova o Texto do Acordo de Coope

ração Cultural e Educacional, cel~bra4o entre o ~o
verno da República Federativa do Brasil e o Gover!J.O 
da República Popular de Bangladesh, tendo 

-PARECER F A VORA VEL, proferido em Ple-
nário, da Comissão _ _ . :· .. . · - -_ 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
do dia 18 do corrente, . - -- · ·· 

Em votação o projetO, em turno úniêO._(~ausa.) 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

Ó SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - co-ncedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO M,I.C)EL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem reVisão do o_x:ador .) -_'-&.r. ~r~.s~~ente, em 
rápidas palavras, eu gostaria de dizer, para conhecimento de 
V. Ex• e do Plenário; que- a nossa posição é favorável à apro
vação da matéria ora em votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
o Projeto, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. -

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Oir_etora para a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEG!SLATiVQ 
N• 81, DE 1991 

(N' 78/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural 
e Educacional, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da ~epública Popular 
de Bangladesh. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo de Coope

ração Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da: República 
Popular de Bangladesh, em Brasflia, a 27 de setembro de 
1988. 

Parágrafo úniCo: Ficam stijeitós â aprovação do Con
gress_o_ Nacional quaisquer atos de que possa resultar em revi
são do Acordo, bem como sua eventual prorrogação que desti
nem a estabelecer ajustes complementares. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

.. o·sR: PRESIDENTE (Dirceu'Carneiro)- Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 104, de 1991 (n• 348/90, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do ProtocoloAdicion~l 
a~ Acordo_ para a ~construção de uma ponte sobre o 
rio Uruguai, entre as Cidades de São Borja e Santo 
Tómé, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasíl e o Governo da República Argentina, 

--em Buenos Aires, em 6 de julho de 1990, tendo 
-PARECER FAVORÁVEL, sob n• 387, de 

1991, da ComisSão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
-Os S~___: Senadores que o aprovam queiram perman:ecér 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. A matéria vai à Comissão Diretora para a 

red_a_ção final. 
É o seguinte o projeto· aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 104, DE 1991 . 

(N• 384/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acordo 
para a Construção de uma Ponte sobre o Rio Uruguai, 
entre as cidades de São Borja e Santo Tomé, celebrado 

_entre o Governo da ~eptiblica Federativa do Brasil e 
o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, 
em 6 de julbo de 1990. 

O Congresso Nacional decreta.. 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Protocolo Adicional 

ao Acordo para a Construção de uma Ponte sobre o Ri~ 
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Uruguai, entre as cidades de São Borja e Santo--Tomé, cele
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Argentina. em- Bueno~ Aires, em 
6 de julho de 1990. 

Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigõr na data 
de sua publicação.-

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - ]tem !1: 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 

n\> 6, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre formalidades e critérios para aprecia
ção dos atos de outorga de concessão ou permissão 
de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
tendo_ 

-PARECERES, sob n•'327 e 328, de 1991, das 
Comissões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, 
nos termos de substitutivO que oferece; e , ---

- Diretora, favorável ao substitutivo oferecido pe
la Comissão-de COnstituiçãO, Justiça e Cidadania. 

A disc_ussão _da matéria foi ericirrada na sessão do dia 
17 do corrente. 

Em votação o substitutivo que tem prefeiêlicíá regimen-
tal. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)·'""-- Concedo a 
palavra ao nobre Senador e Líder, Marco Maciel. 

O SR. MARCO-MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revísão do orador.) - Sr. Presidente, nós 
nos preparamos para votar o projeto de autoria do eminente 
e ilustre Senador J utahy Magalhães, qu_e dispõe sobre formali
dades e critérios para apreciação -dos a tos de outorga de con
cessão ou permissão _de serviços de -~adiodifusão CSo_n_ora e de 
sons e imagens. _ _ _ _ ___ ,, _ 

Sabe V. Ex~, Sr. Presidente, que, em ful).ção da Carta 
Constitucional de 88; a· concesSão ou permissão desses ser_viços 
vem sendo encaminhados por preceitos constítucion-áís à cOnsi
deração do Congresso Nacional. Foi ínais _uma inovação da 
Carta de 88, o que tem feito, inclusive, que a pauta das sessões 
do Congresso Nacional se veja freqüenteinen-te sobrecarre
gadas com essas proposições. Não sei, Sr. Presidente, na me
lhor técnica congressl.ral, se estas matérias seriarri passíveis 
de apreciação pelo nosso Plenário·; Porque, como sabe V. 
Ex\ são matérias que·, pela sua pi6pría naflin!za, rridhôr fica
riam se apreciada& terminatiVamente pe"las próp"rhiS comiSSões 
especializadas no assunto. 

O fato é que, por presc:tição constitucional, estas matérias 
passaram, a partir de 1988, a ser apreciadas __ pelo Congresso 
Nacional e, em função disso também, elas vêm sendo objeto 
de análise pelo próprio Plenário. Hoje mesmo, apenas para 
exemplificar, há pelo menos quatro itens a sobrecarregar a 
nossa Ordem do Dia, relativos, todos eles, à concessão ou 
permissão para exploração de emissoras de rádio ou televisão. 

O projeto do Senador Jutahy Magalhães busca, a exemplo 
do que já ocorreu na Câmara dos Deputados, estabelecer 
alguns critérios sobre a apreciação desses pedidos na comissão 
competente. No Senado, por não termos uma comissáo de 
comunicações, esta matéria é apreciada, como sabe_ V. Ex~, 
pela Comissão de Educação. S. Ex• o Senador Jutaliy Maga
lhães pretende estabelecer regras, normas para-apreciação 

desta matéria, estabelecendo, inclusive, uma série de pré-re
quisitos para que a matéria venha ao final se!= objeto de delibe-
r-ação pelo Plenário. · -

Submetido o projeto do Senador Jutahy Magalhães à 
consideração do Senado da República, ele foi, na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania objeto de um fUnda
mentado parecer do Senador Cid Sabóia de Carvalho que, 
como é de sua formação, jurista que é, estudou em profun
didade a questão e ao final prolatou um parecer favorável 
à aprovação da proposição ínclínando-se, todavia pela apre
sentação de um substitutivo. 

PeSsoalmente; Sr. Presidente, quero neste instante dizer, 
e falo não apenas em meu nome pessoal, mas também em 
nome da Bancada que nada temos a opor à- aprovação do 

-referido substitutivo. Achamos que a contribuição que o Sena
dor Cid Sabóia Carvalho ofereceu ao projeto, de iniciativa 
do Senador Jutahy M_agalhães, foi de muito boa lavra. 

Mas, Sr. Presidente, não podemos deixar de dizer que 
pOr oportuno, uma vez aprovada a proposição, ela necessitará 
para ter vig-êftcia plena da aprovação de lei sobre a ma"téria. 

---Tenho prese-nte que uma resolução não pode obrigar extra 
Congresso, ou seja, uma resolução é basicamente uma lei 
interna, ela deve e pode regular o fundonameittõ- da Casa, 
seus serviços, mas nãõ pode extrapolar os seus limites do 
territódo Corigressu~l; i_sto é, el~ não pode, conseqüentemen
te, vincular, ou obrigar pesSoas que es_tejalJl fofa âo alcance 
da instituição congressual. Daí por que concordo com a obser
vação feita no parecer, pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
a tneu ver com total precisão, de que a proposição necessita 
de que seja sanada essa lacuna. Lembra o Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, a propóSitO, Cj_ue o próprio Senador Jutahy Maga
lhães ofereceu à consideração do Senado um Projeto de Lei 
que tomou o n~ 10, este ano, qoe visa, a meu ver com extrema 
propriedade, suprir esse vício, se assim posso_ dizer, do projeto 
que S. Ex~ ofereceu à consideração do Senado Federal. 

Pãra que fique ainda mais clara a ritin&a opinião, sr. 
Pfesiderité,_gqs~ar!~ ç!e_Jer o que diz o Senador Cid Sabóia 
de Carvalho ao relatar o projeto: 

. ~ ~ 

"D_estaque-se finalmente que alguns documentos 
indicado~ no art. 2" da _citada Resolução n9 1, da Câmara 
dos Deputados, não constituem documentação instru
tória prevista em legislação. Sua aparição, portanto, 
na documentação que acompanha a mensagem presi
dencial, requer lei que os exija." 

E acrescenta o Senador Cid Sabóia de Carvalho: 

"Mantemos sua exigência, no entanto, no âmbito 
-dessa resolução, por sabermos de outro projeto tam
bém de lavra do nobre Senador Jutahy Magalhães, 
que se· destina a sanar essa lacuna, integrados -diz, 
concluindo S. Ex~-, esses dois dispositivos se comple
tam na busca do aprimoramento do processo critico 
de distribuiÇão de canais de som e imagem em nosso_ 
País." 

Então, Sr. Presidente, para concluir o meu raciocínio, 
gostaria de dizer, neste momento, que a nossa posição é, 
como já o disse há minutos, favorável à aprovação do substitu
tivo, mas faZendo questão de deixar claro, para que fique 
bem nítida a nossa posição, qné o piojeto terá á süá vigência, 
até certo ponto, limitada, até que se aprove lei, de iniciativa. 
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também do nobre Senador Jutahy Magalhães, que supere algu
mas vicissitudes que a proposição atravessa· por serem matérias 
que dependem de diploma legal, ou seja, de lei. Conseqüen
temente, só será sUprida essa lacuna_com a aprovação do 
projeto que o próprio Senador Jutahy :tyiagalhães oferece_ à 
consideração da Casa. -

Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de dizer a V. Ex' 
que votamos a favor da referida proposição, ressalvando, toda
via, que, no nosso entender, a proposição terá sua vigência 
limitada em alguns pontos- até que o Congresso Nacional -
Câmara dos Deputados e Senado Federal- aprove o projeto 
do Senador Jutahy Magalhães, que supre a lacuna do projeto 
de resolução e cria condições para que outras exigências sejam 
devidamente atendidas. . _ _. _ _ 

Essa a nossa posição, Sr. Presidente, fazendo questão 
de mencionar que nosso voto é favorável. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESID.ENTE (Dirceu Carneiro) -'- Concedo~ a 
palavra a V. Ex~ - --

O SR. CID SABÓrADE CA:RVA:J:HO (PMDB .::.._ CE. 
Para encaminhar a votação. Sem reviSão'do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, quero encaminhar favoravelmen
te, adotando, inclusive, a posição do Senador Marco Maciel 
como de grande sapiência. 

Na verdade, aqui já vOtainoS O CONIN antes de votarmos 
a Lei de Informática e nada foi p-rejudicado. 

O processo legislativo não comporta essas espe"ras que, 
às vezes, pensamos ser possível comportar. 

O projeto do Senador Jutahy Magalhães tem tantos mérir 
tos e é tão imp6rtante para o mecanismo interno do Senado 
Federal que não pode ficar- à espera de um procedimento 
legislativo para uma produção de lei ainda na dependência 
dos trabalhos da Câmara dos Deputados, ainda mais que a 
maioií3 dos projetes saídos desta Casa têm dormido tranqüila
mente o sono secular da Câmara dos Deputados. Não sei 
se esse outro projeto, que há de complementar este projeto 
de resolução, terá uma tramitação rápida na Cânlara dos De
putados. Nem assim poderíamos deixar"de aprovar resolução 
interna do Senado Federal mesmo que ela, para uma vigência 
plena e absoluta, fique na dependência de uma lei, mas como 
orientação in"ternã,- Cómo orientação- processual interna da 
Casa, nada há contra o que propõe o Senador Jutahy Maga
lhães. Muito pelo contrário, iss_o representa o cuidado extre
mo, porque depois da aprovação desse projeto de resolução, 
já teremos mais comunidade em apreciação de projetes dessa 
natureza, inclusive sem necessidade de estarmos votando 
"não", e sem a necessidade da abstenção, porque o projeto 
nos oferece o mecanismo para o nosso convencimento prévio, 
ainda no âmbito de comissão. 

Quero louvar o entendimento a que todos chegamos e, 
em nome da Liderança do PMDB, também anuncio que o 
nosso Partido votará "sim" ao projeto de resolução de autoria 
do nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para.enca· 
minhar. Sem revisão do orador.)-- Sr. Presidente, Srs. Sen_a· 
dofes, acho que não teria mai~ nada a acrescentar desde que 
os Líderes do PFL e do PMDB já manifesta-ram á sua opinião 
favorável à aprovação deste projeto de_ r_esolução. _Quanto 
ao aspecto levantado, tanto no parecer do Senador Cid Sabóia 
de Ca,rvalho, quanto no pronunciamento do Se_nador Marco 
Maciel, desejo informar que esfa proposição - e faço refe· 
rência ao art. 2~ da Resolução da Câmara -dos Deputados 
-seria sufidénte, porque se chegar aqUi, ao Senado, a maté
ria: já virá Com a aprovação da Câmara, obedecendo a todas 
essas exigêricias que já constam, inclusive, do Regimento da 
Cârilara dos Deputados. Assim sendo, não haveria razão para 
se obstar a tramitação desse projeto, em virtude de_ qualquer 
óbice de natureza legal, porque já consta da Câmara dos 
Deputados, e eles vão exigir esta _documentação para a sua 
aprovação na ComiSsãO de Ciência e Tecnologia. 

Portanto, 1lle-u VOto é, logicamente, favorável, e falo cm 
nome da Bancada do PSDB. 

o· sr. MaUrício c-Orrêa ...=_Sr. P-reSidentt:, peço a palavra, 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo- a 
palavra ao Senador MauríCiO Corrêa, para em::âminhar. 

~ O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami
nhar a votação. Sem revisão âo orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o PDT também se manifesta_ plenamente favo
rável c, portanto, encaminha pela aprovação do projeto. Nos
so Partido entende que o -Senado tem que- ter um mecanismo 
capaz de permitir o cumPrimento Inínifiiõ das :;uas obrigações. 
Sabemos aqui que a resolução que autoriza o procedimento 
das operações externas determina, irfclusive, a aceitação, no 
caso das privatizações, daquele certificado, desde que haja 
o deSágio. Esta questão, inclusive, foi utilizada, fartamente, 
pelo Tribunal de Contas, como lei. EVidentelnente: lei n-a:o 
é. Muito mais grave, portanto, que a abrangência, a circuns~ 
crição dos efeitos de uma resolução, muito maior do que 
esta, do projeto do Senador Jutahy Magalhães, é a da rcsolur 
ção que aprovamos aqui, que trata desta questão. Inclusive, 
esta, sim, inquinada de inconstitucionalidade. Mas, em nosso 
universo, a reSolução tem uma abrangência restrita, para nôs 
Senadores cumprirmos nossa tarefa de fiscalização. 

Até agora, pela inexistência de um mecanismo de contro
le, na verdade, _esses projetos têm vindo para nós - com 
base no art. 64 - inclusive sem instrução da Comissão de 
Educação; temos votado sem saber se os requisitos estão 
preenchidos. 

Ê o mínimo, como tenho afiançado, que podemos fazer. 
Não vejo inconstitucionalidade alguma neste projeto de reso~ 
lução, e a Bancada do PDT vai votar favoravelmente à apro~ 
vação deste projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a matéria. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovado _o_ substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria va"i à Conlissão Diretora a fim de ser rfdigido 

o vencido para o turno suplementar. 
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É o seguiifteo- substitutivo aprovado: 

EMENDAN" (SUBSTITUTIVA) 

Dispõe sobre formalidades e critérios para aprecia
ção dos atos de outorga e de renovação de concessão 
ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ A apreciação, na ComiSSãO de Educação, dos 
atas de outorga e renovação de concessão o-o permissão de 
serviços de radiodifusão s_ono-ra e·cte sons e imagens obe_decerá 
às formalidades c critérios enunciados nesta resolução. 

Art. 2" O exame dos átOS- ã que? se refere o artigo _ante
rior far-se-á à vista dos documentos indicados no art. 2~ da 
Resolução n" 1, de 28 de março de 1990, da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação c [nformática da Câmara 
dos Deputados, bem como dos documentos resultantes das 
análises c consulta5 feitas por essa mesma comissão. 

§ 1" Além dos documentos a que se refere o caput deste 
artigo, deverá ainda constar declaração firmada pelos diretores 
e administradores das -empresas referidas nesta lei, de que 
não participam de dircção de outra concessionária oti permis
sionária do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, instalada 
no mesmo município ou em município contíguo: 

§ 2ç. Os documentos de que trata este artigo integrarão 
o processo submetido à Comissãç de Educação. _ . 

Art. 3'-' A Comissão levará em _conta~ COil!O fª-tor posi
tivo para urna conclusão fa\'orável à outorg_a_ou renovação, 
o fato de existir, nos autoS, comprovação: _ 

I- de maior tempo dedicado à produção ~ultural, educa-
cional, artística e informativa; ------ -

II- de maior nível de compromisso com a promoção 
da cultura nacional, regional c local; 

III- de maior nível de compromisso com os valores éti
cos e sociais da pessoa e da família, e 

IV- de oferecimento de maiores facilidades_de partici
pação da população como sujeito do processo_comunicativo; 

Art. 4" A Comissão de Educação, de posse do projeto 
de lei, poderá abrir audiência públi~, _a ser anunciada_ pela 
Imprensa Oficial, e C{ue deverá ser"-reauzada no prazo de 
até 30 (trinta) dias. 

§ I~ A abertura de audiência pública ficará a critério 
da maioria"-da comissão, antes do exame de cada outorgada. 

§ 2"' Caso abertas as audiênciâS p.úblicas, serãO colwí
dadas autoridades c lideranças dos municípios, sedes da outor
ga, que serão nominadas pela maioria da comissão. 

§ 3o No anúncio de que trata este artigo-, esclarecer-se-á 
que a COmissão de Educação considerará correspondências_ 
das autoridades c lideranças mencionadas no§ 29 , que tratem 
dos requisitos constantes do art. 3" 

Aft. s~ Esta resolução entra em vigor-· na_ data de _su~. 
publicação. -- - ------- ---- . 

Art. 6~ RevOgam-se as disposições em contráno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiró) -ltem 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 125, de 199Q (no 1.606, de 1989, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a criação do Serviço Na
cional de Aprendizagem Rural- SENAR, nos termos 

do art. 62 do Ato das Disposiç6es Constitucionais Tran
sitórias, tendo: 

-PARECER, sob no 370, de 1991, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável ao projeto e às 

Emendas de no' 1 a 4 da CCJ. · 

Em discussão o projeto e as emendas em turno único. 
(Pausa.) . _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a dtscussao. 
Passa-se à votação do projeto, sem prejuízO -das emendas_. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco_ Maciel, para encaminhar 
a votação. 

O SR. MARCO MACIEL (PFt.- PB. Para encaminhar 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, nós estamos iniciando agora a votação de UJ!l projeto 
de lei que, a meu ver, tem muifa imPortância para a formação 
profissional do setor agrícola. O Brasil é um País que tem 
vocação agricola e que reclama cada vez ma_is investimentos 
em área de formação profissional. 

_ Como se sabe, Sr. Presidente, com a Carta Có"nstitucionaf 
de 1988, se admitiu, nos termos do art. 62 dÕ Ato das Dispo
sições Transitórias, que se criasse o- Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural- SENAR. O SENAR, de alguma for
ma, é a continuidade de um serviço que havia sido criado 
aO tempo do Governo do Presidente Geisel, que se dispõe 
a promover a organização constitucional daqueles que se dedi
cam às ;:ttividades primárias: a agricultura e a pecuária. 
- O art. 62 admitiu dar um papel mais abrangent~ do que 
aquele assinado pela lei então em vigor, e, posteriormente, 
foi iniciada discussão e votação do projeto de lei que concede, 
via regulamentação, vigência plena a esse dispositivo constituw 
clonai. 

O projeto, uma veia provado na Câmara dos Dep~tados, 
foi remetido ao Senado Federal, que, na Comissão de A~su.n
tos Sociais, examinou a matéria através de um parecer, como 
sempre muito bem fundamentado, do Senador António Mariz. 
Ao projeto foram oferecidas emendas! sobre as quais, se pro
nunciou a ComíSSào, conforme consta,_iiiclusive, dos avulsos 
distribuídos pela Mesa. O projeto, uma vez emendado, volta, 
como é do conhecimento da Casa, à Câmara dos Deputados. 

Feitãs estas observações, queremos dizer, Sr. Presidente, 
que a nossa Bancada vota favoravelmente ao projeto com 
as emendas que recebeu aqui no Senado Federal, e o faz 
certo de que, por esse caminho, damos à agricultura o mesmo 
tiãtcitriento que recebem os segmento_s industrial e comercial. 
Há um SENA!, há um SESI e por que não criar-se, também 
um .SENAR, órgão voltado, como disse, para a formação 
profissional no campo da agricultura e da pecuária? Dai por 
que friso, Sr. Presidente, que o nosso voto é favorável à apro
vaç~() do projeto com·as emendas, inclusive, que foram acolhi
das no parecer do Relator e aprovadas_ na Comissão de Assun-
tos Sociais. · 

Quero apenas, Sr. Presidente, ãntes de encerrar, registrar 
um fato que considero positivo, é mais uma lei que aprovamos 
que dá eficácia plena à Carta Constitucional de 1988. É mais 
um diploma legal que aprovamos, e que permitirá que a Cons
tituição de 1988 tenha sua plena vigência. Acreditamo_s_ que, 
por este caminho, também privilegiamos as atividades de for-



7216 Quarta-feira 23 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Outubro de 1991 

mação profissional. O Brasil é um País que precisa investir 
cada vez mais em educação, formação profissíonaf, -Cíericia 
e tecnologia e precisa~ pa"ra- que isso _venha a acontecer de 
estímulos e incentivos. E, ao aprovarmos o SENAR, estamos 
criando condições, nuin campo que é extremamente- impor
tante - o setor primário da economia - para ·que investi
mentos se façam nesse setor, nessa área, tão decisiva para 
o País. 

Daí por que concluo as minhas palavras, Sr. Presidente, 
expressando, não apenas o meu ponto de vista pessoal, mas 
também o de nossa Bancada, favorável à aprovação do projeto 
nos termos em que foi aprovado pela Comissão de AssUntos 
Sociais. 

O Sr. Mansuetode Lavor-Sr. Presidente, peço a·palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
p('llavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMlJB - PE. Parª 
encaminhar. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Projeto de Lei da Câmara nn 125-, que dispõe 
sobre a criação do ServiÇo Nacional de Aprendizagem Rural, 
representa mais um avanço no sentido da estreita colaboração 
que deve exisfir- Cntrc as organizações do setor e também 
da área pública. Trata-se, é claro, de um órgão privado que 
recolhe contribuições_ via Previdência Social, com finalidades 
típicas do social à educação-; à assistência, à formaçãõ profis.: 
sional de jovens rurais:--- -

Gostaria de destacar, sobretudo no projeto. ${. Presi
dente, Srs. Senadores, a participaçãõ--no seu Conselho de 
dois órgãos, inovando, portanto, essa composição de Conse
lhos de órgãos similares. É particlpa:çãb da Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, e da 
Organização das COoperativas Brasileiras, OCB._ Outros ór
gãos semelhantes têm composição praticamente pational. Eu 
gostaria de citar o mais recente_:-- o SEBRAE - S_erYiço de 
Apoio ã Micro e Pequena Empresa. _ _ 

Sr. Presídcntc, Srs. Senadores, o SEBRAE, que é criado 
à semelhança do Sena r, para apoio à micro e pequena ·empre
sa, apesar da legislação determinar que trts intcgrarites do 
Co"nSelho Nacional do SEBRAE sejam rep·resemantes de enti
dades nacionais de micro e pequena empresa, até hoje esses 
representantes não tiveram acesso ao Cons_elho Deliberativo 
do SEBRAE. A resistência é enorme. Q Conselho Delibe
rativo do _SEBRAE é um Conselho de grandes empresários 
dirigirido um órgão de micro e pequenos ei_DpresáriOS. 

Este projeto não incidiu no mesmo erro. Aliás, não é 
por falta de legislação que o SEBRAE não tenha no seu 
Conselho três represeritantes_ de microcmpresários: do setor 
de comércio, do setor de indústria e do setor dos_ serviços 
e agricultura; é por desrespeito puro e simples à lei. O Presi
dente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, que, por coinci· 
dência, é o Presidente da Federação de Indústria do Distrito 
Federal, resiste terminantemente ao ingresso de microem
presários no órgão específico, no Serviço Autónomo Espe
cífico p~fra Apoio aó-s Micro e Pequenos Empresários. É uma 
aberração e uma ilegalidade que se não podem repetir. 

Aqui no Senar,- não. Estão presentes, além dos produ~ 
tores e empresários rurais, Os "trabalhadores rurais e a OCB 
-a Organização das Cooperativas Rurais Brasileiras. 

Por isso, acho da maior importância e encaminho favora
velmente, cm nome da B:mcada do PMDB, este projeto. 
(Muito bem!) 

OSR. PRESIDEN fE (Dirceu Carneiro) -Com a palavra 
o Senador Maurício- Corrêa, para "encaminhar a votação. 

O SR. MAURÍCIO CORRÉA (PDT- DF. Para encami· 
nhar a votação. Sem revisão do oradur.) -_Sr. Presidente, 
o PDT também se posiciona favoravelmente. tendo em vista 
as razões já expefididas tanto pelo Senador Marco Maciel 
quanto pelo Senador Mansueto de Lavor._ 

De todas estas entidades similares, sem dúvida a do Senar 
é a que oferece um leque de maior democratização para o 
funcionamento da entidade. 

Portanto. não seria o PDT que iria se manifestar contra
riamente. Entendemos que é da maior importância a apro· 
vação deste pro feto, já aprovado na Câmara, porque prestará 
um grande serviço exatamente à agricultura no Brasil. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em votação 
o projeto, sem prejuízo das emendas. 

05 Srs. ·senadores que o aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
Votação em globo das Emendas de nQ~ 1 a 4, da Comissão 

de ConstitUiçãO. Justiça e Cidadania. 
Os Srs. Senador_es que as aprovam. queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. __ 
A matéria vai à Comissão_ Diretofa para a redação final. 

É a _seguinte a m~téria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 125, DE 1990 

(N" 1.606, na Casa de origem) 
Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural - SENAR, nos termos do art. 
62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

O Congresso Nacional deCreta: 
Art. 1 n Fica criado o Ser_viço Nacional de Aprendiza

gem Rural- SENA R. com o objetivo de organizar, admi~ 
nistrar c executar em todo o território nacional o enslno da 
formação profis5ional rural e a promoção s.ocial do trabalhador 
rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou 
sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais. 

Art. zo O SENA R será organizado e administrado pela 
Confederação Nacional de Agricultura e dirigido por um cole
giado com a seguinte composição: Ministério do Trabalho, 
Ministério da Agricultura, Confederação NacioJ;Ial de_ Agri· 
cultura - CNA, Confederação Nacional dos T(abalhadores 
na Agricultura -CONTAG, OrganizaÇão-das CooperatívaS 
Brasileiras- OCB, Representante das Agroindústrias e Re
presentante das Indústrias de Máquinas Agrícolas. 

§ 1~ A CNA e a CONTA O terão cinco representantes; 
Q Ministério da Agricultura e o Ministério do Trabalho terão 
dois representantes cada um e os demais órgãOs oU entidades, 
apenas um representante. 

§ 2~ O presidente da Corifederação Nacional dã Agri
cultura será o presidente do colegiado criado neste artigo. 

Art. 3" Constituem rendas do SENAR: 
I - contribuição compulsória de dois e meio por cento, 

a ser re_colhida junto à Previdência Social, mensalmente. sob 
- o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas 

pessoas jurídicas de direito privado; ou a elas equiparadas, 
que exerçam atividades: 

a) agroindustriais; 
b) agropecuárias; 
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c) extrativistas vegeta-iS e animais; 
d) cooperativas rurais; 
e) entidades sindicais patronais rurais; 
f) de produção de máquinas· agrícolas; 
rr - doações e I e gados; 
III- subvenções da União,_ Estados e_ Municípios; 
IV - multas arrecadadas por infração de dispositivos, 

regulamentos e regimentos oriundos desta lei; 
V - rendas oriundas da prestação de serviÇos da aliena

ção e de locações de seus bens; 
VI - receitas operacionais; 
VII - contribuição prevista no art. P do Deàeto-Le.i

n' 1.989, de 28 de dezembro de 1982, combinado com o art. 
5' do Decreto-Lei n" 1.146, de 31 de dezembro de 1970, que 
continuará sendo recolhida pelo Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária- INCRA; " " 

VIII -rendas eventuais. 
§ 1"' A incidência da contribuição a que se, refere o inciso 

I deste artigo não será cumulativa com as contribuiçOes desti~ 
nadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
SENAI e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
- S_enac, prevalecendo cm favor daq~cle ao qual os seus 
empregados_são beneficiários dirctos. 

§ 29 As pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, que 
exerçam concomitantemente outras- atlvidade:S não relacio
nadas no inciso deste artigo, permanecerão contribuindo às 
outras entidades de formação profissiOn-al nas atividades que 
lhes correspondam especificamente. ___ _ 

§ 3" A arrecadação da contribuição será feífa juntamen
te com a da Previdência Social c o seu produto será posto, 
de imediato, à disposição-do SENA R, p~ra ~plicação propor
cional nas diferentes Unidades da Federação, de acordo com 
a correspondente arrecadação, deduzida a cota necessária às 
despesas de caráter geral. 

§ 4~ A contribuição definida na· alínea a, do Inciso I, 
deste artigo, incidirá sobre o rnontan~e da reinulleiação paga 
aos· empregados da agroindústria que atuem exclusivamente 
na produção primária de origem animal e vegetal. 

Art~ 4'' A organização do SENAR constará de seu Re
gulamento, que será aprovado por decreto do Presidente da 
República, mediante projeto apresentado pelo colegiado refe
rido no art. zn desta lei. 

Art. 5" Esta lei entra em vigor na d~ta de sua publi
cação. 

Art. 6" Revogam-se as cljsposiçõcs em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -"Item 11: 

Discussão, em primeiro turno, ·da Proposta de 
Emenda à Constituição n? 14, de 199f, de autoria do 
Senador José Richa e outros Senhores Senadores, que 
altera a redação do caput do art. zo e o art. 39 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitóriás,len
do 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 377;"de 1991. 
- da Comissão Temporária, com votos vencidos 

dos Senadores Hugo Napoleão e César Dias. (S•_scsSão 
de discussão.) · 

Em obediência ao disposto no art. 358, §'2', do Regimento 
Interno, transcorre, hoje, o último dia para -a discussão da 
proposta e apresentação de emendas assinadas por 1/3, no 
mínimo,-'da composição da Casa. 

Em discussão a proposta, em primeiro turno. (Pausa.) 

-'Não h~vendo que-m peça a pahivra, encerro a discUssão. 
Encerrada a discussão, a matéria será incluída em Ordem 

do Dia, <;>portunamente,- em fa-se de VO!ação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, 
red(!.ções finais de_ proposições aprovadas na Ordem do Dia 
de hoje, que, nos termos do parágrafo único do art. 320, 
do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, 
vão ser lidas pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidas as seguintes 

PARECER N' 405, DE 1991 
Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 116, de 1991 (n' 51, de 1991, na Câmara dos Depu
tados.) 

A Comissão Dii:"etora apresenta a redação fi fiai do Projeto 
de Decreto" Legislativo n' 116, de 1991 (n' 51, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Bom Sucesso Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade "de Minas Novas, Estado de 
Minas Gerais. - . . . - -----

sara de Reurllões da Comissão, 2:;Ccte outubro de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente, Dirceu Carneiro, Relator 
- Rachid Saldanha Derzi - Iran Saraiva. 

ANEXO AO PARECER W 405, DE 1991 

Redação final do Projeto de Decreto L~gislativo 
n~ 11_6, de 1991 (n~ 51, de 1991, na Câmara dos Depu
tados.) 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu, 
Presidente do Senado F.:::deral, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Bom 
Sucesso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Minas Novas, Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 1 ~ É aprovado o ato constante do Decr_eto n~ 
99.080, de 8 de março de 1990, publicado no Diário Oficial 
da União do dia 9 de março de 1990, que outorga concessão 
a Rádio Bom Sucesso Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora, em onda média, na cidade de Minas Novas, Estado 
de Minas Gerais. - -

Art. 2?- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N' 406, DE 1991 
Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 117, de !991 (n' 376, de 1990, na Câmara dos Depu-
tados.) · 

A Comissão Dirct0r3 apresenta a- redaçãó fiiial do Projeto. 
de Decreto Legislativo n' 117:, de199! (n' 376, de 1990, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Serra da Mesa Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Minaçu, Estado de Goiás. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de outubro de 1991. 
----:- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator 

-....:..: Rachid Saldanha Derzi - lran Saraiva. 
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ANEXO AO PARECER N'406, DE 1991 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 117, de 1991 (n• 376, de 1990, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
P~esidente do Senado Federal, nos termos do art, 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguínte__ · 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Serra 
da Mesa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Minaçu, Estado de Goiás. 

Art. to É aprovado o ato a que se refere a Portaria 
n"' 52-, de 28 de fevereirO --de 1990; que Outorga· perrilissáo 
à Rádio Serra da Mesa Ltda., para explorar. pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora, em freqüência modulada, na cidade de Minaçu, Esta-
do de Goiás. _ 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 467, DE 1991 
ComisSão-Dii"etora 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativa 
n• 118, de 1991 (n' 371, de 1990,na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora: apreSenta-a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativa n' 118, de 1991 (n' 371, de 1990, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à Televisão Independente de São José do Rio Preto para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de outubro de 1991. 
-Mauro Benevides, Presidente - DirCeu Carneiro, Relator 
- Rachid Saldanha Derzi - Iram Saraiva. 

ANEXO AO PARECER N' 407, DE f991 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 118, de 1991 (n' 371, de 1990, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Cong~esso Nacional aproVou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art.._ 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à Televisão 
Independente de São José do Rio Preto para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. 

Art. 1 ~ É aprovado o ato a que se refer o Decreto n<? 
99.156, de 12 de março de 1990, que outorga concessão à 
Televisão Independente de São José do Rio Preto para explo
rar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo. ~ 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os pareceres 
vão à publicação. · 

Sob~e a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
-~ecretário. - _--:-:-

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIM!!NTO N' 758, DE 1991 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n<? 116, 
de 1991 (n' 51191, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato_ que outorga concessão à Rádio Bom Sucesso Ltda., 
para explorar serviço- de radiodifusão soriora na Cidade de 
Minas Novas, Estado de Minas Gerais. 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1991. - Senadora 
Júnia Marise. 

~O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Aprovado~ 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão. 
Erp. votação. . 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram- permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
o prójeto vai ã promulgação. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 759 DE 1991 

Nos termos do art. 321, do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votaÇão; 
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 117, 
de 1991 (n• 376/90, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão â Rádio Serra da Mesa Ltda., 
para eXplorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de 
Minaçu, Estado de Goiás. 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1_99_1. - Senador 
Onofre Quinan. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Garneiw) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão. (Pausa.) _ , 
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa 

requerimento que será lido pelo Sr. 1 o;o SeCíetârio. 
É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 760, DE 1991 

Nos termos do art. 321 do Regirilento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para itriediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Decreto_ Legislativo n<? 118, 
de 1991 (n' 371190, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão à Televisão Independente de 
São José do Rio Preto para explorar Serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na Cidade de São José do Rio Pr~to, Estado 
de São Paulo. 

Sala das Sessões, 22 de outubro~de 1991. - Senador 
Telmo Vieira. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu- Carneiro) -- Aprovado 
o requerimento, passa-Se à- ifficdiãia apreCiação da- rc.dição 
final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão. 
Em votação a redação final. 
OS Srs. SenadOres ·que a aprovam qu-eiram pCrmartecer-

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto vai à promulgãçáo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ..::. Passa-se. ago
ra, ã votação do Requerimento n' 754, de 1991, lido no Expe
diente. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a Presidência fará cumprir 

a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-~ Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. -

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre_Senador Hugo Napoleão. 

_ O SR. HUGO NAPOLEÃO __ (PFL =PLI'ronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. SenadorC:5, é com 
profunda emoção que assomo à tribuna, na tarde de hoje 
em razão, pr_imeirodotema e, segundo, das circunstâncias. 
O te-ma é ·o da vislfá que Sua Santidade, o Papa João Paulo 
II, acaba de empreender ao nosso Pafs, e as circunstâncias 
a que me refiro é que após tfês meses sem voltar a esta tribunã, 
aqui compareço. _ _ __ 

E assim fOi~ CofiO é. do conhecimento da Casa, em razão 
da cirurgia de cordas vocais a que fui submetido no mês de_ 
julho, próximo passado, e que me inibiu durante algum tempo 
de usar da palavra e, numa segunda etapa, de discursar. Mas 
creio que hoje poderei fazê-lo a contento. Agradeço a _genero
sidade do Senador Teotónio Vilela Filho em cede"r á sua vez 
à discussão de um tema que, a meu ver, é da maíor"írripor~ 
tância, isto é, a visita papãl.- -- - ------ - , - -

Sua santidade volta ao Brasil após 11 anos da primeira 
viSita. Naquela ocasião, tive oportunidade de presenciar e 
participar de dois atos, um deles no Palácio do Planalto, em 
1980, quando, como Chefe de Estado, prestou homenagem 
aos poderes constituídos da República. A segunda,_l)a_minha 
Teresina, no Piãuí, quando rezou-missa campal e o fez graças 
aos esforços do nosso conterrâneo, hoje falecido, Embaixador 
Espedito Rezende, que era Chefe da nossa Missão Dielo
mática junto à Santa Sé: Era Arcebispo de Teresina D. José 
Freire Falcãn, hoje Cardeal de Brasília. 

A cena volta a repetir-se_ em dez cidades de nosso País, 
quando, qual uma missão apostólica, o Chefe da Igreja traz 
a sua palavra de renovação da cristandade, de renovação do 
espírito- católico e de aprofundamento da fé. E desenvolveu 
em temas consubstanciados nada mais, nada menos do que 
31 discursos e homilias versando sobre a evangelização, a 
reforma agrária, a evangelização e a comunidade, a ecolo_gi~, 
os índios, a família, as vocações, a defesa da vida, a moradia, 
as crianças, a cultura e, na Capital da República, sobre a 
educação da fé para uma nova sociedade. 

Nesta ocasião, ao ass-istir à Santa Missa na Esplanada 
. dos Ministérios, diante, justamente, do Congresso Nacional, 

na Praça dos trê:. Podr.!res, nesta Capital da República, Cardeal 
Arcebispo, D. José Freire Falcão, fez a louvação de qualidades 
morais, intelectuais e pastorais, do Sumo Pontífice, seguin
do-se a leitura da epístola pelo MinistrO Célio Borja, sentir.
do-se que só se pode edificar uma nova sociedade, só se pode 
respeitar a Deus na fé. "Aquele que não tem fé não consegue 
agradar c sensibilizar Deus, Nosso Senhor". · 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. Ex~ um aparte? 

OSR. HUGO NAPOLEAO ~Com prazer ouço V. E~· 
O Sr. Mansueto de La\-·or- Quero dizer a V. Ex•, Sena-

dor Hugo Napoleão, que essa análise que V. Ex• faz no dia 
s~guinte ao encerramento da trajetória de João Paulo II por 
_d,iver~as capitais do País é da maior importância e atualidade. 
Creio que a situação de crise que o País vive, sob todos os 
aspectos, precisava dessa pausa para a reflexão, para a oração 
e, sobretudo, para compromissos. E essa pausa foi ensejada 
pela presença, pelos gestos e - por que não dizer - pelo 
car,ism~ de João. Paul9 II. Quando o P~pa vai, por exemplo, 
à Vitória, entra numa favela, caminha na lama, abraça as 
crianças, os pobres e os doentes deste País, recebe a homena
gem dos índips que lhe colocam o cocar na cabeça, fato que 
até alguns políticos rejeitam por superstição, tudo isso significa 
que a sociedade brasileira precisava, como de fato preciso-u, 
da colaboração, da, presença, da pregação, do testemunho 
de João Paulo II. E preciso salientar que em todos os seus 
discursos, desde a sua chegada_ a Natal e seu pronunciamento 
perante o Presidente da República no Palácio do Planalto, 
Sua Santidade frisava: "Minha missão é evangélica, é pasto
ral". Mas para provar que não pode existir religião dissociada 
da vida, jamais deixou de nas suas pregações incluir temas 
sociaiS e até e"Cori6irikós. ·Terminou dizendo que o PaíS iem 
uma série de problemas cuja solução não pode sofrer mais 
dilatações. Disse isso na Presença- do Presidente Collor. É 
muito importante o pronunciamento que V. Ex~ faz nesta 
tarde, com essa análise profunda e objetiva sobre a presença, 
entre nós, do Papa João Paulo II. Meus parabéns! 

O SR. HUGO NAPOLEÃO ..,.- Agradeço as balizadas 
e humanísticas observações de V. Ex• Tanto mais que V. 
Exa fez incluir no aparte que acaba de oferecer ao meu modesto 
pronunciamento palavras do Papa, na cidade de Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte, reproduzidas no Jornal do Brasil, 
do dia 13 do corrente, nas quais S.S. salienta:_ "Esto~ ªqui 
atendendo ao mandato de Cristo para dizer como Ele: "Co
nheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem". 
Muito obrigado a V. Ex• __ 

Aliás, elaborei artigo, intiiulado "Educação da Fé Para 
uma Nova Sociedade", publicado no Correio do Piauí, de 
Te resina, em 17 do corrente mês, sobre as observaçõ.es que 
ora trago a este plenário. 

O Sr. Esperidiào Amin- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Ouço V. Ex• com muito 
prazer. nobre Senador. 

O Sr. Esperidião Amin- Gostaria de me valer da oportu
nidade para, em primeiro lugar, externar a alegria que é co
mum a todo os seus Pares por voltar a ouvi-lo de maneira 
tão lúcida c límpida no plenário desta Casa. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO ..::. Muito Obrigado. 

O Sr. Esperidião Amin- Participá, portanto, da sauda
ção- ao seu retorno formal à tribuna. O segundo registro é 
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a propósito do que V. Ex• está a assinalar. É minha intenção, 
amanhã, igualmente fazer um_ registro um pouco maiS deta
lhado acerca das mi_nhas_impressões, com referência à visita 
do Papa, mas quero dizer, desde já, que partilho do sentimento 
que V. Ex• faz público aqui. O Papa deixou no Brasil um 
rastro de bons sentimentos, de tolerância, de responsabilidade 
em função das desigualdades sobre as quais o nosso País está 
construindo, está edifkado; deixou uma mensagem de paz, 
de amor, de desejo de justíça de uma form~ muito autêntica. 
E V. Ex~ é muito feliz ao fazer CSsê registro. Repito, pretendo 
me manifestar um pouco mais deta_l_hadame_nte Sobre -isso até 
porque o meu Estado, que recebeu pela primeira vez a visita 
do Papa, teve a honra de assistir àquele ato religioso mais 
substancioso da visita papal, que foí a beatificação, pela pri
meira vez realizada em terras brasileiras. de :M_adre Paulina. 
Encerro aqui o inéu aparte, me congratulando com V. Ex~ 
pelo registro que faz, pela sua oportunidade e, acima de tudo, 
feliz também porque o registro é feito por um Senador comba
tivo, por um Senador talentoso, que volta à tribuna, volta 
a ampliar a potência dos microfones do Senad_g Federal. 9b_ri
gado a V. Ex• 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muito grato, SenadorEs-
peridião Amin. -

Tenho a certeza que V. Ex\ com condições mais adequa
das, não apenas em função de ter o Papa estado, recente
mente, em Santa Catarin.a, mas, principalmente, pelos conhe· 
cimentos de que dispõe e que são vastos, haverá de trazer, 
com a lucidez de que é dotado, novos e preciosos esclareci
mentos e informações sob a sUa óticà. c a: sua Visât:fdos aconteci
mentos recentes. 

O SR. MARCO MACIEL- Permite-me V. Ex• um apar· 
te? 

O SR. HUGO NM'OLEÃO - Com muito prazer. Gos
taria apenas de dizer que, realmente, a beatifieáÇãó de Madre 
Paulina e a missão vocacional d~ Sua Santidade, em Santa 
Cataiina, sãO dois pontos m"uito importantes. ~ 

Concedo o aparte ao meu Líder, Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel - IniCio o meU ãpãrte cumprimen
tando a Casa pelo retorno de V. Ex~, depois de devidamente 
recuperado- de uma cirurgia a que se submeteu, com pleno 
êxito, nos Estados Unidos. O retorno de V. Ex~ a nossa Casa, 
que coincide també_rn com o retomo às atividades de Presi
dente do meu Partido, o PFL, alegra-nos e estimula-nos a 
prosseguir na nossa caminhada. Desejo também, ao felicitá~lo 
pelo êxito em sua cirurgia, cumprimentá-lo pelo tema qUe 
V. Ex~ fere, nesta tarde, na tribuna do Senado Federal. V. 
Ex~ tem razão quando salienta a significação da visita do Papa 
João Paulo II ao País, que-se converteu em um Papa peregrino. 
A Igreja, que é católica mas também apostólica, tem no Papa 
João Paulo II o apóstolo que não realiza e não cumpre apenas 
o seu munus docendi em Roma, mas, muito mais do que 
isso, ele se deslor:a ao encontro do seu rebanho. com relação 
ao Brasil, Sua Santidade já nos honrou çom duas visitas; -país 
que é a Nação -e issoç_pnsta de estatística de organizaçõeS 
internacionais - de maior número de católicos do mundo. 
Por outro lado, gostaria de dizer a V. Ex~ que a presença 
do Papa é um momento que nos traz algumas reflexões, não 
somente _ __so_b_rc problemas específicOs da difus.ã.Q da doutrina 
católica, mas também sobre questões que nos desafiam, de 
modo especial, com relação à questão social. A doutrina social 
da Igreja Católica- é muito rica. ComeÇõ_il há séculos mas 

assumiu foros de quase código com a Encíclica *Rerum NovaM 
rum, de Leão_XIII, cujo centenário estamos agora a celebrar. 
Essa doutrina social da Igreja é importante para o nosso País, 
que convive com muitas desigual4ades. Devo. tamb~m, antes 
de. encerrar o meu aparte, dizer a V. Ex~ que a história do 
País se confunde um pouco com a história da própria Igreja 
Católica._ Capistrano de Abreu dis§e, de certa feita, que não 
se podena escrever a história do Brasil dissociada da história 
da Companhia de Jesus, ou seja, da presença dos fesuíias 
entre nós. Eu poderia, ampliando o conceito de Capistrano 
de A~.r:eu, dizer que não se pode escrever a história do Brasil 
se não olharmos a contribuição que as- difeientes· cOnfissões 
eja de Roma ofereceu ao nosso desenvolvimento, inclusive 
ao nosso desenvolvimento cultural e também ao processo de 
~~~~l!_~~ção dos índios. Por isso, entendo que a presença da 
IgreJa é muito forte. De mais a mais, a mensagem do Papa 
tem muita acolhida porque somos um País que, de alguma 
forma, cultuamos os valores que formam a doutrina básica 
da Igreja Câtólica. A propósito, gostaria de ler um pequeno 
trecho da saudação que lhe dirigiu o Ministro -das Relações 
Exteriores, em nome do Presidente' Fernando Collor de Mello, 
quando Sua Santidade, o Papa João Paulo II, desembarcou 

_ -~m Natal, iniciaildo a sua visita apostólica em nosso País. 
Disse o ·chanceler Francisco Resek: -

"No Brasil não deixam raí~es as i_déias promotoras 
de conflitos_ de raça, corou credo, infelizmente fréqüen
tes e~ outras paragens. Nosso País é a evidência de 
que o natural do horitero é o convíviO. O pluralismo 
polítict;> e ideológico é a vocação profunda do povo 
br-asileiro, conSolidada desde o noSso retorno ã demo~ 
cracia plena." 

Então_,_yeja V. Ex~ que somos não apenas um povo religio
so mas um povo também cujoS prinCípios de formação se 
abeberaram no ensinamento da mensagem de Cristo e, de 
modo especial, da mensagem de CristO consolidada atrã.Vés 
dos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Por 
isso, quero me congratular com as palavras de V. Ex~ â visita 
do Papa João Paulo II, visita coroada de êxito e que, ontem, 
se encerrou na sua visita à Bahia. Quero também, aproveitar 
a ocasião para dizer que a volta de V.~~ ocorre para festeja! 
um fato muito importante para a nossa história, nossa vida, 
que foi aquela a que se reporta V. Ex~-, ligada à vind~ do 
Papa João Paulo II ao nosso País. Finalizando, quero cumpri
mentar V. Ex~ e dizer que os Anais da Casa ficarão enrique
cidos pelas manifestações de V. Ex~ e por intermédio da pala
vra de V. Ex\ pelas palavras do Santo Padre, o Papa, contri
buindo, assim, para que se se"âimente, na vida d_o-iiósso Parla
mento, o ensinamento e a doutrina da Igreja de Cristo.-

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Muito ob<igado, nobre 
Líder, Senador Marco Maciel. No abrangente e preciso aparte 
de V. Ex~, ficou clara a missão dos jesuítas, no dizer de Capis
tTfi-1)9_ çle Abreu. Aliás, em falando aos goianos, Sua Santidade 
sa.Iientoll a missão dos dominicanos; dos franciscanos, dos
beneditinos, mas, principalmente, mais recentemente, dos je
suítas, que levaram o primeirO pólo de civilização, de educa
ção, através da u-niversídad_e católica, do Centro-Oeste_do 
País. 

De mais a mais, não há dúvida nenhuma de que a doutrina 
social da Igreja revela todo um ensinamento d~ vida, que 
tive, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
e em seminários e concJaves. 
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O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÁO - Ouço o aparte do nobre 
Senador Cid Sabói3. de Carvalho. 

O_Sr. Cid Sabóia de Carv_Q).ho- ~Quero saudar, logo 
de início, o retorno da voz de V .Ex' -Porque não é propriã.. 
mente o seu retoru.o -, já que o Senador Hugo Napoleão 
sempre esteve aqui, muito einbora calado, ou falando através 
de seu amplificador especial, graças a Deus criado pela ciência 
para socorrer pessoas nesta situação. Então, saúdo a volta 
de sua voz totaJ, sem amplificação. 

Quero dizer que o tema trazido é de grande importância. 
Realmente, a presença de Sua Santidade, o Papa João Paulo 
II, no Brasil é_ de virtual significação para o catolicismo, nota
damente; talvez até para o ecumenismo, talvez até- para a 
relígiosidade, de um modq geral. O fato é que Sua Santidade 
veio tentar repor a Igreja nos trílhos pretendidos pelo Vaticano 
e evitar desvios que, porventura, tenham ocorrido, ou tenham 
sido _seguidos em horas extrcm_as da viela .nacional. _M~s a 
verdade final é que a presença de Sua Santidade, o Papa 
João Paulo ll. nos tr~z de volta temas morais, religiosos e 
reforça o sentido ético da nossa Naç_~o. O ~riqho corii. que 
o povo o recebeu diz muito bt:m da formação bis_tó_rlça_ a 
que se referiu o Sen_ador_ Marco Maciel. De tal sai-te que 
difícil é contar a históriã do Brasil sem que se fale dos jesuítas, 
por exemplo, sem que se fale das irmãs de caridade, tão impor
tantes para a nossa educação. Enfim, a lgr~a Católica, que 
tantas vezes se. confundiu com o próprio Estado, há de se 
confundir com a nossa História, com os nosSos costumes e 
acima de tudo, com o nosso _comportamento ético e até, corr, 
a nossa Legislação Civil. Saúdo V. Ex~ pela sua volta e pelo 
seu tema. Muito obrigado. 

O Sr. Odacir Soares - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÁO- Muito obrigado a V. Ex•, 
Sena_dor Cid Sabóia de Carvalho; gostaria de adu.zjr que, efeti
vamente, a história ·religiOSa dó-Bf3Sif se confunde" :COm---a 
História do próprio Estado. Tem razão! E no que se-refêl'e 
aos jesuítas, só em uma oportunidade - e não por atitudes 
do Brasil - foram eles marginalizados._ Fo_i _quando imputa. 
ram, em Portugal, aos· jesultas;-·um ate~ntado ~ü)Tei Dõril 
José I, de cuja ação decorreram diversas e drãrriáfica:Sfiú~dídas 
que a própria História registra. 

Concedo, com prazer, o aparte ao nobre sen-ãdor Odacir 
Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Hugo Napoleão, 
com muita alegria eu o saúdo pelo retorno de V. Ex~- à tribuna 
do Senado Federal e _o faço com_ $atisfação maior quando 
a sua volta se marca pela consignação da visita do Papa ao 
Brasil, e pelo conteúdo da sua palavra já exposta em várias 
encíclicas e que é do conhecimento de toda ;.t_ humanidade. 
Mas fundamentalmente, é .o_que_desejo mesmS'I saudar V. 
Ex~ e dizer-lhe que a alegria é muito grande em vê_-_lo na 
tribuna, porque diariamente nós o vemos no Sen_ado _E_C-:de~al, 
no Congresso Nacional, participando de todas as reuniões, 
presidindo o nosso Partido, o Partido da Frente Liberal, presi
dindo as reuniões da nossa Comissão Executiva Nacional, 
enfim desempenhando plenamente o mandato que O povo 
do Piauí concedeu a V. Ex" Saiba V. Exa que é com alegria, 
satisfação e orgulho imenso que o vejo na tribuna nesta tarde. 
Era isso que, efetivamente, desejava consignar neste aparte. 

O SR. HUGO NAPOLEÁO- Agradeço a V. Ex• pela 
solidariedade, pelo companheirismo que mais uma vez de
monSffa com relação a minha pessoa. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex~ um apáite, 
antes que retome o raciocínio do seu discurso? 

O SR. HUGO NAPOLEÁO- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Magno Bacelar-- Nobre Senador_ Hugo Napoleão, 
a exemplo de todos que me antecederam, gostaria de, em 
meu nome e dos companheiros do meu Partido, o PDT, regis
trar o nosso regozijo pelo retorno de V. Ex1 à tribuna, eu 
que, como seu ex-colega Deputado, aprendi a ouvi-lo como 
Líder do meu partido na Câmara dos Deputados e a admirá-lo. 
Em segundo lugar, com relação à análise que faz da impor
tância e do simbolismo da presenÇa-de Sua Santidade, o Papa, 
em nosso meio, principalmente porque a sua chegada ocorreu 
no Dia da Criança, que significa o início da vida, e, praza 
aos céus, representa também o reinício, o reencontro do nosso 
País com as esperanças. Muito obrigado. 

O SR. HUGO NAPOLEÁO - Agradeço a V. Ex• -
ex-colega na Câmara dos Deputados e, atualmente, no Senado 
da República - a homenagem que me presta e, sobretudo, 
a singeleza das observações sobre a coincidência do dia da 
chegada do Papa com relação ao Dia das Crianças, no renovar 
da vida, que é a própria natureza humana. 

O Si'. Mauro Benevides - Permite V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. HliGO NAPOLEÁO - Antes de concluir, não 
posso deixar de, com muita honra, conceder um aparte ao 
eminente Presidente do Congresso Nacional e do Senado Fe

- de_raJ, o nobre Senador Mauro Bencvides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Hugo Napo
leão, também des·~jo, neste instante em que V. Ex~ retorna 
à tribuna, saudá-lo com a maior efusão, vendo-o continuar 
pontífícarido nesta Casa· como uma das figuras mais proemi
nentes~ mais destacadas, de quanto se compõe o plenário 
do Seiiãdo e do Congresso. E ailldi-mais porque V. Ex~ retorna 
a esses microfone::, para registrar aquele acontecimento excep
cionãl que fez com que a alma cristã brasileira vibrasse entu
Siasticamente, __ que foi a presença do Papa João Paulo_ II em 
território nacionaL Estive presen_te à chegada de Sua Santj
dade.ao Pal~çio do Planalto, posteriormente, à missa concele
braqa aqui, l'!â _'!::splanada dos Ministérios. Em todoS esses 
momentos vi exteriorizarem-se Os SentimentOs de religiosidade 
da geOtCõri:l.sileira-. PO-ftanto;tarttbém me associo a esta home
nagem que V. EX'' faz a João Paulo II e ao registro histórico 
desse acontecimento que moviriliilfou, realmente, multidões 
naquelas cidades visitadas pelo Sumo Pontífice. Portanto, a 
Casa, com a presença de V. Ex~ .na tribuna, vai sentir-se ain~a 
mais revitalizada, porque, certamente v_. Ex~, a partir de hoje, 
continUará a dchate(conosco aqueles _temas que mais intrinse
camente se vinculam aos interesses do País. 

O SR. HUGO NAPOLEÁO- Sou-lhe sumamente grato, 
emínente_Presidcnte, Senador Mà_Uro_Benevides, em primeiro 
lugar, pelas manifestações- de solidariedade durante a minha
enfermidade, e agora, através de um fato extremamente difícil 

·de-ocorrer e, talvez, por isso ·mesmo, ·profundamente honroso 
para o meu currículo, que é o Presidente desta Casa, descer 
ao Plenário para apartear um colega que o tem antes de mais 
nada, como mestre de idéias do_qual é assfduo ouvinte. 
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E outro motivo de alegr;a, .1nh.'~ d~ terminar as minhas 
últimas considerações, é de ver presidindo a nossa sessão o 
eminente Senador Lucídio Portclla que, ao tempo em que 
Sua Santidade o Papa. João Paulo II, esteve _em Teresina, 
era Governador do Estado do Piauí. 

E final~zo para --dizer, Sr. Presidente, que Dorri Lucas 
Moreira Neves. Cardeal primaz do Brasil, Arcebispo de Salva

. dor, hem declarou que a missão de João Paulo II é de evange
lizar. A primeira vei'tente da evangelizaç_áo é a de ensinar, 
transmitir a fé, o Evangelho, a palavra de Cristo, a doutrina. 
E a segunda vertente é o respeito para com.-·oscidadãos, 
a cidadania. a opção preferencial pelos pobres de tal sorte 
que Sua Santidade não veio ao Brasil para mudar dogmas 
ou para mudar posições que a Igreja, eventualmente, as tenha 
ortodoxas. Veio na missão evangélica, no profundo sentido 
da palavra, no momento cm que o povo brasileiro está neces
sitado e carente de ouvir uma mensagem de esperança, uma 
mensagem de fé, uma mensagem de luz. Ele partiu de Salva:
dor, na Bahia, c enviou mensagem, do avfão que o conduziu, 
pedindo a Deus que ahençoasse o nosso País. Que Deus prote
ja, defenda, sustente, mantenha ess_e grande homem para o 
bem da humanidade. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Hugo Napoleão, o Sr. 
Dirceu Carneiro, I'~ Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucídio Portel/a, Su
plenre d(' Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra como Líder ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Como Lí
der. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente. Sts.. Senadores, venho ã tribuna desta Casa 
para prestar esclarecirilentos sobre notícias veiculadas na im-
prensa a meu respeito. -

Esta Casa me coiihece há mais de cinco anos. Fiquei 
surpreso, Sr. Presidente, ao ler o Jornal do Brasil do dia 
21-10-91 em que havia declarações atribuídas ao Senador 
Eduardo Suplicy. Passo a lê-las agora: 

SUPL!CY SOLICITA ESCLARECIMENTOS 

O Senador Eduardo Suplicy (PT - SP) dará entrada 
hoje em um requerimentO-para que o Ministro da Economia, 
MarCI1io Marques Moreira, preste_ esclarecim_el)tos, no plená
rio do Senado, sobre o acordo firmado entre a Presidência 
da República e a COtrifsSão de Orçamento do Congresso, de~ 
nunciado na última edição da revista Veja. O acertó, sé_iundo 
a denúncía, estabeleceu modificações no Orçaniento _Oe_ral 
da República para 1992, sem pass-ar pelas lideranças, tomando 
a manobra responsabilidade exclusiva da comissão liderada 
pelo relator João Alves (PFL- BA). 

"O senhor min1Stro tem que explicar como um entedi
mento entre o Pre~_idente_ Fernando CqllQr e~ o S_e_cretário Na
cional de Planejamento, Pedro Parente, com a anuência do 
Ministério da Economia. fez coril que os Parlamentares João 
Alves, o Senador Ronaldo Aragão e os Deputados José Ge
raldo Ribeiro e Cid Carvafho, do PMDB, tivessem o direito 
de apresentar emendas como se fossem propostas do Execu-
tivo", reivindicou Stiplicy o~tem, no Rio. -

O Senador do PT paulista já havia denunciado há duas 
semanas o excesso de emendas de base eleitoreira no orça
mento para 1992. COmo em- 1990, quando o então relator 

João Alves optou por privilegiar cidades baianas em que rece
be maior número de votos. 

Suplicy reconhece que a manobra eleitoreira é legítima. 
ucada parlamentar tem o dever de apresentar projetas para 

_ as áreas em que conhece os problemas, mas o Legislativo 
tem o direito de conhecer os critérios utilizados na destinação 
de verbas para cada município", explica, seguro de que a 
Constituição não prevê este tipo de aCOrdo. Está em suas 
mãos a relação de cruzeiros p~_r capita prevista para cada 
município no orçamento para 1992. O Senador paulista quer 
saber como se justifica o fato de Rondônia receber nove vezes 
mais verbas que o Paraná e o Rio Grande do Sul, bem como 
não compreende como o Rio de Janeiro ganha mais do que . 
vários dos estados D;lais pobres do Brasil, entre eles, Piauí 
e Maranhão. 

Conversando com o Senador Suplicy, mostrei a S. Ex~ 
a Lei COmplementar n~ 41 que criou o Estado de Rondônia 
em 1982, a que diz ser da responsabilidade do Governo Federal 
enViar recursos paTa o Estado, para sua infra-estrutura, du
rante cinco anos, ó que o Governo Federal nunca fez. QuandO 
o território passou a estado os funcionário -que nãO oPtaram 
pelo Estado em tomo de 22 mil fiCariirÍ:l no Governo Federal 
à disposição do estado em uma tabela em extinção, e a respon
sabilidade do pagamento desses funcionários com o Governo 
Federal. E é o que se está fazendo até agora. 

Sr. Presidente, existe no Orçamento da União um recurso 
da ordem de 13 bilhões, que é do Planaflora. É um programa 
do Banco Mundial, que, para ser concretizado, tem que haver 
a contrapartida do Governo Federal. Ora, Sr. Presidente, 
vejo que, para o Estado de Rondônia, foram des~inados, se_
gundo informação do Dr. Orlando, da Comissão Mista, e 
do Senador Eduardo Suplicy Cr$147.417.711,00; isto é, 0,27% 
do Orçamento. 

Perguntou-m~ o Senador Suplicy, que fez um requeri
mento, quais eram os critérios adotados. Não cabe à Comissão 
dize:r quais foram, pois quem os estabelece é o Poder Execu
tivo. No ano passado, quando fui relator, foram destinados 
recursos para que a Eletrobrás terminasse obras. Aqui existem 
ta!_llbém recursos para as estatais, como a Usina de Samuel, 
que foi projetada para que tivesse o seu término em cinco 
anos, despendendo 500 milhões de dólares. Hoje após 12 
an_os, já foram gastos quase 900 milhões de dólares e não 
foi terminada ainda._ e no orçamento, para a Usina de Samuel, 
foram colocados 60 milhões de dólares, para que a obra prose~ 
guisse, mas a Usina não vai Ser terminada. Ãlém do mais, 
atende muito pouco Porto Velho e não atende o resto do 
estado. Está incluída neste- documento de 147 mil dólares. 
E para a infra-estrutura de outras cidades, que tem zero vírgula 
QUalquer coisa de saneamento, população de sessenta mil habi
tantes, parece que foram alocados 70 milhões para o sanea
mento básico. O Estado de Rondônia não tem asfalto, não 
tem estrada e a assistência médica não exiSte. A sua vOc-ação 
económica, que é a exploração de madeira é condenada pelo 
IBAMA; e fecharam a cassiterita. O Governo, à.o fazer o 
plano agrícola, excluiu o estado. Não há garantia de preço 
míriinlo, não há garantia de armazenamento, não há garantia 
de fiilanciamento. O estado hoje encontra-se numa situação 
lamentável e tem no Orçamento 0,27%. 

E o que mais me surpreende é que recebi o jornalista 
de uma revista, em minha casa, e ele perguntou-me como 
tinha sido feito o acordo. Respondi-lhe que nunca fiz acordo 
nenhum com ninguém. Ele afirmou que o relator havia feito. 
Mas o que eu tenho com o relator? Isso é pergunta para 
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o relator e não para mim. Nunca fiz acordo. Como in._sístiu, 
contei-lhe essa mesma história do Plananora, que não foi 
mencionada na revista; contei a história dos 15 mil funcionárioS 
ã disposição do estado que são pagos pelo Governo Federal; 
falei da Usina de Samuel que está deteriorando-se_. Falei das 
estrada, inclusive da BR-364, que é uma estrada federal, em 
cujo leito este ano vai haver atoleiro. Mas o jornalista insisti~: 
''E o acordo? Que acordo? E indagava: "O senhor se reuniu 
com Pedro Parente?" E respondi: "Nunca me reuni cOni. Pedro 
Parente." Fui conversar corit o St. Pedro Parente sem falar 
sobre acordo de orçamento. 

E qual não é o meu espanto quando leio essa revista, 
onde até me classificaram coino anão. Não sei se estava senta
do na hora. 

Diz o texto: 

"Os sete anões, além de João Alves, são os Depu
tados Cid Carvalho (PMDB-MA), José Geraldo Ribei
ro (PMDB-MG), José Carlos Vasconcelos (PFL-PE), 
e Genebaldo Correia (PMDB-BA) e o Senador Ro
naldo Aragão_ 

Ao contrário dos sete anões de Brancª de _Neve, 
os do Congresso estão permanentemente zangados um 
com outro._Aragão odeia Alves- não sei onde arran-_ 
jaram isso -que odeia José Geraldo que o_deia Cid 
Carvalho que odeia João Alves. Aragão não conhece 
nada de orçamento, e vai quebrar a cara porque não 
fala comigo, diz Alves. Aragão devolve: "quanto me
nos ·eu souber da .vida de Jqão __ Alves, meJhor ,para 
mim." 

No entanto, todo ano o grupo se entende bem 
quando se trata de fazer negócios com -o dinheiro públi
co para garantir a aprovação de suas emendas no plená
rio do Congresso. Este ano_ os anões se superaram na 
arte de manobrar o OrçamentÇ)." 

Ora, Sr. Presidente, insisti qr.i.e nuti.ca· fiz acordo com 
o Governo, nem o Governo- nunca- me ·procurou pata fazer· 
acordo. Até perguntei ao Líder do PT na Câmara a respeito 
da seguinte declaração: 

"Eles fizeram um acerto prévio com o Governo · 
para incluírem suas emendas com se fossem projetas 

. do próprio Governo, a:Cusa o Deputado josé Genoíno, 
do PT de São Paulo. Garantido o quinhão do Erário 
que lhes interessava, já nos bastidores, os sete tep.taram 
impedir que outros parlamentares ... " 

Ora, fui da opinião, mas como Presidente não_ podia pro
nunciar-me que o Orçamento fosse aberto. Fui contra os 
CIAC_ E, para· surpresa minha - e sabia disto o_ Ministro 
Alceni Gueri-a- vejo aqui ijúé c•o Ministro Alceni recebeu 
em seu gabinete o Senador Aragão para convencê-lo .. ~" -

o que não é verdade; o Ministro nünca me-falou sobre CIAC 
-para convencer-me da importância do projeto. 

Diz ainda o texo: "Tudo bem, mas quero um bilhão de 
cruzeiros para obras do Hospital de Cacoal". Este é Um hos
pital que já consta do Orçamento de 1991, tendo verba desig
nada e votada pelo Congresso no valor de um bilhão e s~ssenta_ 
e três milhões. E continua: "O ministro achou o valor ~levado 
e fechou o negócio em treZentos milhões d_e cruzeiros". 

Procurei, hoje de manhã, o Sr. Ministro e não o encontrei, 
porque ele estava em São Paulo. Telefonei-lhe, mas ele ainda 
não tinha chegado. Deixei, entãó, uma comunicação de qu_e 
queria falar a respeito do que estão atribuindo ao Sr. Ministro 

da Saúde_. Para hem da verdade, a úni~_vez que ouvi o Minis
tro falar a respeito de CIAC foi com o Ministro Interino 
da Educação, numa reunião da Bancada do PMD_B que faz 
parte da Comissão Mista de Orçamento. E numa das vezes 
tive que sair, porque tinha uma reunião da Comissão, e disse 
o seguinte: "e_u não sei onde o Ministro está, de qual país 
o Ministro está falando," Esse foi o meu contentário. 

9 Sr. --~ansueto de Lavor- Permite V. Ex~ um a aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Com prazer, Senador 
Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Colega Senador Ro
naldo Aragão, V. Ex~ faz um pronunciamento da maior opor
tunidade enquanto Presidente da Comissão Mista de Orça
mentos e Planos, da nova Comissão. As explicações de V. 
Ex", repondo a verdade, são da maior importância. Não temos 
dúvida, absolutame-nte, de que V. Ex~ está procurando cum~ 
prir a Resolução n" 1 do Congresso Nacional que transforma 
a Comissão de Orçamento em uma comissão mais aberta, 
m-~.rts·- democrática, mais_ tranSparente. ·o: esforço de V. Ex~ 
é reconhecido por todos por cumprir ã risca a Resolução no 
1 do Congresso Nacional. Não se pode, realmente, conseguir 
resultados imediatos, principalmente quando certas práticas 
vêm sendo repetidas por anos seguidos. Esse é o problema, 
é o grande desafio que enfrentamos. Por isso, não posso dizer, 
e não vou dizer que tudo está perfeito na ComiSsão de Orça
mento. Não está. Porém, entre isso e o_ que está escrito na 
publicação que V. Ex• está lendo, apresentando e comen
tando, vai uma diferenÇa muito grande. Temos que deixar 
bem claro. V. Ex~ tem toda a nossa confiança, está trabalhando 
com esforço e com lisura para cumprir as normas regimentais 
atinentes à fQnção importantíssima da Comissão de Orçamen
to, _Gostaria, para não me alongar no aparte, de dizer que 
estou prestando solidariedade .a V. Ex~ Quero deixar isso bem 
claro. E para mim a verdade é realmente a explicação que 
V. Ex• está dando. Mas gostaria de dizer algo que é geral. 
Qual o mal em um parlamentar defender recursos para o 
seu Estado? Quero saber que mal há! Qual é o erro? Qual 
é o cri:n1e"? Qual é o texto da Contituição, qual é a lei, qual 
é o artigo do Regimento que proíbe, que considera crime 
o Senador ou o Deputado procurar carrear recursos do orça
mento para o seu Estado? Não há. E uma obrigação! No 
meu caso, considero que a proposta orçamentária do Governo 
para Pernambuco foi um tratamento de padrasto. Não me 
considero, como Senador, feliz com essa proposta. Apresentei 
415 emendas ao Orçamento, tentarido alterar alguma coisa 
em favo i do meu EStado. tenho o maior respeitO pelOS-COlegas 
que estão examinando, como o Senador Eduardo Suplicy, 
tudo, cada aspecto e vendo e comparando o que julgam 

errado, o que não julgam, e denunanciando. Eles estão no 
seu papel. Está muito bem. O que não se pode é dizer que 
estamoS numa federação desequilibrada. Existe aquilo que 
se chama desigualdades regionais, disparidades regionais. Não 
estou defendendo Q Relatpr, não estou defendendo ninguém 
aqui; não é caso de defesa; estou apenas fazendo uma ressalva. 
Es_tou dando o meu apoio pessoal a V. Ex~. Agora, defender 
isso ou aquilo, o trânsito de votos~ a compra de votos, nada 
disso. Não interpretem dessa forma. Estou defendendo o tra
balho que o Parlamentar que deve fazer, no âmbito do Con
gresso Nacional, especificamente, para alterar o Orçamento 
em favor do Estado que representa. Isso não só é legítimo, 
isso é uma obrigação. Sobretudo numa Federação desequi-
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librada como a nossa. Estamos tentando com is~o. Sr. Sena
dor, salvar a Federação. Não se pode, por exemplo, eminente 
Senador Ronaldo Aragão, fazer comparações como a que 
citarei. - -

Digamos que eu tivesse apoio, tivesse mUitã.s capacidade 
de trabalho e conseguisse 200 milhões para Granito, em Per
nambuco. E que uma cidade do interior de SãoP&ulo não 
conseguisse 200 milhões, conseguisse apenas 10 milhões. Ora 
isso-é motivo de escândalo? Não, porque essa cidade do inte
rior de São Paulo ou do Paraná tem rendas próprias, tem 
ICM, tem recursos cinqUenta ou sessenta vezes iiiaiorcs do 
que aquela pequena cidade do interior de Pernambuco, que 
vive unicamente do Fundo de PartiCÍpâ.ção -dos Municípios; 
não tem impostos sobre serviços, não tem renda própria ne
nhuma. São_ municípios, digamos assim, miseráveis; como mi
serável é, praticamente, essa região. Então, esse esforço que 
os Parlamentares estão fazendo para emendar o Orçamento 
em favor dos seus Estados visa, no meu _entender, dar um 
maior equilíbrio à Federação brasileira, que está se esface
lando pela concentração da renda nos gran_des Estados, princi
palmente no Centro-Sul, e pelo depauperamento dos Estados 
periféricos do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. É pre
ciso deixar bem claro, Senador Ronaldo Aragão_, que na Cq
missão de Orçamento, mesmo que não pertençam a ela, Sena
dor e Deputado podem modificar o Orçamento em favor do 
seu Estado. E vamos acabar com essa história de que quem 
do, ou é mais-Senador do que os outros; todos têm o mesmo 
direito a apresentar emendas. E agora vai haver o rodízio; 
este ano somos da Comissão de Orçamento e, no próximo, 
não seremos, serão outro colegas; V. Er, este ano, é o Presi
dente e, no próximo ano-, ·não-setá; -será outrqs COlega, Depu
tado, e assim por diante. Vai haver um rodízio salutar, demo
crático, em cons-eqüênCia da Resolução n" 1. É preciso que 
se diga que não estão errados, não são passíveis de repri
menda, pelo contrário, aqUCles que procuram emendar o Or
çamento. Não considero crime o parlamentar se esforçar para. 
emendar o OrçarrieilfO~ leVãD.do recurso-s-para o -seu Estado. 
Sem querer defender nada do que se aponta como irregularie~ 
dades, porque há a ~~prensa e o Tribunal de Contas para 
verificar iSto, estamOs 116s também aqui, porque a Comissão 
de Orçamento é tanlbém de fiscalização; não é _o casO de 
ressalvar, mas penso que fazer comparações mostrando que 
uma cidade pequena, lá do interior de um estado do Centro
Oeste ou do Nordeste, recebeu mais recursos do que uma 
cidade de São Paulo, ou do que outra, maior, iSto não é 
correto, porque esta cidade tem outras fontes de renda, pró~ 
prias, rendas oriundas do ICM do Estado. Então, na realidade, 
não podemos fazer esse. tipo de c-omparação, por mais bem 
intencionada que seja, sem incorrer em injustiças. Fora disto, 
Senador, deve-se prosseguir na tarefa de reformulação da 
ComissãO de Orçamento·. Ainda existem, realmente, métodos 
que ainda não estão adaptados aos novõ·s-tempos e V. E~ 
terá meu apoio ·s-e prosseguir nessa tarefa- de- modernização 
e transparência em--ú:idas is- decisões da Comissão de Orça
mento. É importante-para todos nós, a que referida Comissão 
funcione dessa maneira: democrática, transparente a serviço 
da causa pública, e não de interesses particulares de quem 
quer que seja, parlamentar ou não. Obrigado, Senador. 

O SR. RONALDU ARAGÃO- Agradeço a V .. Ex•, Sena
dor Mansueto de Lavor, o aparte em que, muito seriamente, 
fez as comparações entre as localidades, os municípios mais 
pobres do País, aqueles que só viVem do FundO -ae Partici~- · 

pação. No meu Estado, Rondônia, quando o Fundo de Partici
pação cai, não se paga funcionário, não se paga nada. Ê o 
que ·está ocorrendo agora; quando caíram a Receita Federal 
e o Fundo de Participação. Está um desastre~ 

Não seria o caso de se fazer as comparaçoes entre os 
municípios do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Nõrte~ 
Ora, os municípios do Sul e Sudeste têm toda infra-estrutura; 
os do Nordeste e Norte não têm infra-estrutura nenhuma. 
É juSto que se coloquem mais recursos para ~sses municípios. 

Para surpreSa minha, aqui diz que -coloquei 21 ;6 biihões 
- de c·ruzeiros para o Estado de Rondônia. Eu queria ter colo

cado 21.0 bilhões, porque assim estaria fazendo jus ao povo 
que me elegeu, fazendo jus à estruturação do Estado. Rondô
nia é hoje, um Estado pré-falimentar e são necessários recur
sos do Governo Federal para que o Estado saia dessa situação. 
Então, é com surpresa que vejo aqui como se fosse um crime 
a destinação de recu_rsos para o desenvolvimento do Estado, 
querendo-se imputar que se faz negócips ·às-escuras ·como 
se o Senador, Presidente da Comissão, tivesse feito algum 
negócio. Ainda bem que eles dizem que é para destinar verbas 
para- o Estado de Rondônia. 

O Sr. Coutinho Jorge- Permite V. Ex~ um aparte? 

· O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex• 

O Sr. Coutinho Jofge- Senador Ronaldo Aragão-, con~ -
-vido exatamente com as colocações do Senador Mansueto 
de Lavor, que mostrou de forma bem clara, com ~xemplo, 
que o papel do Senador e do Deputado é, também, de apre
sentar emendas, porque somos obrigados até a defender a 
real_idade dos nossos Estados e Municípios. Concordo, tam
bém, que essa realidade é muito negativa contra os municípios
do Norte e Nordeste em função, como V. Ex~ se referiu, 
de que esses municípios, em grande parte, dependem do Fun
do de Participação dos Municípios que, como V. Ex~ sabe. 
lamentavelmente, está num declínio violento. Hoje, os muni
cípios não têm recursos para pagar pessoal, a situação é séria, __ 
é grave, há municípios que devem "fechar as portas" em 
função da escassez absoluta de recursos, lamentavelmente, 
pelo equívoco, inclusive, do Governo com relação ao Imposto 
de Renda, para dar um exemplo. O Orçamento da União 
é urna saída, uma alternativa para atender a alguns projetas 
I?riori~ários para· os municípios. Não há dúvida de que compete 
ao parlamentar o papel de conseguir recursos adicionais, na 
área federal para seus Estados e Municípios. Quanto a isso, 
estamos de acordo; acreditamos que esse procedimento é fun
damental. Agora, Y:_ ~x~ lembra que fiz um pronunciamento, 
aqui, criticando rigorosamente o Relator, Deputado João AI~ 
ves, c~amando-o, àquela altura - eu entendo que o seja 
- de conivente com o Governo Federal; conivente com os 
interesses do GOverno. E mostrei, àquela altura, que o relató
rkr preliminar do Sr. João Alves, que apresentava ao Parla
mento-, Cumprindo a Resolução n~ 1, era um relatório que 
tornavá, como dizia na Câmara, àquela altura, "imexível", 
o orçamento; significando dizer que S. Ex• queria, exatamente, 
que o Parlamento apenas carimbasse a proposta do Poder 
Executivo. Esse não era o nosso papei. Então, por isso, conde
namos, rignr~samente, aquelas propostas, aqueles parâmetros 
tão limitados que S. Ex~ nos apresentou. Lutamos e V. Er 
sabe que, depois de muitos acordos entre o Senado e a Câma
ra, -entre os Partidos, tentou-se minimizar-'a siutaÇáõ e se" 
conseguiu a dilatação dos parâmetros, de despesas de capital, 
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que era de 1% e passou para 3%, ou dívidas de custeio. OSR.RONALDOARAGAO-Agradeçoaonobre::;J:r.a
E.se .ampliou, de 15, 25%, "realmente, recursos que poderiam dor Coutinho Jorge que é testemunha da .. nossa atuaç-fiu na 
ser manipulados em cada unidade .orçamentária. Não era o presidência. Disse., no início, que 1ria conduzir a Comissão 
ideal. O ideal seria que fõSs-e-·100%, para que-o Parlamento de acordo com a Resolução n~ 1, aprovada pelo Congresso 
pudesse alterar, no que diz respeito a despesas de investi- Nacional. Não estou .inventando nada, então, esse é o me.u 
menta. Mas já foi algo melhor, em relação à propo_sta do comportamento, eu disse isso no iníciO. Agora, V. Ex~ diz 
Relator. E lembro, fazendo justiça à V. Ex~. que, neste parti- muito bem: estamos realmente cu_mprido a Resolução. O Se-
cular, quando indicado o Sr. João Alves para relator da LDO, nadar Mansueto de Lavor, que é. membro da Comissão, lá 
V. Ex• foi contra. Lutou e conseguiu que não fosse indicado está, cumprindo também o que manda a Resolução n~ 1. 
o Deputado João Alves. Sei que V. Ex~ lutou, novamente, Quanto ao Relator, não é um problema meu, mas de 
para que S. Ex• não fosse o.rel~tor do Orçamen~o da.Uoião, __ quem 0 indicou. 
porque o Sr. João Alves já tem· vinte anos de experiência 
nessa área. Há algumas acusações com relação a S. Ex', e O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex• um aparte, 
não posso aqui dizer se são verídicas ou não. MaS, de qualquer nobre Senador? 
maneira, a. nossa intenção é mudar a estrutUra do orçamento O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex'' com muito 
aqui analisado; é dar à ComiSsão de Orçamentos e Planos prazer, nobre Senador. 
a. V. Ex• assumiu essà incumbência, lutou para que tudo -o Sr. Eduardo Suplicy _Nobre Senador Ronaldo Ara
isso se viabilizasse. Não concordo hoje, que algumas acusações gão, em primeiro lugar, quero dar 0 meu testemunho de que 
caiam sobre V. Ex\ acusações essas que não condizem com_ desde 0 primeiro dia que v. Ex~ tem presidido a Cqmissão, 
a realidade. Sou testemunha de que o Senador Ronaldo Ara- tem procedido com iinparcialidade. Em muitas ocasiões, nes
gão tem feito ao pOssfvel e o jmpossível para conduzir essa ses meses de trabalho, apresentei, por exemplo, requerimen
Comissão a uma sitUação totalmente diferente da dós anos- tos e v. Ex\ de pronto, colocou-os em votação;· nunca negou 
anteriores. E, por isso, continuo a crer qUe o Deputado João a palavra a qualquer dos membros que se tenham pronun
Alves, lamentavelmente, continua a fazer o 

4

Jogo do Gover- ciado. Por. isso, desejo dar 0 testemunho da paciência e equilí
no ... E assim me expresso por já ter pãrtiCipãdo da Comissão, brio de v. Ex• na condução dos trabalhos da Comissão Mista 
observando_ suas propostas. S. Ex' fala o que não deve,. de de Orçamento e Planos. Gostaria:, também,_ de reite~ar que 
forma irresponsável, e inconseqüente. Fiz aqui um pronuncia- avalio como legítimo que todo Parlamentar, na defesa do 
mento lendo o que S. Ex' declarou na imprensa, bem antes interesse púlbico, apresente indicações sobre 0 que considera 
do que está ocorrendo agora. Desta forma, o Deputado João importante ser realizado em termos de gastos ou de investi
Aives é um inconseqüente por aquilo que diz e, com isso, mentes para a região que melhor conhece. Isso é legítimo, 
compromete _todo o Parlamento brasileiro. Não tem sentido é obrigação constitucional nossa. Aliás, é da nova Constituição 
um Deputado c_hegar a ameaçar um Senador da Repúbli~-- brasileira, de 1988 0 direito de o CongresSo Nacional poder 
como o .fez em relação ao __ Senador Eduardo __ S_uplicy. S. Ex~ influenciar 0 conteúdo do Orçamento. Isto é um comporta
não tem o equilíbrio emocional, não tem condições míriima"s menta novo! 
- no meu entender - para ser o relator do Orçamento da 
União. Se S. Ex~ entende de orçamento, muita gente tambéf!1 O SR.~ RONALDO ARAGÃO.~ É para diminuir as distân-
entende. Não é S. Exa o professor de Orçamento, realmente, cias regíõnais. -
aqui no Congresso Nacional. Penso_ que isso é <tiie vai de --o -Sr.-Eduardo Suplicy- Também consta da Consti
encontro ao Parlamento brasileirQ. Temos que ter coragem tuição, no art. 39, incisO III, que se procUre diminü1r as:desi
de dizer, assim nos expressar e tenho tranqüilidade no .que gualdades regionais e pessoais. Porta_nto, é legítimo que os 
estou dizendo. O grande responsável por essa celeuma, inequi- - Estados mais pobres recebam verbas maiores do que os Esta
vocamente, é o Deputado Joáo Alves, que fez declarações dos mais ricos. Isso não está em nenhum momento contestado 
inoportunas e inconseqüentes, quer· ·paia ___ a imprensa~ quer por mim ou pelo Partido dos Trabalhadores. Desde o início 
em plenário da ComiSSãO~ como ocorreu recentemente com temos solicitado critérios. de melhor aquinhoamento de recur
relação. ao . .Senador Eduardo Suplicy. Realmente um Depu- sos para as regiões mais pobres em relação às mais ricas. 
tado que se diz um conhecedor do Orçamento, que quer efeti- e, por isso, avaliamos que devam ser claros e transparentes. 
vamente colaborar com uma Corilis.são de Orçamento- tãO" irri- O Senador Mansueto de Lavor, por exemplo, mencionou o 
portante para o Congresso Nacional, não deveria p-erder o Estado. de Perna!Tibuco. Eti gostaria de ressaltar que uma 
seu tempo com declarações descabidas, inconseqüentes, irres..: das coisas que estranhamos é que alguns municípios - para 
ponsáveis. Portanto, estou aqui para apoiar a sua pOSfçãó, falar de 1991 - do Estado da Bahia, especialmente aqueles 
a sua postura e dizer que sempre V. Ex• defendeu, inclusive, de interesses de alguns Parlamentares em postos - chaves 
que o Deputado João Alves não fosse o rela.tor _d!! __ L_DO, na Comissão Mista de OiÇãiilento, do ano passado, tiveram 
relator do Orçamento, por todos aqueles problemas já surgi- o aquinhoamento de recursos de forma extraordinariamente
dos anteriormente .. Portanto, entendo que a- pecha que V. maior do que municípios do Estado de Pernambuco, tão po
Ex~ está recebendo oa. impensa representa, na verdade, um bres quanto os municípios da Bahia. Eu poderia citar que 
equívoco .. Sei qUe V. Ex\ com sua v.ontade e determinação, houve municípios como, por exemplo, Presidente Jânio Qua
vai conduzir essa ComisSã.Q de forma a elaborar um orçamento dros, com 173 mil cruzeiros per capita, Itarantiin, com 194 
realmente de acordo __ corn os interesses do povo brasileiro, mil cruzeirOs per capita; Macarani, com 200 mil cruzeiros 
onde o parlamentar possa emendar e o Relator seja respon- per capita, todos Municípios baianos, que tiveram mais de 
-s-àVe1·e· Cõnseqüertte p-ara -aceitar e--aCàtãt-de-rõ-rm.a-coeren-re; rnií vezes- tecursos-d(rque-diversos·municfpios de Pernambücü 
dentro das regras mínimas, as _propostas dos parlamentares. e até da própria Bahia. Então. ·a .que estamos solicitan<;lo 
Parabenizo V. Ex~ pelo -esclarecimento que dá nesse instante é a transparência dos critérios. Gostaríamos, sim, que o Minis
ao Plenário do Senado Federal. tro Marcílio Marques Moreira, de preferência acoiripanhado 
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do Secretário de APlanejãmCntõ, que cUidou da e-laboração 
em mais detalhes do Orçamento, possa vir o quanto antes 
na Comissão Mista do Orçalnento. Para garantir que S. Ex~ 
venha, fiz um requerimento ·cte convocação ·cto Ministro no 
âmbito do S_enado Federal. Mas quero reiterar, se porventura 
o Ministro mãrcar; que já está--aptóvã-do o requerimento. 
Aqui, precisa aínda ser tramitado, colocado na Ordem do 
Dia, mas há outros requerimentos que tratam de outros assun
tos. Avalio, porém, que o fórum mais adequado para que 
o debate se trave de forma mais livre possíVel é no âmbito 
da Comissão Mista de Orçamento; acredito que todos esses 
assuntos que V. Ex~ está levantando hoje poderão ser esclare
cidos melhor ainda. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -~Concordo com V. Ex• 

O Sr. Eduardo Suplfcy- V. Ex~ há de convir, quando 
diante desta reportagem da revista Veja, que observamos que, 
para o Estado de Rondônia, em termos de recursOS- já assina
lados, carimbados pelos Ministérios de Ação Social, Educa
ção, Infra-Estrutura e a Presidência, especialmente a Secre
taria de Desenvolvimento RegiO"i1al e Agricultura, estão desti
nados, para uma população de 1 milhão, 373 mil habitantes, 
36 bilhões de cruzeiros; iSs_õ_ dá um valor per capita, para 
Rondônia, de 26 mil cruzeiros. Em relação a Pernambuco, 
onde há 7 milhões, 889 mil habitantes, fOram destinadOs 41 
bilhões _de cruzeiros já assinãlados, tendo como renda per 
capita 5 mil e 200 ci-uzeü-05~- Então, o representante de Per
nambuco, Senador Mansueto de Lavor, diz que o Presidente 
Fernando Collor de Mello parece ser padrasto- de Pernam
buco .. GOStaria que o Presidente Fernando Collor e o Ministro 
Marcilio Marques Moreira explicassem o porquê de destina
rem 6 mil e 962 cruzeiros, per capita, ao Estado de Alagoas. 
O Ministro Marcílio- Marques Moreira e o ecõnorilista Pedro 
Parente certamente conhecerão os critérios que, nonnftlmen
te, estão contidos nos livros de Economia e de Administração 
de Recursos Públicos, e que ensinam que quando se faz a 
destinação de recursos escassos entre regiões, entre irivesti
mentos os mais diversos, é preciso ter-se uma relação de custo 
benefício de cada investimento alternativo. Foi"pdiesSâ" razãõ·, · 
Sr. Presidente da Comissão Mista, Seriãdor Ronaldo Aragão, 
que também solicitei, e V. Ex~ já" autorizoU--ãó Prodasen, 
uma relação das solicitaÇõES feitaS Por cada Parlamentar, por 
região, e as destinaçõe~ existentes por Estad_2, pª'ra que possa.;.
mos fazer uma comparação. Eu serei o pririleiio a dizer que 
São Paulo, por exemplo, de onde venho, é o Estado com 
menos recursos per capita, porque sou a favor da melhor 
distribuição da renda. Poderá ser até maiS do que es_tá previsto, 
em termos de compensação, mas eu gostaria de saber dos 
critérios. Assustou-nos também a informação de que em al
guns municípios havia uma destinaçãO de verbas -e algumas 
reportagens de jornais colocaram "isso ~ que-; Iriua-a:s veZes~ 
eram administradas pelos prefeitOs com notas frias, para firmas 
que nem mesmo existiam._ Claro que isso, prezado Sen_":d?r 
Ronaldo Aragão, é diferente. Isso é ãigo que compete ao 
Tribunal de Contas da União averígu<lr, ôu compete às CóniiS
sões, como a CPI de Obras Públicas, que examina-O-desvio
de recursos públicos. Ainda outro dia, esteve aqui um emPn!
sário, Sr. Antônio de Castró Paixão, que- disse.estarem Ocor
rendo impropriedades exatamente lá na Bahia. Ele mesmo 
disse: "De dez obras assinaladas aqui, de cuja cOncorrência 
tentei participar e não consegui eu poderia fazê-las pela meta-_ 
de do preço". E se o GõVetrto tem ta"iltõ IntereSSe e-m diniíiniír 
os gastos públicos. está aí o exemplo agora dessa concorrência 

de licitação no MinistériÚ~o Exército. Se as licitações forem 
realizadas honestamente, poderemos reduzir em muito as des
pesas que realizamos. Assim, Senador RonaldoAragão, quero 
r o respeito que tenho por V. EX" e que continuarei tendo. 
Considero muito importanteS os esclarecimentos que V. Ex~ 
está colocando para todos_ nós e tenho a certeza de que contri
buirão para que possamos ter critérios os mais transparentes 
e não apenas que possamos exigir do Exec-utivo a análise 
correta de critéríás. retemos -·que apro_var_ a destinaÇão dos 
mais diversos parlamentares; que tenhamos critérios. que te
nhamos bom senso nessa destinação e visemos, ·sobretudo, 
o interesse público. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Agradeço ao Senador 
Eduardo Suplicy as colocações feitas a meu respeito e digo 
que não estou nada mais, nada menos do que cumprindo 
o que manda a resolução, com respeito ao atendimento de 
requerimento e do direito que tem o parlamentar de fazer. 
E que se coloca em votação, o plenáriO da comissão decide. 
Isso é o mínimo que se pode fazer, porque o parlamentar 
tem o se_u_direito de requerer a vinda de Ministro, de Secre
tário, etc. Estou lá -digo- para cumprir a lei, nada mais 
e nada menos do que isso. 

Agora, o que não posso aceitar são colocações feitas a 
meu respeito e que não são verdades. 

O Sr. José Fogaça - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO--'- Com mui tá honra, nobre 
Senador. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Senador Ronaldo Aragão, quec 
ro dar a V. Ex~ a minha mais irrestrita solidariedade junta
mente com QS "9emais pa:r_lamentares que também se pronun
cianim. ConlieÇo V. Ex~ desde o primeiro dia do noss<? man
dato parfamentar aqui no-s-enado, um homem de cOnduta 
a6SOh.itame-nte impecável nà defesa do interesse piíbliCõ. Ou 
seja, acusá-lo de buscar recursos para o seu Estado, como 
se" Jssó fosse um peCado mortal, rrie paieOO que, rio mínimo~ 
é interpretar equivocadamente, deturpad_ament_e, a funçã9 do_ 
parlamentar. Aciui, 'da forma como as coisas são colocadas, 
acabamos caindo inevitavelmente nessa individualidade das 
emendas. O que gostaria é que os partidos políticos mudassem 
o seu comportamento em relação à Comissão de Orçamento, 
e ai a minha crítica yai a todos os partidos políticos. Porque 
o que estamos percebendo é que a inexistência de um profeto 
abrangente, global, amplo, do orçamento por parte de cada 
um dos partidos polítiCos, leva a essa pulverização e individua
lização dos interesses, faZendo com que cada parlamentar, 
por ai só, isoladamente, trate de proteger os interesses -da 
sua região, da sua área ou do seu município. O que me parece 
que_ seria rigorosamente necessário neste momento, e a partir 
quim sábe do próximo orçarllellto~ é que os partidos iniciassem 
c--bm uma visão ampla, global do País e pudessem, então, 
repetir os recursos, segundo critérios pactuados internamente 
nos partidos. Depois, que houvesse um confronto dessas pro
pOSta.SgJobai~ de Partido a Partido e isto traria a transparência 
na alocaç:~q 4os rec~_f§9S orçamentários. Ninguém vai estabe
lecer critérioS arbitrariamente. Não há critério enquanto não 
houver um acordo amplo, a partir de uma visão abrangente 
do orçamento. Enquanto os partidos não tiverem uma pro
posta orçamentária, toda vez que se ausentarem ou omitirem 
de apresentar esta proposta, vai estar aberto o campo para 
a iivre e ilimitada apresentação de emendas individuais. Como 
V. Er viu: 75 mil emendas individuais. O Rio Grande do 
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Sul tentou corrigir isso da seguinte maneira. Fizemos um acor· 
do dentro do Estado, entre .todos os parlamentares e todos 
assinaram todas as emendas. Não temos emendas individua
lizadas no Rio Grande do Sul. Todos os Deputados e Sena
dores assinaram todas as emendas. De modo que ali está 
colocada a questão Uo nosso E_stado, a questão do interesse 
do nosso Estado, o Rio Grande do Sul. Ma~ nã_o açho que 
deva ser assim, porque não quero colocar o Rio Graiide do 
Sul em confronto com Rondõriia. Não quero calocar Rondônia 
em confronto com Minas. Não quero colocar Minas em con
fronto com Pernambuco.Qu com Sã9 Paulo._ Quero_ qtie essa 
equação parta de um amplo pacto criterioso estudado politica
mente e transparentemente estabelecido, sob a vista mais am
pla da sociedade, sem nenh)Jma acobertação, sem nenhum 
ocultamento . .É_preciso que haja a mais absoluta transpa
rência. E para que haja essa transparência, os Partidos têm 
que ter as suas propostas, -confrontá-las, e aí estabelecer as 
equações necessárias. Se não tjy_erm_os íssô, a Comissão de 
Orçamento será sempre essa tragédia que V, Ex' está enfren
tando. Setenta e cinco mil emendas, cada um puxando a brasa 
para o seu assado. e os resultados acabam sendo absoluta
mente inócuos. Porque não temos no Brasil, a nossa Consti
tuição não prevê, o impouomdment, que é um_ sistema .adota
do, por exemplo, pela legislação americana, que ób_riga a 
execução orçamentária. O Governo não tem a obrigação de 
executar o Orçamento. - - --- - -

O SR. RONALDO ARAGÃO - É meramente autori
zativo. 

O Sr. José Fogaça 0
- O Governo, como diz V. Ex~, é 

o que não ocorre. Veja, V. Ex~, que a apresentação de_ 75 
mil emendas Q_~O é bom para a imagem do Congresso. Se 
V. Ex~ olhar para os volumes que tem no seu gabinete, ·nos 
quais foram publicadas as 75 mil emendas, não tem nem condi
ção de pensar em manusear aqueles volumes. Essas emendas 
foram jogad(!s no espaço_ e apenas os que tiverem o prestígío 
dentro da Comissão de Orçamento terão suas eméndas apro
vadas pelo Relator e pela Comissão. Temos que acabar com 
~_ssa pulverização. O direito do Congresso de modificar o 
Orçamento deve ser reahnente observado, mas não podemos 
pensar que o nosso .direito_ vai ã.o ponto de fáier emendas 
apenas eleitoreiras. Temos que fazer emendas dentro de_ UJD 

planejamento global da administração brasileira. Isso é o que 
temos que observar. portanto, dentro da LDO para, depois, 
não termos um orçame.nto aUtorízativo_em que venha- o cooti
genciamento_ de 95% e não se pratique nada daquilo que 
está estabelecido no Orçamento. É_ ficção pura, mais do que 
qualquer obra de "Branca de Neve_e os.Sete Anões". 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço a V. Ex• 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Com a aquiescência do 
Presidente e do nobre Senaçl.p_r Teofónio Vilela Filho, o Sena-_ 
dor Cíd Sabóia de CarV'_tlho me pedira a palaVra anterior-
mente. · - ---

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- V. Ex• 
poderá dar-lhe o aparte dentro do Regimento Interno, por 
dois minutos apenas. 

meramente autorizatiVõ~-Essa briga de foice no _escuro, -essa O SR. RONALDO ARAGÃO-:- Ouço o- nobre Senador 
retaliação acaba inócua, iiiútil, desnecessária. Qtieró s3.Iientar Cid Sabóia de Carvalho. 
com ênfase aquilo que já no começo deste anO dCfenâia. Dizia 
que Ou Os Parti. do. têm ma propo t b t O Sr. Cid Sabóia de CarvalhQ- Creío que serei o primei-• ~ u _ s a a rangen e para o 
orçamento, uma proposta global, abordando todos os minis-__ ro Parlamentar a ter um aparte de dois minutos. - --
térios e os interesses repartidos, equacionados, de todos ós 
Estados, ou caminhamos para o caos. E, infelizmente, chega
mos ao caos. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi-Fazendo 
soar a campainha) -- COmunico -ao nobre Sen-ador Que o 
seu tempo já está esgotado. Há outros oradores inscritos. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite, V. Ex\ um aparte? 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite. V. Px\ um 
aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Gostaria de dar um apar
te ao Senador Jutahy Magalhães e ao Senador Cid Sa.bóia 
de Carvalho, com a aquiescência da Mesa. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Senador Ronaldo 
Aragão, primeiro, quero prestar minha solidariedade a V. 
Ex~ Não seria necess_ário de minha parte tal manifestação, 
porque sabe _do apreço e admiração que tenho por V. Ex• 
Em segundo lugar, col].sidero _que o aparte d9 Senador _José 
Fogaça está exatamente dentro da linha em que deveremos 
examinar essa questão orçamentária, ma~ deveríamos começar 
pc lu discussão da LDO. Os partidoS" políticOS devem se concen
trar inicialmente na discussão da LDO para estabelecer um 
planejamento global daquilo que podemos fazer dentro do 
Orçamento, para, então, na discussão do Orçamento, seguir
mos dentro daqueles parâmetros estabelecidos pela LDO. É 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - É o 
que determina o Regimento Interno que V. Ex·! votou. Não 
votei esse Regimerito Interno. 

O Sr. Cid SaJ>óia d~ Carvalb<! - Ainda bem. Senador 
Ronaldo Aragão, saindo dessa discussão a respeito da demora 
do pronunciamento de V. Ex'- afinal de contas, muito mais 
já se- demorou na tribuna do Senado Federal para tema não 
tão _importante - quero _dizer que estou aqui para prestar 
a V. Ex~ a minha inteira solidaríedade .. Não estou nem. exami
nando essa questão que levou os Senadores_Jutaby Magalhães, 
Mansueto de Lavor, José Fogaça e Eduardo SupJicy a fazerem 
as suas alocu-ções analisatórias da questão orçamentária. Não. 
O que estou observando é que V. Ex~ foi injustíçado ;iOSürgir 
nas páginaS de uma revista de grande circulação de um modo 
pejorativo. Então,_ nós, seus companheiros, havemos de en
tender que sua presença na tribuilci, como defeSa, -é ·absolu~a
mente necessária, e que o -nosso aparte. mais do que um 
aparte, é uma solidariedade; e mais que solidariedade. é o 
testemu_nho da verdade, porque aqui nos trabalhos do Senado 
Federal, desde o_ primeiro instante do seu mandato. desde 
a sUa passagem pela Assembléia Nacioriitl Constituinte, pelas 
diversas comissões, nota-se que a dignidade e a honradez 
são marcas registradas do seu_ comportamento. Por isso, não 
tenho como acreditar em nenhum desvio, em nenhuma ocor
rência irregular perante aquela Comissão. Sei que V. Ex~ se 
infelicita por dirigir" uma comissão tão impottante e ainda 
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fundada em velhos costumes que se arrastam ao longo da 
história do Parlamento brasileiro. Fico até aChando engraçado 
o que se faz ao Sr._João Alves. Penso que há, em tudo isso, 
um certo exagero; ninguérri consegtiiría cometer ·tanto sozi
nho, isoladamente. São coisas- assltn -que me levam a uma 
profunda meditação. Por liso, ·quer-O .:prestar, a resp-eito do 
que conheço e de quem conheço a personalidade, a minha 
solidariedade e o repúdio aos conceitos degenerativos, defor
madores, aqueles conceitos que alteram a verdade dos fatos. 
e a verdade da personalidade de V. Ex~ Também estou na 
revista Vejã., mas apenas -em urna fotografia. Emprestei o 
meu rosto e a minha fisionomia ao meu nobre amigo, Depu
tado Cid Carvalho. Não posSO nem me- defender, porque, 
em me defendendo, o acusaria. Tenho que ficin a:qui em silên
cio, suportando o erro da revista e guàida"rido um silêncio 
ético, lamentando, ao _mesmo tempo, que a minha estética 
tenha esse destino em uma reportagem absolutamente impró
pria para o Parlamento brasileiro. Muito obrigado. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Agradeço as palavras 
de V. Ex\ nobre Senador Cid Saboia de Carvalho. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me perffifte- Uffi aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- OuÇó V. Ex• comprazer. 
O Sr. Josaphat Marinho- Falarei rapidamente e já agra-

decendo ao Sr. Presidente a tolerância. Nobre Senador, quero 
manifestar-lhe o meu apreço e, ao mesmo tempo, salientar 
a oportunidade do aparte do Senador José Fogaça. É preciso 
que os partidos deliberem, organizem-se para elaborar bem 
o orçamento, de sorte que seja efetivamente um plano de 
governo- e não um plano de ação -pessoal de Deputados e 
Senadores. Todos somos obrigados a fazer essas emendas no 
regime atual. Esse sistema precisa mudar, inclusive, para que, 
amanhã, nenhum outro Relator seja crucificado, e crucificado 
quase que sozinho como o está sendo o nobre Deputado João 
Alves. ~ 

O SR. RONALOO ARAGÃO::.:_ Agradeço suas palavras, 
nobre Senador Josaphat Marinho, e compartilho das suas colo
cações, inclusive dizendo que a !DO~ificaçã_o da O;)missão Mis
ta de Orçamento começoU-qii3.ildo se estabeleceu a Resoluçã? 
n" 1, que determina os parâmetros ela ComiSsãõ. Foi o primeiro 
passo. Com sacrifício, eStamos cumprindo o que o Congresso 
aprovou, sem mudar uma vírgula sequer. • 

Talvez por isso tenhamos sofrido essas críticas. Isso é 
democracia. Permite-se as críticas, o que ·entendemos. 

Porém repudiamos que se diga o que não é _verdade. 
Então, esse repúdio quanto aos crítéríos é aceítàvel. O que 
não se permhe é que aquilo que nãO foi dito e que lião acon
teceu se torne uma verdade. 

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui a minha contestação 
daquilo que não é verdade a respeito da Comissão e -da minha 
pessoa, dizendo que nós, agora, estamos sendo condenados 
por estarmos procurando diminuir as distâncias regionais, 
quando procuramos alocar recursos para o nosso Estado. Não 
sei se isso é pecado, como bem o disse Senador Mansueto 
de Lavor. É preciso, sim," C}üC eXista _um plano que acabe 
com essas diferenças. -

Agradeço a V._ Ex•, Sr. Pr~s_idente, a paciência que teve 
com este humilde orador, assim como a todos aqueles que 
participàram, com o seu apoiO~-deste nosso pronunciamento. 

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr. 
Lucfdio Porte/la, Suplente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha 
Derzi, 31 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esta 
Presidência é solidária com V. Ex~ e-lamenta não ter podido 
aparteá-lo. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela 
Filho. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDB- AL. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, antes de iniciar o meu discurso 
gostaria de registrar, a pedido, a visita a esta Casa do Con
gresso Nacional de um grupo de Sras. do Curso de Cultura 
e Estudos da Realidade Brasileira, do XIX Curso de Extensão 
da Mulher, do Departamento Cultural do Clube Militar do 
Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente, na verdade, este pronunciamento merecia 
um plenário mais repleto. O tema a questão energética, é 
um pouco árido, mas de alta importância para este País. 

O Senador Ronaldo Aragão;· a quem não àparteei para 
-qUe o tempo não fosse mais longo, tem a minha solidariedade 
e a de meu Partido. 

A proposta orçamentária do Governo, enviada ao Con
gresso Nacional, mantém, este ano, a questionada tendência 
de exercícios anteriores: o orçamento do se to r energético con
sumirá quase 25% (vinte e Cinco por cento) de todos os investi
mentos prograffiados da União, historicamente este valor che
gou a ser40% (quarenta_por cento). A energia de novo assume 
no orçamento a dimensão que já ostenta como item rllajori
tário de toda a dívida externa brasileira. Foi na aventura ener
gética do petróleo em crise que hipotecamos a maior parte 
de nossos sonhos presentes e de nossas futuras esperanças. 

A constatação da Lei Orçãmentária aumenta de impor
-tância. e gravidade diante da verificação também irrefutável 
de que entra guerra e sai guerra começam e acabam as crises 
sem que o País monte uma política energética de longo prazo, 
baseada na consistência das projeções, consistente na abran
gência das alternativas, abrangente na adequação dos pilares 
da matriz brasileira a nossa inexplorada vocação energética 
de país tropical. 

Não se trata, no caso, de criticar uma política energética 
que o Brasil sequer possui ainda. Faliu o modelo energético 
baseado nas decisões centralizadas e sustentado nos grandes 
empreendimentos, nos interesses dos grandes empreiteiros, 
dos poderosos fornecedores de máquinas e equipamentos e 
dos grandes financiadores internacionais. _Mas o _Brasil até 
hoje não emitiu quitlquer sinal de apoio ã construção descen
tralizada das pequenas centrais de atendimento localizado nem 
acenou com possibilidades concretas de parceria com a inicia
tiva privada. 

Faliu a matriz energética presa pela inércia â qua'se eXcfu
sividade do petróleo e da hidroeletricidade. Mas a proposta 
de matriz energética arrumada às pressas, no executivo, já 
surge çaolha e capenga e_m plena gestação. E mesmo nas 
versões extra-oficiais que circulam â revelia do executivo, per
cebe-se que não teremos uma matriz de mudanças, mas uma 
matriz de continuidade. De nodo se privilegiam petróleo e 
hidroeletricidade, que até aumentam sua participação na ma
triz, jogando irremediavelmente o Brasil na contramão do 
mundo moderno e de suas mais consistentes tendências ener
géticas. Até mesmo os países de clima temperado na fria 
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europa valorizam a biomassa como fqrma de reduzir impactOs 
poluidores e os riscos da dependência de uma matéria-prima 
não renovável e de reservas limitadas. Mesmo sem representar 
rupturas com o que temos hoje, o Governo foi_iilcapaz de 
administrar os conflitos e não apresentou os trabalhos da co
missão ci_a matriz energética para crítica da sociedade. 

Faliu o modelo institucional que mais serrieía discórdia 
e controvérsias entre os diversos agentes do setor energético, 
gerando entre_os consumidores e usuários apenas a Completa 
desconfiança ou a absoluta insegurança. Mas _o Brasil não 
consegue nem remontar a matriz, nem refazer d modelo. 

Faliu a política de preços e _tarifas, que levoU à quase -
incontornável insolvência as empresas do setor elétrico, suc_a- _ 
teando um dos investimentos mais caros da inira-:est:cutura 
econômica desse País. Mas o Brasll não consegue perceber 
sequer que agrega energia sob a forma de alumín_~o ou de 
outras matérias-primas minerais, exportando a baixissimO pre~ 
ço um dos insumos mais caros e raros do planeta, a energia. 

Faliu o modelo de gerericiamento, capaz, ria Sua iil_e_fié:á
cia, de multiplicar por dois oU três o preço projetado do quilo-
watt instalado. -

Sr. Pn;side_n_te, Srs. Senadores, o País fica, aqui e. ali, 
atirando no escuro, desperdiçando recursos que são_ parcos 
e cada vez mais incertos. A_verdade orçamentária dá o tama
nho da incúria administrativa e do equívoco político. 

Há, no momento, 17 ( dezessete) grandes e médias hidroe
létricas em construção no P_aís, mas não existem recursoS para 
concluí-las. Foram iniciadas no contexto da irresponsabilidade 
administrativa e da pressãO de empreiteiras. que permite o 
início de obras sem orçamento definido, para serem pagas 
a posteriori, a golpes de pressões insuportáveis. Item majori
tário na dívida brasileira, o setor energético temsido visto, 
com freqüência, como terreno fértil de corrupção e de desman-
dos tecnocráticos. -

Reunidas, na fase em que se encontram, essas 17 (dezes
sete) hidroelétricas representam mais de cinco milhões de 
dólares já investidos, mal investidos, muito maiS pOr preSSões 
de fluxo de caixa do que por qualquer estratégia de política 
energética. E por falta dela, multiplicam-se as distorções: a 
hidroelétrica de Xingó, a última de grande porte_ em constru
ção no rio São Francisco e a única espe·rança tfordestiria âe -
escapar da ameaça próxima de colapso iminente, Xingó já 
está a pelo menos dois anos d_e __ seu funcionamento efetiVo, 
com o megawate/hora a vinte e dois dólares- quase o dobro 
do que foi originalmente projetado. -Dilapidou-se pela incúria 
e pela omissão um dos. patrimónios de energia barata mais_ 
visíveis em tOdo o mundo. A irresponsável postergação da 
execução das obras pl.anejadas e já iniciãdas penaliza as empre
sas que as executam e penaliza, mais ainda, a sociedade que 
no futuro pagará caro por uma eilergia- sobrecarregada por 
juros e custos financeirOS. · · · ~ __ .. _., · ··~--- -~, 

A c_ondenável ingerência política nas administrações das 
grandes estatais quebra qualquer tentativa de CDntin_uida_de. 
As decisões tomadas no passado estão hoje órfãS e a responsa
bilidade sobre as mesmas é difusa. 

A incompetência adminis_trativa tÓrÕ.ã- ainda mais duros 
os efeitos da inconseqüência da política de preços e tarifas. 
O megawatt/hora gerado em Tucuruí já custa cinqüenta e 
três dólares. Por ele, a Alumar paga apenas vinte e sete dóla
res. Pior ainda, a Albrás paga somente irrisórios treze dólares 
-vinte e quatro por cento do .custo xeal. Urge que s_e reflita 
sobre essa situação em que cada tonelada de alumínio expor
tado por essas empresas representa para o Brasil um prejufzo 

atrãncado do setor elétriCo, e em última análise subtraído 
ao próprio tesouro nacional. A história certamente será impie
dosa com os que assinaram os acordos de Tucuruf, especial
mente quando considerar o que poderíamos haver feito na 
região com o dinheiro gasto para implantação do modelo de 
des~.nvolvimento exportador de energia. Mas registra-se como 
atenuante para os administradores de ontem ou como agra
vante para os tecnocratas de hoje que o subsídio já foi menor. 
pois na época de assinatura dos acordos o custo previsto do 
quilowatt somava metade do preço atual. 

A prática do setor elétrico ressalta a conclusão irrecorrível 
e inquestionável. Está na hora de trazer para o Congresso 
não apenas a discussão, mas sobretudo a definiÇão da matriz 

__ energe"tica. Está na hora de definir, no Legislativo. as díretrizes 
da política de energia, as relações do setor elétrico com- -a 
so_ciedade a partir de leis votadas pelo Congresso e não de 
srm-ples portarias ou resoluções ditadas nas redomas imper
meáveis da tecnocracia mais hermética. É hora, enfim, de 
entender a energia não apenas como meto lnsumo económico, 
simples fator de produção, mas tratá-la e aplicá-la como variá~ 
vel_~stratégica do desenvolvimento e, sobretudO, como insubs
tituível elemento de poder. Nessas condições, não exísfe outro 
.caminho que trazer para o Congresso discussões e definições, 
que permita a convivência democrática entre _o jogo de pres
sões e de interesses às vezes conflitantes. até excludentes, 
mas que por isso mesmo só se compatibilizam diante da insubs
tituível mágica do voto. É urgente trazer o debate energético 
para o CongreS§O de forma a garantir, acima de tudo, o indis
pensável controle social, a imprescindível transparência polí
tica e a necessária estabilidade de regras democraticamente 
estabelecidas. 

Nesse sentido, anunciamos, com orgulho, que a Subco
missão de Energia do Senado, em conjunto com a Comissão 
de Energia da Câmara dos Deputados, promoverá, nos dias 
24 e 25 de outubro, um seminário sobre o modelo institucional 
do setor_ elétrico~ reunindo em audiências póblicas todos os 
segmentos envolvidos e interessados. Essa iniciativa, na verda
de, é o segundo passo de um trabalho que se iniciou ainda 
no primeiro semestre, com a promOção, aqui mesmo no Sena-_ 
do, de um amplo seminário sobre preços e tarifas do setor 
elétrico. . . 

O que se busca, com tais encontros absolutamente abertos 
e esSencialmente abrangentes, é o estabelecimen_to de pontos 
mínimos comuns para a elaboração de propostas duradouras 
tanto de preços e tarifas como de um novo modelo institucional 
para o setor. O que se intenta. em relação ao se to r energético, 
é Q entendimento setorial que o Governo não consegue promo
ver com a Nação. O que se procura, enfim, são regras claras, 
mais que isso, duradouras_,_ pois só desta forma se abrirão 
caminhos que hoje, mais que nunca. parecem únicos e incon
tornáveis, como o da participação crescente da iniciativa priva
da_ no ~e_torelétrico,_ o da au_toprodução e _c~~geração da ener
gia, o compartilharnento de instalações, o aluguel de linhas 
de tran_s_missãoou mesmo o da compra antecipad_a de energia, 

-como forma de aporte de recursos. Só com regras estáveis 
e_democraticamente estabelecidas se poderá superar o impasse 
provocado pelos equívocos da política de preços e tarifas. 
A prática das tarifas manipuladas como instrumento de polí
tica econômica de contenção inflacionária tem impedido, até 
aqui, uma efetiva participação privada no setor elétrico. Mas 
o estabelecimento de tarifas requer uma discussão profunda. 
e uma definição sobretudo transparente, sobre temas tão coP
troversos como equalização ou subsídios tarifários. 
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Sr. Prl':sidente, vale perguntar _a quem be~e!!_dam, por 
exemplo, os subsídios, mesmo os tidos corno soCiais, a exemplo 
do subsídios ao GLP? O gás de cozinha que custa duzentos 
dólares a tonelada é vendido a quarenta dólares apenas -
mas a fatia dos sessenta por cento mais pobres da_poP.u!ação 
consome só vinte e cinco por.êento do GLP vendido no Brasil. 

Afinal, a elitização do consumo da energia no Brasil, 
sob as mais diversas formas, - do petróleo do automóvel 
à energia do chuveiro elétrico ou Q_o ar condiciOriado, mostra 
com crueldade o lado perverso do desenvolvimento brasileiro: 
a concentração do uso de energía é a-inda maior que a própria 
concentração da renda ou da terra no Brasil. _ _ _ 

A quem interessa, então;- manter ã situaç~o em que o 
contribuinte que sequer se fez ainda consumidOr subSTdie o 
dl..'sperdício de consumidores para os quais é mais barato gastar 
que economizar energia? a lógica perversa da e-quivocada polí
tica energética do Brasil baseia-se no absurdo económico e 
no contra-senso estratégico de que a oferta terá que responder 
cegamente à demanda; sem jamais se questfonat a qualidade 
do consumo~ apenas sua quantidade. E o Brasif desperdiça 
como os irresponsáveis. Desperdiça nas luminárias ineficientes 
que transformam em luz apenas de seis a oito por ~:r:!!O da 
energia que consomem --o resto virando calor e prejuízo. 
Convido os companheiros a visitarem meu gabinete e acompa
nharem as modificações que fiz no sistema de iluminação. -

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Nobre 
Senador, esta Presidência interrompe V. Ex• para consultar 
o Ple-nário sobre a prorrogação da sessão- por dez minutos, 
para que possa concluir a sua oração. 

Não havendo objeção de Plenário está prorrogada a ses
são até 18h e 46min. 

Continua com a·patavra o nobre Seilador. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO - Obrigado, Sr. 
Pr.:sidente. 

Não só desperdiçávamos energia, também-Oferecíamos 
condições inadequadas de trabalho. Os estudos do núcleo 
de energia da fundação Teotónio Vilela comprovaram que 
estávamos trabalhando com iluminação inadequada. Desper
diçamos nos motores ineficientes, que no Brasil iittegram a 
singularíssima categOria de motores d~ baixo rendimento. 
Desperdiçamos nos aparelhos de ar condicionado e nas gela
deiras domésticas que, no Brasil, consomem o dobro da ener
gia dos países desenvolvidos, só por acaso, muitas vezes, sede 
das matrizes das subsidiárias brasileiras que fabricam tais pro
dutos. Despediçamos, enfim na tecnologia obsoleta: no caso 
do uso de lâmpadas incadescentes apenas quatro por cento 
do potencial da cachoeira se convertem em energia efetiva -
na ponta do consumo. 

A quem interessam, enfim, os subsídios de Um bem extre
mamente elitizado? 

A quem interessam e em que nível as equalizações tarifá· 
rias que, na generalização indiscriminada, inibem o aproveita
mento de fontes regionais de energia? Por que Rondônia tem 
que sustentar a óleo diesel e combustível, subsidiado em no
venta por cento. uma economia que poderia- ser--moVida a 
óleos vegetais? Lá as energias alternativas talvez sejam inviabi
lizadas exatamente pela equalização e pelos subsídios. 

A sucessão-de porquês se alterna com a angústia de outras 
interrogações não -menos inquietantes. A quein beneficia a 
montagem da matriz brasileira sobre petróleo e hidroeletri
cidade, com todos os problemas económicos que envolvem 
e com todos os riscos_ estratégicos que en-cerra1 Afihal, noventa 

e dois p()r centg de toda a energia eltitrica de nO::osas cidades 
é de origem hidráulica. Basta uma seca prolongada para um 
colapso de proporções. -

A "quem interessa manter o Brasil na contra-mão das 
políticas energéticas do munfo inteirO? Agora mesmo os Esta
dos Unidos determinaram a substituição do equivalente a 2,5 
niilhões de barris diários de petróleo por energia produzida 
a partir de fontes alternativas, eSpecialmente biomassa,_ para 
reduzir o impacto poluidoi-dOs hidrocarbonetos. A distante 
e gelada Finlândia, longe dos trópicos e mais distante ainda 
das condições naturaís ideais de produção da energia renová
vel, insiste-na energia dã biomassa, a quem interessa con-tra-
por-se à tendência ineversível da histórja?- - _ - --_---

As respostas, por mais completas e consistentes., talvez 
pouco interessem ou adiantem ao Governo, manfctado pela 
descontinuidade administratiVa, paralisado pela falta de unida· 
de e de homogeneidade entr_e_ os vários grupos ou equipes 
en_!::arregados do setor de energia. A par da inexistência de-: 
uma política de energia, é doloroso reconhecer que sequer 
existe uma estrutura técnico-administrativa articulada, capaz 
de oferecer respostas imediatas aos grandes desafios do setor. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite V. E~ um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Com muita honra. 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho --Lamento até intcrroper :J 

seqüência da sua argumentação, nobre Senador. tão lógica, 
tão consistente e tão impessoaL Trata V. Ex~; neste fim de 
tarde,' de _um assunto técnico de grave repercussão e_conómica, 
e o faz com rigorosa precisão. Se pudesse acrescer algo iO 
seu lúcido pronunciamento, seria no sentido de observ<l! que 
muito do que V. Ex~ justame-nte poOdera resulta da falta de 
um plano geral de ação no Brasil. Não nos habituamos ainda 
a disciplinar a ação administrativa por um plano de governo, 
de sorte que as prioridades não se estabelecem c os recursos 
não são especificados segundo as conveniências do País. Louvo 
V. Ex• pelo pronunciamento que neste_ momento faz no Se
nadoT 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Muito obligado. 
Senador Josaphat Marinho. Apeilas lembro, concofdandll 
com V. Ex~, que dentro do bojo de um plano para este País, 
certamente o pJanejamento energético, como tem uma inter
face direta com todos os outros segmentos da economia, da 
política e das questões soci3is, serviria como um --balizador 
para os demais. Seiri uma matriz energética nós não podere~ 
mos -ter uma matriz da educação, uma matriz da saúde_._uma 
matriz do desenvolvimento económico. 

O Sr. Josaphat Marinho- Exatamente! A política e-ner· 
gética a que V, Ex~ há minutos fez referência seria um padrão 
de orientação para o conjunto da planificação.· 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO - Concordo com 
V. Ex• e agradeço o avarte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o.Congresso. de qualquer 
forma, cumprirá sua obrigação na tentativa de reordenamento 
de um setor vital para a economia· e estratégico para a nação, 
A proposta orçamentária, que reserva à energia grande par· 
cela dos investimentos da União, nos dá a dimensão do desafio 
político que hoje se impõe ao Congresso: garantir que a re
montagem da matriz e da política de energia finque as bases 
indispensáveis à independência energética que preserve aso
berania nacioQal, sem hipotecar as chances de nosso desenvol
vimento económico e social.-
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O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Com muífõpra· 
zer, Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. EduardQ Suplicy- Desejo cumprimentar o _Sena
dor Teotônio Vilela Filho pela contribuiç_áo que tem dado 
ao debate sobre a questão energética e pela maneira como 
tem delineado diretd~e.$ para podermos, no Brasil, desen
volver fontes_ d_e ~nergia que levem em conta a potencialidade 
do Pafs, que levem em conta os nossos recursos naturais, 
de forma a garantir a sober~niél:, 9e um lado, e de_iorma 
a garantir um melhor aproveitamentO dos recursos humanos 
e dos mais diversos tipos Ue recursos em proveito da sociedade 
brasileira. Me_us cumprimentos. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Muito obrigado, 
nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Esperídião Amin- COncede-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? - --- -- -- --

OSR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Commi.iitahonra, 
Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin- Desejo cumprimentar V. Ex~, 
não apenas pelo pronunciamento de hoje, mas pela sua persis
tente luta no sentido de nos advertir, como Poder c como 
Nação, acerca dos cruci_ais problemas que rodeiam a política 
energética, ou melhor, as crises que a inconsiStência da nossa 
política e-nergética ensejam: Des~jo, muíto-Súcintãmente, sau,M 
dar esse debate que V. Ex~ anllnciã para os próxiinõ·s:-:aras-, 
que haverá de ser muito útil para a elucidação das alternativas 
que esta política demanda. o- Pa(::r preCiSa de uma política 
energética reã.Iista, que propicie o ·atendimento da sua multifa
cetada realidade regional e, ao mesmo tempo, supere as difiM 
culdades de investimento que tOdOs nós cbhhecemOS -e que 
alçam a cifras sUperiores a 70 bilhões de dólares para os próxi
mos cinco anos de investimentos para a g·e:ração·e a_distribuiç_ão 
principal de energia elétrica. Meus cumpriment<?S a-v. Ex~ 
e tenho certeza de que o simpósio= qUe- ailurii::ia-·seraffiúitO 
útil não apenas ao Senado, ao Congresso, nlas·à Nação brasi
leira. 

O SR. TEOTÓNIO VIL.ELi\._fiLHO- Sena<\or Esperi
dião Amin, agradeço o aparte de V .. E;x~ 

Quero apenas dizer que o Plano 2.010 ·oa Eletrobrás, 
o único projeto energéfiCo_que 6 Brasil tem no papel c com 
cunho oficial, prevê um custo de setenta bilhó~s de dólares 
para atender ao crescimento da dem_anda de_ energia elétrica 
até o ano 2000. t. evidente que não temos esse dinheiro, 
nem onde tomar emprestado. 

Primeiro, porque não existe crédito; depois, porque as 
grandes corporações financeiras_ internacionais colocam como 
prioridade, limitativa para os _empréstimos, O respeito ao oleio 
ambiente. E o Plano 2.010 prevê praticamente todo esse inves
timento _em hidrelétricas na Amazónia. Lá, as hidrelétricas 
são caríssimas, e altamente controvertidas do ponto de vista 
ambiental, uma vez que implicam em inundação de muitos 
milhares de hectares_ de florestas, deslocamentos de tribos 
indígenas, de colonos, de posseiros etc. 

O Brasil não pode atravessar o. s.éculo às escuras e precisa 
encontrar caminhos exeqüíveis, condizentcs .. com as. nossas 
limitações de país tropical, mas que- contemplem as nossas 
potencialidades. Esses caminh_os existem. O Brasil tem muitas 
alternativas energéticas. Sem colocar romanticamente essas 
alternativas a que me refiro, elás são economicam~pte Cóinpe-

titivas, ·ecologicamente limpas, e social e politicamente ade
quadas_ a este País, porque interiorizam o desenvolvimento 
e promovem a geração de renda no País, acabando com esse 
processo perverso da migração para a periferia das grandes 
cidades. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. PRESiiJEN"Í'E (Rachid Saldanha Derzi. Fazendo 
soar _a campainha.)- O 'tempo de V._~x· já se extinguiu, 
Senador_T~otônio Vilela Filho. 

O SR .. TEOTÔNIO VILELA FILHO:.... Para encerrar. 
~r. Presidente, concedo_o aparte ao Senador Jutahy Maga
IMes .. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Teotôilio Vilela Fi· 
lho, desejo apenas parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. 
V. Ex~ vem debatendo esse assunto há algum tempo, sempre 
com conhecimento de causa, procUrando fazer com que o 
Governo volte as suas vistas para um projeto realmente exe
qüíve1 da política energética, projeto que ele. Governo, não 
tem, como disse __ Q Senador Josaphat Marinho, e por várias 
~es-na área da política mineral nunca foi abordado como 
um projeto global, e isso falta em quase todos os setorcs. 
Portanto, V. Ex~ es_tá de parabéns. Receba __ QS cumprimentos 
do seu Companheiro de_ Bancada. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Sinto-me muito 
honrado com o aparte do Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

()"SR. PRESIDENTE (Racliid Saldáiíha Dérzi)- Tem 
a palavra V. Ex• - - --

. Q Sr. Jutahy Magalhães (PSDB- BA. Pela ordem. Sem 
_revisão do orador_.) -:-Sr. PreSidem~. l~vando em conside
ração o adiarl.iãdo da hora, ençalninhei à Mesa_ um pronuncia
mt:n_to que pretendia fazer hoje. Desejava fazê-lo de viva 
voz, pois poderia ser polémico e merecer contradição de algum 
Sr. Seilador. TrataMse de uma crítica que faço à nossa decisão, 
que se está mostrando quase que uma determinação de apro

-var a Medida Provisória- n" 299. Manifesto o meu voto contrá
rio à referida Medida, dando as razões de ordem jurídica 
peJas quais não posso aprováMla. Por isso encaminhei esse 
discurso e peço seja considerado como lido. 

Sr. Presidente, antes de encerrar, gostaria apenas de fazer 
Urlt" ligeiro comentáriO a respeito de uilla- nota que _saiu num 
jornal. 

Reooi"do-me que nos dias 14 e 15 de março, deste ano, 
tive oportunidade de, com outros companheiros e colegas 
aqui do Senado, fazer pronunciamentos a respeito de uma 
denúncia, de uma insinuação que o Sr. Porta-voz do Governo 
fazia contra a pessoa do Sr. Tasso Jereissati. 

Agora sai uma nota que está passando praticamente desa
percebida do Jornal do Brasil, e que diz apenas o seguinte: 

"Ficha limpa. 

A Polícia Federal encerrou há três dias as investi
gações iniciadas em março sobre a_ acusação de que 
a Imobiliária Jereissati, da qual é sócio o Presidente 
do PSDB. Tasso Jereissati; teria usado nota fria para 
receber financiamento do FINO R. 

Concluiu que a acusação é improcedente." 
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Veja V. Ex~ como são-{eiiã.s_a_s_Cáisas, pdncipalmente 
em caráter oficial pelo Senhor Porta~-voz do Senhor Presidente 
da República. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB ~-RS. PrÕiJUncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s eSrs. Senadores, 
venho a esta tribuna para, novamente, tratar do tema Orça
mento da União para 1992 e sua relação com meu Estado 
e com toda a região Sul. _ _ _ ~ ~ _ 

Falei, aqui, há poucos dias, "da indignação do Governador 
Alceu Collares com o tratamento discriminatóriO dado à re
gião e, particularmente, ao Rio Grande do Sul, por parte 
das autoridades responsáveis pela elaboração da Proposta Or
çamentária da União para o próximC? EXer~íc.iO=~FinanCeiro. 
Destaquei, na ocasião, Ci enorme descompasso -entre- a contri
buição do meu Estado para a formação da Receita (8,5%) 
e o que lhe é destinado, em retorno para investimentos (2%), 
no Orçamento. 

Isso representa, porém, apenas o resumo da história_ que, 
para melhor compreensão, exige det~lhes. Tomando-se os 
três Estados que compõerrra região Sul, te!l_l-Se que, em con
junto, contril;mem com-17 ,7% para a formàção do PIB nacio
nal. Em contrapartida, a Secretaria de Desenvolvimento Re
gional da Presidência da República, destina-lhe inj_seros 
Cr$860 milhões (0",47-%) de um total de Cr$184 bilhões de 
investimentos diretos previstos para 19-92 ta preços de abril 
de 1991). 

Vê-se, nftidamente, que à região está destinado~lgo me
nos que as migalhas da repartição do bolo. Não se pense, 
todavia, que tais números esgotem o contencioso.-Neles- não 
estão computados os fundos de recursos específícos vinculados 
ao desenvolvimento do Norte e Nordeste, o que reduziria 
à inexpreSsão o já írrísório-percentual de 0,47%. 

Do "irrisório ao irritailte leVa-nos a_ conStatação de que 
dos Cr$860 milhõeS, Cr$720 inilhões se destinam ao Programa 
de Desenvolvimento Integrado da BaCia da Lagoa Mirim, 
restando ridículos Cr$140 milhões para atendimento a todas 
as demais necessidades de investimentos -áa- regiãO_ Sul. 

Daí advírá, Senhoras e Senhores, a desativação de impor
tantes estudos, programas e projetes, cujo-ritmo de exe-cução 
já-desandara desde a extinção da Sudesul, que veio acompa
nhada do compromisso de que a Secretaria de Desenvolvi
mento Regional se incumbiria de suprir-lhes os recursos. Tal 
compromisso, que vinha sendo mal cunij)rido, agOra é descum
prido de vez, pois -que fazer com a miseTável v~rba de Cr$140 
milhões? 

Uma avaliação sumária dos programas e projetas iniCia
dos e em vias de paralisação, na região -sul, dá bem o quadro 
dos prejuízos já incorridos cOm sua-desaceleração e dos que 
decorrerão de sua inevitável paralisação por absoluta falta 
de recursos: 

I - Programa Energético Rigiõiial: foram suspensos os 
estudos que íriam apoittar as necessidades de "investimentos 
para evitar o colapso energético previsto para os próximos 
anos, na região Sul; 

2- Programa Regional de Transportes: estavam sendo 
feitos levanta:mentos':P3.ra ampliar e diversificar o sistema de 
transportes d~ região Sul; · 

3- Programa Regional de lnsumos Básicos: estavam em 
estudos a viabilidade do Gasoduto procedente da Argentina 
e a implantação de uma Usina Siderúrgica em Uruguaiana; 

4- Subprojeto Sombrio, em Santa Catarina: a) Barra
gem do Leão: concluídos 75% de suas obras! sem possibilitar 
sua utilização; b) Canais de Irrigação: concluídos 1.500 dos 
4.000 quilômetros previstos; c) Sistema Viário: ficarám 'inaca
badas vias que perrnitiriaril acesSo ao ass_entamento de agricul
tores; d) Drenagem do Banhado Sombrio: sua paralisação 
inviabilizou o aproveitamento total da área; e) D_iqueS de pro
teção contra inundações: agricultor~s ao redor do rio Canoas 
C-ófitinuam SujeitOs ao flagelo dils cheias; -

5- Subprojeto Vale do Mampituba: estudos, na região 
de Torres, para barragem tlo rio Mampituba, drenagem e 
irrigação do Baixo Vale e irrigação do Cestão. Tais estudos 
seriam çoncluídos no primeiro semest_re do ano passado. Não 
o foram e, sem eles, nenhum projeto pode ser encaminhado; 

__ 6 - Programa de Desenvolvimento Integrado das ~aêias 
dos Rio e Lagos da região Sul de Sarltã Catarina: a suspensão 
do_ projeto trouxe, entre outras conseqüências, dificuldades 
de abastecimento de água para a região da grande Criciúma 
e impediu a recuperação de mil hectares de áreas poluídas 
pela -~ineração do carvão; 

7 - Programa de Controle da Erosão do Solo no Paraná: 
a paralisação agravou o processo erosivo de uma região com
posta· por 165 municípiOs. Dentre os prOjetas Concluídos, vale 
mencionar o Colégio Agrícola de Praia Grande, em Santa 
Catarina, com capacidade para 400 alunos, mas que se acha 
abandonado; 

- -8- Pr~gi-ama de Desenvofv:Jrnento lntegra~o_ d,a Baci~ 
Lagoa Mirim: único dos projetas da Região que não foi total
mente .suspenso, impede que as águas do Canal de São Gon
çalo e da Lagoa Mirim sejam salinizadas, o -qUe prejudicaria 
o abastecimento da cidade de Rio Grande, do superporto 
e a irrigaç_ão de 120 mil hectares de lavoura. Mas, até _este 
programa·teve prejuízos: o_s recursos para manutenção dá 
barragem de São Gonçalo têm sido . n;tín~mos ,e a atividade 
de conservação tem sido reduzida. 

A barragem do Chasqueiro -:_que permite a irrigação 
de seis mil hectares de arroz, em Arroio Grande -continua 
sendo operada mas está em proceSso de -transferência para 
a prefeitura local. O Projeto campOS Neutrãis-fOi totalmente 
pa~_al!sado. Ele previa a substituição de óleo diesel por eletrifi
cação~ pelos produtores de Santa Vitória do Palmar, e o Pro
jeto Estreito, que pretendia examinar e traçar planos de desen
volvimento para os municípios de São José do Norte, Mostar
-das e Tavares. 

De mã:io de 1990, -quando se iniciou o proceSso de extinção 
da Sudesul, até a presente data, as palavras_de ordem para 
a região Sul são "redução de ritmo·e-desativação". Este largo 
pefíodo de paralisação determina, o m-ais das vezes, a perda 
total ou ao menos parcial do que foi feito. 

O golpe mortal está se desenhando na Proposta Orçamen~ 
táríada União para 1992. Não podemos permitir a consumação 
_dessa ameaça à região Sul, especialmente nesta hora em que 
ela precisa ser dotada da necessária infra-estrutura para fazer 
frellte aos desafios da integração econômicaao-Mercosul. 

Muito obrigado. (Muito hem!) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO: 
" 

DESPESA TOTAL POR REGIÃO E ESTADO VALORES POPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO 
Em Mil Per Capita 

REGIÃO NORTE 1.061.042.990 11,70% 9.909.556 " " 107.073 

Acre 93.765.400 1,03% 441.491 212.383 
Amapá I 03.400.532 

-
1,14% 275.014 375.983 

Amazonas 143.341 .. 644 1,58% 2.206.lf70 64.976 
Pará 275.473.667 3,04% 5.392.409 51.085 
Rondônia 121.234.249 1,34% 1.373.720 88.253 
Roraima 85.042.683 0,94% 220.052 385.066 
Outros 238.784.815 2,63% 

REGIÃO NORDESTE 3.089.471.498 34,06% 46.053.887 67.084 

Alagoas 175.860.881 1,94% 2.824.005 62.274 
Bahia 604.570.349 6,67% 12.637.576 47.839 
Ceará 353:368.072 3,90% 6.725.805 52.539 
Maranb!lo 305.754.672 3,37% 5.407.827 56.539 
Paralba 2l 6.304.St;7 2,38% 3.616.203 59.815 
Pernambuco 368.484.646 4,06% 7.889.014 46.709 
Piauf - "177.834.803 1,96% 2.837.486 62.673 
Rio Grande do Norte !86.014:1 !O 2,05% 2.552.652 72.871 
Sergipe 133.259-175 1,47% 1.593.319 83.636 
Outros 568.020.223 6,26% 

REGIÃO SUDESTE 2.177.375.958 24,04% 64.754.884 33.625 

Espírito Simto' . "!22:867.211 1,35% 2.692.408 45.635 
Minas GêraiS · : 60!.976.242 '6,64% 16.956.903 35.500 
Rio de Janeiro· " 637.998.933 7,03% 13.076.454 48.790 
Sao Paulo 617.853.61 o 6,81% 32.028.569 .. 19.291 
Outros 196.679.962. 2,17% 

REGIÃO SUL __ 950:8711823 10,48% 23.300.844 40.81!8 

Paraná ' 311.950.099 3,44% 9.162.671 34.046 
Rio Grande do Sul 363.738.410 4,01%" 9.348.284 38.910 
Santa Catarina· "190. 754,.876 2,10% 4.789.894. 39.824 
Outros 84.427.438 0,93% 

REGIÃO CENTRO-OESTE 
-

1.79<f.993.298 19,75% 11.547.519 155.098 

Distrito Federal 1.1 00.262.788 12,13% 1.841.028 597.635 
Goiás 173.693.146 1,92% 4.515.983 38.462 
Mato Grosso !6:Í.081.179 1,80% 2.204342 "" .'73.982 
Mato Grosso do Sul 108.807.467 1,20% 1.943.069 55.998 
Tocantins 124.092.707 1,37% 1.043.097 118.966 
Outros 121.056.011 1,33% 

TOTAL - 9.069.754.567 100,00% 155.566.690 58.301 

FONTE: Ari.eco IV da Proposta de Lei Orçameinlária de 1992-



7234 Quarta-feira ·23 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1991 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcrzi) ·- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -'--se. Pronuncia o 
seguinte discursa.)_--:- Sr._ Prc::,idc_n~~. S~ C; Srs. Senadores, 
são realmente espantosas e estranhas as revelações da reporta
gem de capa da revista Visão, sob o título "Os homens do 
governo e suas contas misteriosas'', publicada na edição de 
25 de sctcm bro. 

Os números contidos no elaborado trabalho Jornalístico, 
da autoria dos repórteres Laura Filho, Nelson Rocco e Sol~!l_ge 
Ribeiro, refletem situações c anomalias que nos permitem 
algumas considerações, a partir dos !1-úmeros alcançados e 
revelados na matéria pelo economista Dércio Garcia Munhoz. 
professor da Universidade de Brasília e profissional de renome 
nacional. 

Pelo estudo do cmérito catedrático, o Tesouro Nacional 
acumulou um saldo positivo, entre receitas e despesas, de 
cinco bilhõs de dólares, perto de 2,1 trilhões de cruzeiros, 
até agosto deste ano. 

Antes de alterar a Constituição, o Governo deveria resga
tar a legitimidade que lhe foi conferida nas urnas, apurando, 
com profundidade_e rigor, as__denúncias de corq.1pção, punindo 
e confiscando os bens dos culpados. 

Concluindo, Sr. Presidente, Sr"~ e Srs. Senadores, os bra
sileiros necessitam de uma única providência: aplicar, rápida 
e corajosamente, os instrumentos legais Já existentes e pünir 
os que manipulam e esmagam a Nação. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1991. - Senador 

Nelson Wedekin, (PDT/SC). 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

0 SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL :.:c. SE. Pronuncia 
QSeguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, 
somente hoje, lendo o Jornal do Instituto de Previdência dos 
COngressistas, de n'' 15/91. soube do falecimento do Deputado 
Furtado Leite, q'ue, além dos vários cargos- e mandatos _que 
exerceu em sua .vida pública, foi também Presidente d9 _IPC 
no período de 1983 a 1985. 

Sr. Presidente, Sr·' e Srs. SCnadores, qual é, afinal, 0 Lamentei profundamente esta noticia, Sr. Presidente, 
jogo do Governo Federal? Mostrar serViço de bom s~rvo aos ·porque fui ãmigo e colega desse ilustres Deputãdo que e:xerceu 
poderosos do FMI. organismo que não para de _sangrar nossas com inexecívellisura e dinamisnio se·us oito mandatos eletivos 
riquezas? Se verdade, não estará o Senhor Presidente Collor de Deputado que lhe conferiram 0 povo dO ·ceará, Estado 
de Mcllo, através de seus técnicos da área económica, acumu- ao qual serviu com amor e dedicação. · 1 

lando fortunas que nunca alcançarão o tão apregoado e surra- Na Câmara dos Deputados foi Presidente da Comissão 
do bem-estar dos descarnisados, os mesmos que, inadverti- de Orçamento, relator de Coritas do Presidente da República, 
damente, o elegeram? -Presidente da Comissão de FisCalização Financeira e Tornadas 

A reportagem da Visão tem razão; portanto, ao indagar, de Contas e membro atuante de várias outras Comíssões. 
como nós do PDT indagamos: Na Presidência do IPC,_s'egu~do depoimen~o' de seu itU.ai 

"Crise- ou fãz-dé-corita?" Presidente, Deputado Domingos Juveníl, promoveu no_ exer-
Se os números apontados pela Visão nãO identificam uma cício do cargo grandes mUdanças no que diz respeito à Assis

situação desesperadora no quadro económico do País, 0 que têricia previdenciália da institUição "que_ até hoje repercutem 
pretende o Presidente da República com toda essa encenação? nos corações de pe~s_iónistaS, · v'iüvás e órfãos_". 
Quef confundir a opinião p-ública? Segundo a revista, os gastos Com estas breves palavras, Sr. Presidente, ·sr~s e Srs. 
com pessoal caíram 39% em rcfação ã j3neiro/agosto~_de 90. Sen~dores, registro o meu pesar ]ementando o falecimento 
Esse fato desmente a tão propalada causa da inflação .e a de Furtado Leite que deixa a todos os que o conheceram, 
justificativa de abono salarial. _ e ao povo do Ceará, um exemplo- e testemunho de trabalho, 

Ora,, S_r · _pj~íçlente, Sr•, c Srs·: Senadores, por que as honestidade ;zelo-e -dediêaÇ-ão- à ·caus~q;ública -a- queõ:i"Sêrviu 
empresas, os governos estaduais e as prefeitUras não s3o abri- com empenho e inteligencia,, pr"eOCupando~se co~ _os 'temas 
gados a pagar ao Tesouro Nacion_al, à Previdência e ao Fundo mais importantes relacionados ~ma população, Com o desen-
de Garantia O que devem? -volvimento do Nordeste e com o progresso do País. __ . 

Trata-se de uma cifra assombrosa, o equivàlente a 14,7 O Deputado Furtado Leite foi um exemplo que honrou 
trilhões de cruzeiros, que representam 9% do PIB· a Câmara dos Deputados e o Estado do Ceará que representou 

Bastaria, neste caso, uma posição enérgica âo atual Go- durante longos anos no Congresso Nacional. A ele me ligavam 
vemo, para cobrir o rombo estimado de 5% do PIB, de àcordo velhos laços de amizade, nascidos de um longo período- de 
com a revista Visão. E ainda sobrãriam 4%. convivência parlameritai'. -

Na realidade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o -- Peço transcrever com: o ·meu pronunciamento, Sr. Presi-
Presidente Collor está querendo mascarar sua incompetência, dente, 0 artigo publicado 00 Jornal do IPC com 0 título "Ho
confundindo a opinião pública com informações que não retra- menagem Póstuma~ Furtad. o .. Leite''. 
tam a verdade. 

Presume-se que o objetivo maiór -seja desmoralizar uma 
Constituição qu·e-aiilda não acabou de nascer, já que não 
foi aplicada em sua plenitude. 

Como sabemos, a maioria dos grandes problemas emer
genciais do País setiam resolvidos me_diante a elaboração e 
regulamentação das leis complementares. Es~ão querendo que 
a Constituição seja .. bode cxpíatório" do fracasso_ do Projeto 
de Reconstrução Nacional, que se encontra sem rumo, sem 
metas c sem objetivos. 

Existe, Sr. Presidente, S~ e Srs., n-0 -Brasil, uma crise 
maior que a económica e a social: é a crise de credibilidade, 
honestidade e coritpetência. 

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

Jornal do IPC 

Órgão informativo do Instituto de Previdência dos Congres
sistas 

HOMENAGEM PÓSTUMA A FURTADO LEITE 

O Presidente do IPC, Deputado Domingos Juvenil, home
nageou, da tribuna da Câmara, a memória do ex-deputado 
Furtado Leite, falecido este ano. Segundo ele, Furtado Leite, 
que também foi presidente do IPC no biêniO 83/85, promoveu 
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no exercício do cargo, grandes mudanças no qne diz respeito 
à assistência previdenciária da instituição, "e que até hoje 
repercutem nos corações de pensionistas, viúvas -e órgãos". 
Na íntegra, o discurso: _ 

"A morte do exwcompanheiro Furtado Leite resultou nuw 
ma grande consternação para todos aqueles que tiveram o 
privilégio de con-viver com ele, no curso desses longos anos, 
no diawa-dia desta Casa. Deputado que foi por oito maridatos 
consecutivos, Futado Leite dedicou ao Ceará, sua terra natal, 
e ao Brasil, os melhores anos de sua vida. . _ . 

Dentre as coisas que lhe eram mais afeiçoadas costumava 
dizer que o Ceará-era sua grande paixão. 

Seu jeito simples e humilde não o fazia tímido nem subser
viente, quando tinha convicção sobre as idéias que defendia. 

Durante os longos anos de militância política, Furtado 
Leite exerceu vários -e importantes cargos de comando nesta 
Casa. Quando presidente da ComisSão de OrçamentO, Com 
espírito público e a paciência que lh-e eram-peculiares, atendia 
todos os colegas com igual carinho, sem privilégios, sem discri
minações. Na medida do possível, era sempre sensível às justas 
reivindicações, principalmente àquelas relacionadas às regiões 
mais desassistidas d_o_ Nordeste brasileiro. 

Furtado Leite foi també_m_ presidente da Cóm-isSãó MiSta 
'de Orçamento, ·relator das COntas -do Presidente da República, 
presidente da_Comj_Ssão_de Fisc---ªlizaçâo finãQcejra e Tornad~ 
de Contas, desempenhando sempre com competência e lisura 
as funções que lhe eram confi<idas. . 

Quando Presidente do Instituto de Previdência dos Con
gressistas - IPC, do que sou seu atual Presidente, Furtado 
Leite, np ql!-e diz respeito á assitência sóciôwpre·viâenciária, 
.deixou inOeléveis m;;t.rcas .que até hoje repercutem e calam 
fundo nos. corações de pensionistas, viúvas _e_ó:ffão_s. -

.Em reconhecimento ao seu desempenho parlamentar e 
ao amor pela causa que abraçou e 'defendeu durante toda 
a sUa vista, Furtado Leite fôf rilêieCêdor de várias condeco
rações, dentre e!as a corO.enda da Ord~m d~ ~éritq 9o ,MEC 
(1960). Comenda da Ordem do Mérido Aeronáutico (1%3). 
Comenda da Otdem do Ipiranga (1980). Comenda Almirame 
Tamandaré, Grande Oficial da Ordem do Rio Branco e a 
Comenda da Ordem do Mérito Militar (1981). 
------senhorPreSiden:te-~-senhoras-e se-nnores---neputãdos, que:. 
ro registrar_ desta tribuna _o_ pesar que- atingiu a todos nós 
que convivemos Gom F:u;rt_ado Leite. E, nesta momento, não 
falo somente por mim, falo também em nome da atual adminis
tração do IPC, do qual o saudoso companheiro Furtado Leite 
foi s-eu presídente. Falo, portanto, em nome do Vice:..Pre
sidente do IPC, senador Wilson Martins, em nolne dos Srs. 
Conselheiros e de todos_ que fazem àquele órgão. 

E, neste preito de saudade, peço a Deus resignação para 
a família deste nossó Sãtidoso companheiro e piedade para 
com sua alma." 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Pr~sidente, s~s e Srs. Senado!_es, _ 
nesta oportunidade, em que o COngresso Nacional vai delibe
rar sobre a Medida Provisória n~ 299/91, cumpre-me o dever 
de esclarecer as razões do meu voto, a_seguir declarado._ 

Dentre as- tantas matérias subrrietidas a este Plenário; 
em março de 1990 e nos meses seguintes daquele mesmo 
ano, uma delas resultou na aprovação da Lei n~ 8.031, de 
12 de abril de 1990, que "Cria o Programa Nacional de Deses
tatização e dá outras providênciasn. 

Este diploma legal faz parte daquela enxurrada de medi
das proposta~ logo no início do atual Governo, que sacudiram 
o País com o impacto de seu inédito radicalismo, mas com 
sua "collorida'' mensagem de confiança, recebida por t"ntos 
como o último aceno de esperança. 

O COngresso Nacional, como que se identificando _com 
aquela fração majoritária do eleitorado, que sufragara· o jovem 
e intrépido Presidente, portador de_ um progrt~ma de gov.;!rnO 
austero, moralizador e pretensamente restaurador de nosr.a:> 
energias económicas e sociais, este Congres_so Nacional, repi~ 
to, por sua maioria, aprovou todas essas iniciativas do novo 
Governo, mesmo as flagrantemente inconstitucionais, injurí 
dicas_ ou de alto risco político. 

· A mais absurda violação cometida pç,r este Governo, 
logo de início, foi a do sagrado direito de propriedade. 

Cãda um de nós sentiu-se assaltado, pelo confisco da 
poupança e dos cruzados novos mantidos até mespto em conta 
corrente bancária. Ninguém pôde reclamar, porque- não tinha 
a quem. O-Congresso, por sua maioria, a6 admitir a·juridici
dade da medida, homologou a apropriação indtbita. O Supt e
mo Tribunal Federal, ao admitir sua constitucionalidade, ::;ew 
pultou as postulações judiciais em curso, bem assim aquelas 
que virtualmente se esboçavam. 

Parecia que todos estavam em estado de choqu:.:. Presos 
à corrente da surpresa, ainda que chamuscados de esperança. 

O êrue.se viu, com o passar do tempo? Viu-se a austeridade 
transformar-se em ostentação. A moraHzação programática 
desnudou-se, revelando as fac~.:s da deSmoralização pUblica 
de vidas privadas e da desmoralização privada de vidas púOli
cas. A corrupção, a irresponsabilidade,. a eloqüência vazia, 
a autoridade arrogante. a imagem de falsa seriedade, a licenw 
ciosidade, com cenas de adultério explícito, a exuberância
das formas e a degradação das substâncias. Tudo isso é o 
que, numa palavra de moda, este GOverno exparge: flatulência 
e bazófia. 

Onde foi parar a dign-idade nacional, Sr. PreSidente':' O 
que resta de nossa dignidade pessoal, Sr. Presidente? Como 
co-meçar a defender a Nação desse enxovalho? Corno tentar 
recuperar a confiança do povo na Nação dos políticos respon--sáVeiS? - ----- -- ---- ---- ----------- ------- --- ----

A resposta a essas questões não caOem na-s razões do 
voto que estou aqui proferindo. 

Mas o preâmbulo da resposta pode e deve ser pronun
ciado neste momento. 

Como representaiitéÇmáximos do povo brasileiro, cum
pre-nos, em primeiro lugar, agir como seus advogados: A 
Nação precisa, urgentemente, ser defendida, não mais o Go
vern_o. Para tanto, iniciemos já o trabalho que consiste numa 
vigília política em relação a todas as decisões governamentais 
não convergentes ao verdª-deiro interesse nacional. Este traba
lho implica, também, a vigilância à estrita legalidade_ dos ato~ 
do gpverno. 

O Congresso não pode mais assinar cheques em branco 
do E-xe-CUtivo. O Governo já demonstrou, sobejamente, que 
não soubé honrar a confiança dó-pbvó e ã. -dos seus represcn~ 
tanteS~-0 GOverno e-xtrapOlou, de muito, os li_mites- de-provi~ 
são dos recursOs político-instrumentais ·que- o Legislativo lhe 
deu. 

Basta, Sr. Presidente! 
A- matéria sobre a qual se vai decidir neste Plenário _é 

oem adequada ao início desse trabalho de yigilância e desse
esforço de vigi1ia. 
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Pois não- é qiiC- O-Governo resolve interpretar lei por 
medida provisória? 

Quando o legislador produz lei cujo conteúdo é interpre
tativo de outra, esse fenômeno é conhecido da doutrina herme
nêutica, por ela devidamente descrito e modernamente criti-
cado como expediente anacrônico. _ _ _ _ -----

É a chamada interpretação- autêntica, cujO= desprestígio 
históriCo é explicado pelo renomado jurista pátrio Carlos Ma
ximiliano, na conclusão de suas apreciações sobre o assunto, 
com essas palavras: 

"Compõem-se mais de políticos do que de jU.ris
consultos as Câmaras de senadores e deputados; rara
mente os propósitos de justiça orientam ãs SUas delíbe-
rações; quando ·se empenham em dar o sentido a um 
texto não observam as regras da Hermenêutica, aten
dem antes a sugestões do interesse regional, ou pessoal. 
Os próprios hábitos do Poder Legislãtívo predispõem
no mais para atender a considerações gerais do que 
para buscar a verdade em sua essência ... A política 
intervém em todos os atos e pensamentos dos parla
mentares; por isso as disposições interpretativas quase 
sempre se originam do prop6sito de melhorar a situação 
de concessionários de obras, contratantes de _serviços 
públicos, funcionários ou operários -do E"sta:do. ResUlta 
um trabalho cheio de defeitos, sem utilidade geral, 
e prejudicialíssimo, quase _sempre, ao Tesouro, do País, 
Estado, ou Município." ("Hermenêutica e Aplica-ção 
do Direito", Forense, 9• edição, Rio, 1979, pág. 91.) 

Ora, Sr. Presidente, a Medida Provisôria no 299/91 se 
encaixa, perfeitamente, nessa modalidade pirniciosa de lei. 

Afinal de contas, ao se aprovar o Programa Nacional 
de Desestatização, -p-ela Lei n~ 8.031/90, est8:beleceu-se, no 
seu art. 16, as fonnas o"peracionais para o pagamento das 
alienações previstas no referido programa. _ __ 

Agora, quando se inicia o processo, pela Usiminas, o 
Governo, embasado ·em dc_cisão da Comissão Diretora do 
Programa, amplia, ilegalmente, as tais formas operacionais. 

Isso acaba gerando pendências judiciais, por iniciativa 
da própria Procuradoria-Geral da República. 

Antes que essas pendências se oesolvam no Judiciário, 
o Governo edita a Medida Provisória em questão, objetivando 
ampliar, abstrata e limitã.damente, as formas operacionais pre
vistas em lei, manietando o poder competente para interpretar 
e aplicar o Direito~ 

Tudo isso sob a epígrafe de norma interpretativa e com 
grave defeito redacional, de cuja reiteração não se redime 
o Governo. -

Trata-se, evidentemente, de medida arbitrária e aUto-
ritária. - - -

. Por que razão, o- Executivo, VendO-se dí-anH~- cfe tãntos-
percalços, não submeteu ao Congresso um projeto ae lei ahe- -
rando o art. 16 da Lei W 8.031? 

Por que tanta pressa em privatizar a U si minas, sob o 
risco de o afogadilho comprometer até mesmo a execução 
de todo o Programa de Desestati~ação? _ _ ~ _ 

Será que, outra vez, o Coilgresso vai fazer a vontade 
do Executivo? Vai coonestar a arbitrariedade? Vai ajudar 
a desapropriar a competência do Judiciárío? E, sob grande 
risco, colaborar, não com a privatização de uma e~p~esa esta
tal, porém com a desapropriação de uma parte do património 
nacional? 

Estamos cansados de ler e ouvir que nessa .. cesta de 
moedas" há muitas ••moedas podres". Vamos nós, Congres-
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sistas, avalizar um título legisfativo de conseqüêriclas -tão im
previsíveis? 

Renovo, Sr. Presídente, minha exortação à vigi1ia e à 
vigilância dos representantes do povo. 

Meu voto à Medida Provisória n"' 299 é pela reje1ção, 
mesmo com os remendos ou com a operação plástica que 
o Relator da matéria tenha feito. 

Para mim- e faço disso uma_ advertência aos meus ilus
tres pares neste Congresso- - ou, de uma vez por todas, 
passamos a rejeitar o lixo que o Governo nos manda, ou 
seremos todos, com ele, mandados para o lixo da Históiiã. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 
O SR.~PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

~ORDEM DO DIA 

-~ l-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO~ 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 50, DE 1987 ·~ 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n' 50, de 1987 (n' 171, de 
1987), de iniciativa do Presidente- da República, que_ dispõe 
sobre a padronização, a classific~ção, o registro, a inspeção, 
a produção e a fiscalização de bebidas, autoiiza a _críação 
do Conselho Nacional de Bebidas e dá outras providênciâs, 
tendo: __ . -- - -

PARECER, sob n' 370, de !99!, da Comissão 
-de Assuntos Económicos, favofável às EiTiendas de n~s 

2, 3 e 4 e contrário à de n" 1. 

-2-
REQUERIMENTO N' 641, DE 1991 

Votação, em turno úniéo, do Requerimento n"' 641, de 
1991, de autoria do Senador Coutinho Jorge, solicitando, nos 
termos regimc~ntais e com base no art. 50 da COnstituição 
Federal, seja convocado o Senhor Ministro da Infra-Estrutura, 
Doutor João Eduardo Cerdeira de Santana, para prestar, pe
rante o Plenário desta Casa, infonnações atinentes à Rodovia 
Transamazónica (BR-230), programação do sistema viário fe
deral para a reg!ão amazónica e à implantação de projetes 
de geração de energia hidrelétrica naquela região. 

-3-
REQUERIMENTO N' 685, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 685, de 
1991, de autoria do Senador Jonas Pinheiro, _solicitando, nos 
termos do art.' 172, inciso I, dQ Regimento Interno, a inclusão, 
em Ordem do Dia, do Projeto d~ Decreto Legislativo n9 146, 
de 1990 (n' 76/89, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto- da convenção destinada a evitar a dupla tributação 
e prevenir a evasão fiscal em matéria de Imposto sobre a 
Renda, firmado _entre o G_o'lerno da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Índia, em NOva Delhi, 
a 26 de abril de 1988. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 186• SESSÁO, EM 23 DE OUTUBRO 
DE 1991 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2 .. 1 -- Leitura de projeto 
--Projeto de Resolução n'-' 79/91, que altera a redação 

do art. 15 êla Resolução do Senado Federal n' %, de 1989, 
modificarla pela Resolução n• 45190. 

1.2.2 - Requerimentos _ 
- N9 761/91, de autoria do Senador Raimundo_ Lira, 

solicitando a tramitação conju-nta dos Projetas de Lei do 
Senado n" 146, 188-e 319, de 1991. 

- N" 762/91, de autoria do Senador Cãdos Patrocínio, 
soJicitanâo a tramitação conjunta do ProjetO de Lei do 
Senado n' 226191, com o Projetoc de Lei da Câmara 
n~ 81/91, qtie já tram1tã·em·conjunto cOm o ProjêtO de 
Lei do Senado n' 91191. 

1.2 .. 3 - Discursos do Expediente 
SENADOR OZIEL CARNEIRO, como Líder-No

ta do Centro de Comunicação SoCial do Exército, refutando 
denúnicas de superfaturamento na compra de fardamento 
por aquela instituição,-\ieiéuladas pelo jornal O GJobo. 

SENADOR MAGNO BACELAR -Projeto de Lei 
do Senado n' 139/91, propondo alteração na legislação dos 
fundos constituciOilais~--- · 

SENADOR RUY BACELAR- Emendão. 
SENADOR MAURÍCIO CORR.:éA, como Líder

PrivatizaÇão da Usiminas. Processo de transferência do 
controle acionário da Usiminas para a Nippon Steel. 

SENADOR ALBANO FRANCO - Conclamando 
o CongressO Nacional e a sociedade civil a trabalharem 
pela recuperação sóCio-económiCa do País. 

1.2.4- Leitura de projetos 
-Projeto-de Lei do Senado n"' 348, de 1991, de autoria 

do Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao art. 

9• do Decreto-Lei no 3, de 27 de janeiro de 1966, que 
disciplina as relações jurídicas do pessoal que integra o 
sistema de atividades portuárias. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 349/91, de autoria 
do Senador Eduardo Suplicy, que extingue disposições le
gais que asseguram a prisão especial. 

1.3= ORDEM DO DIA 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câma
ra no 50, de 1987 (no 171187, na origem), que dispõe sobre 
a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a 
produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação 
do Conselho Nacional de Bebidas e dá outras providências. 
Aprovad~, com as Emendas n;-s 2 a 4, sendo rejeitada a 
de n"' 1. A Comissão Diretora para a redação final. 

-Requerimento n"' 641191, de autoria do Senador 
Coutinho Jorge, solicitando, nos termos regimentais-e cOiri 
base no art. 50 da Constituição Federal, seja convo-cado 
o Sr. Ministro da Infra-Estrutura, Dr. João Eduardo Cer
deira de Santana, para prestar, perante o Plenário desta 
Casa, informãções atinentes à Rodovia Transamâiônica· 
BR-230, programação do sistema viário federal para a re
gião amazónica e à implantação de Prõfetos de geração 
de energia hidrelétrica naquela :r:~gião. Aprovado, tendo 
Usado da palavra o Sr. Coutinho Jorge. 

- Requerimerito n"' 685/91, de autoria do Senador Jo
nas Pinheiro, solicitan-do, nos termos do art. 172, iríciso 
I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Decreto Legislativo n' 146/90 (ri• 76189, na 
Câmara dos Deputados), que aptova o texto da Convenção· 
destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 
Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda, firrilado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Índia, em Nova Delhi, a 26 
de abril de 1988. Aprovado. 
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EXPEDIENTE 
CBNTRO ORÁPICO DO SBIIADO FliDERAL' 

PASSOS PORTO 
Diretor-Gen:l do Seaado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor ~utivo 

DIÁIUO DO CONOIU!SSO NACIONAL 
Iapreao sob rapouabilidade da Mela do Sendo Federal 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adaiailtrativo 

ASSINA1URAS 

LUIZ C'.ARL05 DE BASTOS 
Dirctor Iadustrial 

Seme~nl ··-···--·······-·················-·-···-···-:·-···········-·····-·-·-·-···- Ct$ 3.S!9,6S 

FLORIAN AUGUSTO COunNHO MADRUGA 
Direlor Adjunto 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA -

Precariedade da malha viária nacional. 
SENADOR PEDRO SIMON- Inviabilização da ri· 

zicultura no Brasil, em face da isenção de imposto-na impor
tação de arroz. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - A 
questão do menor abandonado, a propósito do primeiro 
aniversário do Estatuto da Crian_ça e do Adolescente. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Reivindicação 
salarial dos Farmacêuticos· e Químicos do Minis_tério da 
Agricultura e Reforma Agrária. _ 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Política de 
privatização do Governo, com ênfase para o caso da V si-
minas. _ __ 

SENADOR NELSON WEDEKIN -Crise da agri· 
cultura brasileira. 

SENADOR MARCIO LACERDA - Organização 
da sociedade industrial e superação da disparidade social 
como solução para a crise brasileira. 

1.3.2 - Comunicações da Presidência 
-Término do p-razo para apresentação de emendas 

aos Projetos de Lei da Câmara n~ 19 e 38, de 1991, sendo 
que ao Projeto de Lei da Câmara n~>38/91, foram oferecidas 
duas emendas. ___ _ . . . _ 

- Convocação de sess;io .e.x.traordiná:ri<J.. a. realizar -se _ 
hoje, âs 16 horas e 4Q mh1Ut(is·, cOm Ordem do Dia que 
designa. 

1.4- ENCERRAMENT_O _ 
2- ATA DA 187• SESSAO, EM 23 DE OUTUBRO 

DE 1991 
2.1-ABERTURA 
2.2,- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Discursos do Expediente 
SENADOR EDUARDO SUPLICY ~Recebimento 

de ofíciO do Ministro da Justiça, sen-ador Jarbas Passa
rinho, desculpando-se por declarações sobre o _incidente 
envolvendo S. Er e o Deputado João Alves, na Comissão 
Mista de Orçamento. Defesa da transparência total na des
tinação dos recursos do Orçamento. Posição de S. Ex~ 
concernente â Proposta de Emenda ã Constituição n~' 14/91, 
que antecipa o plebiscito sobre a forma de governo e a 
revisão constitucional, c.onstante da Ordem do Dia da pre
sente sessão. 

Tiragem 2.200 cxemplarca. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Visita do Papa 
João Paulo II a Sãnta· Catarina. 

2.2.2 - Requerimento 
-N' 763/91, de urgência para a Mensagem n' 267/91, 

relativa à autorização do Senado Federal para que a Com
panhia- Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, possa 
contratar operação de crédito, com a garantia da República 
Federativa do Brasil, junto ao Banco do Nordeste S.A., 
com recürsos··oriundos do Finame, destinada a aquisiç_ão 
de equipamentos de fabricação nacional a serem utilizados 
no projeto de implantação da Usina Hidrelétricã de Xingó. 

2.3- ORDEM DO DIA _ 
Requerimento n~' 756, de 1991, de autoria do Senador 

Magno Bacelar, de inclusão em Ordem do Dia da Mensa
gem n' 241, de 1991 (n' 490/91, .. na origem), solicitando 
seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar 
contratação de operação de crédito externo no valor de 
dois milhões de dólares, ou seu equivalente em outra moe
da, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
- BID. Aprovado. 

2.3.1 - Pronunciamentos de Lideranças 
SENADOR MARCO MACIEL- Negação, pelo Su

premo Tribunal Federal, de liminar pedida pelo PDT em
ação direta de inconstitucioriàlidade contra a Medida Provi
sória n' 299, de 1991. 
... SENADOR MAURICIO CORReA- Assunto tra
tado pelo orador anterior, observando, todavia, que falta 
o julgamento de mérito. 

2.3.2- Ordem do Dia (continuação) 
Proposta de Emenda ã ConstitriiÇão·n~ 6,-de-1991, 

de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho e outros Se
nhores Senadores, que dá nova redação à letra b do inciso 
X do § 2' do art. 155 da Constituição Federal. Aprovada 
com emenda, ficando prejudicado o substitutivo, após usa
rem da palavra os Srs. Garibaldi Alves Filho, Humberto 
Lucena, Jonas· Pinheiro, Cid Sabóia de Carvalho, Mao-. 
sueto de Lavor,.Coutinho Jorge, Ronan Tito, José Fogaça, 
Jo$é .Eduardo, Maurício Corrêa, Oziel Carneiro, Marco 
Maciel, Alm.ir Gabriel e Antônio Mariz. À Comissão Tem
_porária para redação final. 

Proposta de Emenda ã Constituição n' 14, de 1991,· 
de autoria do Senador Jpsé Riçha, que altera a redação 
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do caput do art. 2~> e_ o art. _ 3° do Ato das DiSposições 
Constitucionais Transitóiías. AprovadO o ãrt~ 29, sendo re
jeitado o art. 3~', após usarem da palavra os Srs. José Richa, 
Josaphat Marinho, Humberto Lucena, Fernando Henrique 
Cardoso, Maurício Cotrêa; Jonas Pinheiro, Marco Maciel, 
Nelson Carneiro- e Ney Maranhão. À Comissão Tempo
rária para- redação final. 

ProjetO de Decreto Legislativo n'! 82, de 1991, de auto
ria da Senadora Júnia Marise e do Senador Alfredo Cam
pos, que susta os atas normativos do Pode:r Executivo que 
objetivam realizar o processo de privatização da Usimínas. 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta 
de quorum, após usarem da palavra os Srs. Humberto 
Lucena, Marco Maciel, Júnia Marise, Ronan Tito, Amã.Zo
nino Mendes, Amir Lando, Mário Covas e·MauríCio Cor
rêa. 

2.3.3 - Comunicações da Presidência 
- Prejudicialidade-~ por f3:113. de quorum, do Requeri

mento n~' 763/91, lido no Expediente da presente sessão. 

.....;.... Comparecimento, na data de amanhã, do Sr. MiniS.:. -
tro da Previdência Socia1 para prestar esclarecimentos pe
rante o Plenário do Senado Federal. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN
TERIOR 

_Do Sr. Eduardo Suplicy proferido na sessão de 
10-10-91 

TES 

4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N' 37/91 
5- ATOS DO PRESIDENTE 
N'' 743 a 755/91 
Extrato de Contrato 
6- ATA DE COMISSÃO -
7 - MESA DIRETORA 
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 186~ Sessão, em 23 de outubro de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Abdias do Nascimento- Albano Franco -Alexandre 
Costa-- Aluizio- Bezerra - Amazonino Mendes ~ ArÍ1ir 
Lando- Antónío Mariz- Beni V eras- Carlos Patrocínio 
-César Dias- Chagasl<odrigues- Cid Saboia de Carvalho 
- Cáutinho Jorge - DariO PcrCira - DifCeti- Carneiro -
Divaldo Sümagy - ~~ci_'? Ãlv~re~ - J?speridião Amin -
Epitácio Cafeteira- Francisco Rollembcrg- Garibaldi Al
ves- Gerson Cama ta- Heri.rique Almeida- Irapuan Costa 
Júnior - João Calmon - João França - João Rocha -
José Eduardo - José Fogaça - José Paulo Biso! - José 
Richa -José Campos- Júnia-Madse- Jutahy Magalhães 
-Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha 
- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar 
- Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Marluce_ Pinto 

· - Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho -
Nabor Júnior- Nelson Carneiro-~Nelson Wedekin -Oda
cir Soãres- OnOfre- Ouinan--- Oziel Carneiro - Pedró 
Simon- Rachid Saldanha Dcrzi --Raimundo Lira- Ro
naldo Aragão - Ruy Bacelar -_Telmo Vieira - Tcotônio 
Vilela Filho- Valmir Campelo .:..._Wilson Martins.-

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A lista de 
presença acusa o comparecimento -de 61 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. _ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nos-Seis trabaihos. 

Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr. _1·> Secre-
tário. - -

É lido o seguinte 

. PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 79, DE 1991 

Altera a redação do art. 15 da Resolução do Senado 
Federal no 96, de ,_1989, modificada pela ~esolução_ n~ 

-4SI9o: · 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1" O art. 15 da Resolução do Senado Federal no 

96, de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 15~ Esta Resolução entra em vigor a partir 
da data de sua publicação. até 31 de março de 1992." 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

A Resolução do Senado Federal n" 96. de 1989, modifi
cada pela Resolução n'' 45/90, que regulamenta a CO!!lpetência 
privativa da Câmara Alta, no que se refere aos incisos V 
a·vrn, do art. 52 da Constituição Federal, perderá sua eficácia 
no dia 31 de outubro do corrente ano. 

Tendo em vista: 
-a) a existência de diversas sugestões __ com a finalidade 

de aperfeiçoar o referido diploma legal; 
b) a orientação de evitar solução de continuidade no pro

cesso legislativo relativo à aprovação de pedidos de autori
zação de operações de crédito; 

Propomos a prorrogação da vigência da Resolução n" 
96/89, do Senado Federal, até 31 de março ue 1992. 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1991. - Senador 
Raimundo Lira. 

(À Comls$(1Q de Assuntos EcOnômicos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Q projetó 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serãO lidos pelo Sr. 
1 ~ Secretário. 

São lidos os seguintes 
REQUERIMENTO N• 761, DE 1991 

Requeiro nos termos do art. n" 258 do RI, a tramitação 
conjunta dos seguintes projetas: PLS n•• 146/91, PLS n• 188/91 
e PLS n" 319/91. 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1991. - Senador 
Raimundo Lira, Presidente da Comissão de Assuntos Econô~ 
micos 

REQUERIMENTO N• 762 DE 1991 

Nos termos do art. 258 do Regimen-to Interno, requeiro 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado n• 226, 
de 1991~ com o Projeto de Lei da Câmara_n-" sr; de 1991, 
que já tramita em conjunto cóm o PrOjétó~_de_Lei do Senado 
n•91 de 1991. 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1991.- Carlos Patro
cínio. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Os requeri
mentos lidos serão_ publicados e incluídos em Ordem do __ Pia, 
nos termos do dispo-sto no art. 255, II. c, n" 8,-do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Há oradores 
inscritos. _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Oziel CafnCíio, 
como Líder. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS ~- PA. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs:Senadores, entendo ser dever do cidadão, 
principalmente obrigação do cidadão que detém '!landato po
pular, defender as instituições: Por isso, leio para·quc conste 
dos Anais a nota do Centro de Informações do Exército sobre 
o noticiário-que áéusade corrupção a licitação realizada, recen~ 
temente, pelo MinistériO do Exército. ~ 

"NOTA EXPLICA A SITUAÇÃO 
''Mais um episódio· da campanha sistemática de 

tentativa de descrédito das Forças Arma_das junto à 
opinião pUblica se processa, desta vez, centrada no 
jornal O Globo. . _ _ . _ 

No intuíto de restabelecer a verdade, o Centro 
de Comunicaçáo Social do Exército vem a público es~ 
clarecer o seguinte: 

1. As licitações feitas pela Força - que não re
dundam necessariamente em compras de todos os itens 
licitados ---:obedecem a normas rígidas, não s6 refe
rentes às expccificaçõeS do material a ser adquirido, 
como também quanto às garantias de capacitação, téc
nica e financeira, do fornecedor. 

2. A licitação a que se refere a reportagem em 
causa, como todas as demais, levadas a efelto por este 
Ministé-rio, foi realizada de acordo com a legislação 
federal vigente. O correspondente edital foi elaborado, 
como de praxe, segundo cláusulas rigorosas. Dessa for~ 
ma, das 53 empresas que acorreram _à licitação, duas 
foram ülabilitadas totalmente, quatro obtiveram habiti
litação parcial e 47 lograram habilitação- total. Destas. 
35 foram consideradas vencedoras em diferentes itens. 

3. Sobre o fato de alguns estabelecimentos co
merciaíS terem aprcscritado preços inferior~s aos da 
licitaçãO, há de ser questionado se tais empresas teriam 
condições d_c _ _(Ç>rf!_~cer _o material nas quantidad~~ ne-

, cesSárüis ao ExércitO~ ~io pfc.ço pfaticado · ém meados
de out_ubrQ, com o padrão de qualidade exigi~o. nos 
prazos previstos, atendendo às limitações da forma de 
pagamento, em data ainda incerta, sem cláus~J,Ia de 
reajuste, apesar da innação e para entrega ~m todo 
o território nãciõlml. Çon__véin lcmbiar ,_ ainda, que a 
concorrência foi aberta a todas as firmas do ramo, tendo 
participado, inclusive. algumas das contactadas pela 

__ reportagem. 

4. O Exército solicitou um crédito suplementar 
de Cr$ 64 bilhões para aquisição de fardamento, que 
ainda não foi concedido, o que caracteriza como total 
inverdade a afirmação do jornal de que estaríamos per
dendo Cr$ 80 bilhões. Nenhuma aquisição, portanto, 
foi feita até O presente mom-entO e -qUando se concre
tizar o será nas condições que melhor atendam aos_ 
interesses do erário. 

5. Por outro lado, o resultado da concorrência 
não poderá ser homologado enquanto o crédito não 
for concedido. Além do mais. todas as nossas licitações 
passam pelo crivo· do Tribunal de Contas da União 
(TCU), a quem cabe julgar, em último análise, os pre
cedimentos adininistratívós deste Ministério. A propó
sito, vale lembrar palavras do Presidente do TCU, 
transcfitãs no jofnal Zero Hora,de 22 de setembro de 
1991: "Posso dizer que as entidades Iígadas às Forças 
Armadas são exemplares. Na apresentação das contas, 
na qualidade técnica, no cumprimento dos prazos e 
melhorando sempre a prestação das suas contas". 

6. Se dispusermcs dos recursos necessários, em 
curto prazo, certamente teremos condiç6es de contra~ 
ta r as aquisições necessárias a preçOs mais baixos, como 
já ocorreu em outras oportunidades. 

O Exército lamenta que tão prestigioSO órgão de 
imprensa, tenha veiculado, precipitadamente, matéria 
contendo d<!~_<?_S não '?<?!lfirm_ados e ilações despropoM 
sitadas. --

A quem inte-ressa tal procediffiento irresposável?" 

Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente~ 
Srs.. Senadores, é do conhecimento dos nobres Senadores a 
tramitação nesta Casa do Projeto de Lei do Senado n~ 139, 
de iniciativa do ilustre Senador Louremberg Nunes Rocha. 

Trata-se de meritório trabalho, que se propõe a introduzir 
aprimoramentos na Lei n' 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
que em seu art. 159, incisO I, letra c, discipliila a afuação 
dos Fundos Cónstithcionais. 

Não posso deixar de me c_ongratular com o erp.inent_e 
Senador -Lourember Nunes Rocha, porque estOU -convicto de 
que seu propósito é tornar os Fundos ConStitucionais mais 
eficientes no objetivo do soerguimento das Re:giões NOJ:te-. 
Nordeste e Centro~Oeste, que são as mais pobres. do País. 



Outubro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 24 7241 

Preocupa-me apenas um _aspecto: a alteração proposta 
no art. 13, incisos I c II do referido projeto de lei. que transfere 
para a competência da Sc:cretaria do Dcse_nvolvimcnto Rt!gio
nal. as atrihuições que pertencem atualmente ao Conselho 
Delibt:-rativo da Sudenc e da Su<;Ia_m, pela Lei n" 7.828. 

Como todos os Senhores sab_em, o Conselho Delibcra!ivo 
das duas Superintendências rcúne_tod_os os Governadores das 
Regiões Norte e_Nordestc, além de autoridades do Executivo 
Federal. 

Ora, todos nós sabemos como é importante que os Gover
nadores do Norte e Nordeste conheçam e, sobretudo. parrici- -
pem da apreciação da proposta anual de aplicação dos recursos 
dos Fundos _Con_stitucionais, importante, também, que este~ 
jam acompanhando seu des.empenho e analisando suas, avalia· 
ções.semestrais naqueles Conselhos, baseados nos subsídios 
que as equipes técnicas fornecem. 

Entretanto, Srs. Senadore_s, com a alteraçã_o proposta 
no art. 13 do Projeto--de Lei n" 139, muda~se radícalmente 
a metodologia atual c tambt!m é çcrto que se aumenta a carga 
burocráticz relativa ã apreciação daS propostas dos Fundos 
Constitucionais, além de se entregar ã tecnocracia de_Brasnia 
os destinos dos fundos_ de financiamentos que devem estar 
sintonizados dirctamcnte com a realidade de cada_ uma _das 
três regiões. 

O Sr. Oziel Carne-iiõ- Permite~mc V. Ex·· um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR- Concedo o aparte ao nobre 
Se_nad_or. 

Q sr. Oziel Carneiro- Estou de acordo com as observa
ções de_"V. Ex~ O Fundo Co_nsÍítu_ci_omii é consti~~fdo por 
recursos determinados pela Constituição em apoio ao setor 
produtivo, através da inidatíVá privada nas Regiões Nordeste, 
Norte_e_ Centro-Oeste. Os Governadores já têm um~ particí
pação efetiva e oficial na aprovação da proposta oriunda dos 
bancos de desenvolvimento da regiã9 e apresentada no Conse~ 
lho Deliberativo da Sudene para o Nordeste e para o-Norte, 
onde todos os Governador:cs têm assento, 1~m_ voz_e tÇm 
voto. Não teria sentido, prímciro; burocratizarmos mais ainda 
um processo que já é lento c, segundo, retirarmos_ de n_ossas 
regiões, no caso, o Norte, o Nordeste c o Centro~Oeste .• q 
direito de_, conhece_ndo a __ problemática do __ desenvolvimento 
regional, decidir sobre essa questão. Não conheço o projeto 
do Senador Louremberg Nunes Rocha, mas, pelo que V. 
Ex~ está dizendo na tarde d~ hoje aqui no Senado~ de_yemos 
conversar coin aquele Companheiro e, se possível, ajudarmos 
a encontrar uma fórmula para que não __ s_e_ __ y_e_n_h_a a su_btrait 
à Região Nordeste~ à Região Norte eoà Região Centro~Ocste, 
através _de s_eus Governadores_, de suas UderÇt.nças. a oportu
nidade de opinar c decidir na aprovação das propostas refe
rentes ao Fundo Cõ_n_S"tiCuciOoal, porque isso, evidentemente, 
vem repetir aquilo que sempre condenamos, ou seja, que 
as decisões sobre essas _tr_~s. regiões são tomadas em gabinetes 
por tecnocratas aqui cm Brasília. 

O SR. MAGNO BACELAR- Nobre Senador Oziel Car
neiro, fico honrado c_om_ a. participação de V. Ex~ no meu 
discurso. Certamente, ela só o enriquecerá, porque reconhe
cemos em V. Ex• um dos mais profundos conhecedores do 
mecanismo das instituições Sudene e Suda_m, pois já participou 
da Diretoria de doi~ bancos_com assento nos dois Conselhos. 

Mas o que nos preocupa é exatamente o fato de que 
o projeto pretende subordinar a Secretaria de Desenvolvi
mento Regional, com acesso apenas a Secretários de Desen-

volvimcnto Jos Estados, à coordenação c determinação d9s 
Fundos Regionais. 

Sr. Presidente, parece-me inaceitável a alteração pro
posta, porque a longa experiência que as Regiões Norte. Nor
deste e Ccntro·Ocs_te carregam é frustrante, quanto à moti· 
vação t! ao interesse da buroc:racip._do Plan~lto para o d_esenvol
vimento daquelas áreas. 

Toina-~e ill)peratiVo preservar aquilo que atualmcnte re
presenta uma decisão amadurecid~ c muito realista, a .. §abc· 
do ria do legislador que assegurou aos Conselhos Deliberativo::;_ 
daquelas regiões competência para apreciar ohjetivos, metas, 
programas e proJetas, com respectivas prioridades, todos rela· 
cionados com a realidade específíc3 de cada regiãO. 

Dentro, aindª, da mesma alteração proposta, confere-se 
idêntica atribuição aos Seçr_etários de Planejamento dos Esta
dos. Também não me parece adequado nem conveniente. 

V. Ex"' sabem que a responsabilidade c os riscos de aplica· 
ção dos recursos dos Fundos Constitucionais, conforme precei
tua o parágrafo único do art. 17 da já mencionada lei, cab<:!m 
exclusivament,ç __ aos agentes financeiro~. Por isso mcsmo,_é 
essencial o respeito às atribuições já definidas legalmen~e. 

Se não me manifestei anteriOrrriente, apresentando emen
da ao Projeto em tempo hábil, não posso me eximir agora 
de alertar os nobres Srs. Se1_1adores para quando da apreciação 
da matéria, que se encanta na Comissão de Assunto? Econó: 
micos. 

Apelo aos Srs. Senadores,_ especialmente ao Relator da 
matéria na Comissão de Assuntos Económicos, Senador Vai
mi r Campelo, para ·que não prevaleÇa a atteração.propostã 
ao art. 1_3 da Lei n" 7.827__e, portanto, que não __ se. transiira 
para a Secretaria de DesenvolYim~nto Regional a cOmpetência 
que atualmente cabe aos ConSe:ll10s Deliber::itiv_Çls da Sudam 
c da Sudene. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (D.irceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. p-residente, 
Srs. Senadores, o Emendão -elenco de emendas à Consti
tuição encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional 
- tem gerado controvérsias, discussões acaloradas, radica
lismo e desentendimentos. São reações normais diapte d~ com
plexidade dos temas ali contidos e das profundas modificaçõ~s 
que sua aprovação introduziria na vida nacional. Seriam rea
ções até benéficas~ partindo do princípio de que o consenso 
que resufta das diferenças, dos embates, deve ter mais solidez 
do q~e_ aquele obtido sem questionamentos. 

Há, porém. alguns aspectos de bastante gravidade a co_nsi· 
derar_ nas __ discussões em torno desta .matéria, __ Um deles é_ 
a ausência de Qualquer progreSso sigllificãfiVo -n-a irdca· de 
idéias,__ no confronto de posições ideológiCo-partidárias, no 
esrniuçamento das propostas. Outro é a desastrada forma co
mo o mesmo vem sendo encaminhado.de_sd_e .. o _seu.anú.m::io 
pelo Presidente da Repúiblica. Um último_a_specto, que requer 
redobrados cuidadps, é o perigo de o Legislativo ser vencido 
pelo cansaço ou pelo descuido e aprovar algUma das muitaS 
aberrações _que, camufladas ou explícitas, estão contidas na 
proposta' do Executivo, 

Sendo o Parlamento o local mais apropriado para o exer
cício da democracia, jamais poderia me opor ao sincero_ exame 
de qualquer matéria, decidindo conforme minha consciência, 
tendo .em vista a melhor _opção para a coletividade que me 
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incumbe representar. Assim, não poderia, de antemão, rejei~ 
taro conjunto das emendas, mas é meu dever condenar algu
mas delas que ferem os mais elementares_ princípios do Direit<? 
Constitucional e outras que representam desnecessário risco 
para a autonomia da nossa ordem econômica c ~~'_!: a t:JOSSa 
soberania. Não posso me furfar à obrigação- de parlamentar 
e de cidadão, de denunciar aquelas que atentam contra o 
interesse nacional ou que possam vir a prejudícar o traba
lhador brasileiro, atropelando a garantia dos direitos indivi
duais c coletivos. 

O Emendão, sabemos todos, nasceu destinado ao fracas
so; nasceu sem o respaldo dos partidos políticos, das entidades 
de classe e da sociedade em geraL Poderia o Emcndão ter 
nascido bastardo e, no entanto, lograr êxito, desde que tivesse 
substância, não comportasse os numero-sos~riscos e as eviden-
tes distorções que nele encontramos. _ 

Sua apresentação -à sociedade brasileira foi igualmente 
infeliz, pretendia o Executivo, talvez, impor sua ap~ovação 
a uma comunidade cabisbaixa, ·sem voz. Mas não foi o que 
se viu. Desde então, o Governo passou a negociar cotn o 
Congresso Nacional e as Lideranças políticas, mantend9, po
rém, algumas posições insustentáveis perante a ótica -da vonta-
de popular e do espírito da lei. _ _ 

Os desservlços que o Emendão pretende prestar ao País 
começam com a abertura da economia em condições arrisca
das, estabelecendo o fün do monopólio estatal em várias áreas 
de atuação: serviços de telecomunicações, refinação e trans
porte de petróleo c seu derivados, pesquisa, lavras e comercia-
lização de minérios nucleares. · · 

A propalada abertura do mercado, que para os nos~os 
governantes representa infalível panacéia, tem sido objeto 
de falsos argumentos dos_ inescrupLJlosos e de aplausos dos 
incautos. Tartta publicidade vem send-o dada à política neoli
beral e à abertura do mercado, que poucas pessoas têm cora
gem de tentar restabele_ce.r___a verdade, -~emendo os rótulos 
de arcaico,_ retrógrado ou estatiiànte. . _ _ .. _ 

O maniqueísmo, nessê cãSO, põde levar a erros grosseiros. 
Não se trata de defender o gigantismo do Estado, Ill:aS de 
reservar para ele o exato grau de lnt_ervcnção que, mantcn,do 
os espaços -da !ivre iniciativa, asSegure c ~~l_1~r_q~e de se tores 
estratégicos e evite que a coletividade fique à mercê do poder 
económico. 

O Sr. Divalôo Siaiuiii;nr - V. EX" me permita um aparte? 
O SR. ROY BARCELAR - Com muito prazer, nobre 

Senador Divaldo Suruagy. -------

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Ruy Bacelar, V. EX' 
traz ao debate desta Casa um tema que,-pela sua mag~itude, 
vem provocando uma grande inquietação nacioniar e, atrás 
dessa inquietação, uma grande interrogaçã_o. _Por que se trans
ferir para uma proposta a emenda à Constituíção a· expectativa 
da solução de todos os problemas do País? J~so p(.lr~ce mais 
uma bomba de fumaça para- tentar encobrir as f~lhas e os 
desacertos do Governo:-- O nosso País, em apenas tiin ano 
e meiO da atual administração, está vivendo um quadro estatís
tico. o mais deprimente de toda a sua História. Mais de 5 
milhões de brasileiros perderam o ·emprego nestes dezoíto 
meses. Milhares de empresas entraram em concordata e falên-:
cia. Soinente nesta última semana, em São Paulo, segundó 
a televisão, 10 mil empresas estão fechando as portas pelo 
juro extorsivo que aí está implantado. Somente nesta semana, 
mais de 10 mil empresas em São Paulo! Se em São Paulo 

. ~ais de 10 mil empresas -estão sendo fechadas, imagine no 

resto do País! O nosso Brasil, que era o 89 PIB do mundO 
ocidental, hoje é o 11". Foram confiscados 80 bilhões de dóla
res da poupança popular, sob o argumento de que a inflação~ 
dentro de 100 dias, estaria zerada. Nós estamos com dezoito 
meses, ela retomou a sua característica de hiperinflação, neste 
mês ultrapasará a casa dos 20% e em dezembro deverá ultt:a
passar a casa dos 30%. Para tOdO esse ·quadro dantesco, caóti
co, o Governo não está encontrando uma saída, uma solução, 
e aí transfere para uma emenda à Constituição, e atrãVés 
da mídía publicitária_, a ilusão de _que essa mudança na Consti
tuição, esse Emendão - hoje já chamado de Emendinha 
- resolverá todos os problemas do País. Ê mais uma ence
nação teatral, é mais um engodo, que vai se oferecer à Nação 
brasileira. Daí congratular-me com V. Ex~ pela corajosa de
núncia que está fazendo neste instante e, ao mesmo tempo, 
com a crítica do erro da generalização, transferir-se para a 
privati.Zaç~o absoluta a solução de todos o~- problemas do 
País. V, Ex~ bem sabe - representante de um dos Estados 
que mais produz petróleo no Brasil, que é o Estado da Sabia 
-que, segundo os estudos das multinacionai~, -~as "sete ir
mãs", não existia petróleo no subsolo brasileiro. Durante mui
to_ tempo, durante décadas, tentou-se vender essa imagem 
para o nosso povo: de que o subsolo brasileiro não tinha 
petróleo. O petróleo somePte transformou-se numa realidade 
graças à Petrobrás. Agora, querem privatiza-r a Petrobrás co
mo se fosse, assim, a causa maior dos embaraços e das dificul
dades económicas que o País está vivendo. E, quando se fala 
em ptivã.tização, vem o assunto do momento que é a privati
zação da Usiminas, A Ys~minas , _ _V. Ex~_ sabe, é a maior siderúr
gica da América Latina, a segunda do mundo, e querem iniciar. 
o programa de privatização jus_tamente por uma empresa viá
vel -que tem uma estatura e uma grandeza como acab~ffi:QS 
de citar: a maior da América Latina e a segunda do mundo 
-com títulos da dívida agrária que, até há bem pouco tempo, 
eram v--endidos como se fossem jornal velho: por quilo. Por 
que não se paga com moeda forte? Por que não se paga 
com dólar? Eu gostaria de perguntar a V. Ex' se se concebe 
que alguma empresa estatal seja privatizada na Europa, ou 
em qualquer outra região d() mu_ndo,, através de moeda que 
nãcr seja forte?- somente -no -Brasir e -que--se q-uer-pnv-au:z-ar 
uma emPresa desse porte, dessa magnitude, com papel hoje-~~
jorativo de não va~er nada. E quais são as quatro grandes 
interrogações que eu deixaria para V. Ex\ nesse momento? 
Vamos admitir que o Congresso cometa a incongruência de 

_aprovar esse Emendão ou essa Emendinha, corno já está pejo~ 
rativamente rotulada; resolveria o problema da dívida exter
na? Não. Resolveria o proble_ma do _déficit público? Não. 
Resolveria o problema da inflação? Não. Melhoraria o padrão 
de vida do povo brasileiro? Não. EntãO, por qUe eSsa veloci
dade_? Por que essa pressa? Por qu-e essa encenação -teatral~ 
Senã.doi- Ruy Bacelar, mais uma vez V. E r dignifica o Nor
deste, dignifica a Bahia, quandO defende com a honradez 
e com a firmeza das suas atitudes políticas uma tese que vem 
ao encontro dos ~!lteresses nacionais. Meus parabéns. 

O SR. RUY BACELAR .:.: Agrade-ço sensibilizado o seu 
aparte e as palavras elogiosas a meu respeito, eminente Sena
dor Divaldo Suruagy, e V. Ex~ tem t~da a razão quando 
alega que é mais uma jogada de marketing, levando a opinião 
pública a 

1

acreditar que essa propalada reforma pudesse resol
ver os_ problemas críticos da Nação brasileira. 

É preciso que se diga, com a ma~()r clar~za possível, que 
a Constituição está ·aí, ela é nova-,- ê de 1988, representou 
a realidade nacional em 1988, e mudá-la só para atender ao 
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capricho de um Presidente, ao programa de Governo de um 
Presidente, à filosofia de um Presidente, ou de quem quer 
que seja, é algo que denigre e que diminui o Congresso· Nacio
nal. Acredito que o Congresso nãõ- vai cometer_ ei~ incpn
gruência de maneira alguma. É preciso, sim, que o-afual Presl
dente da República, ou o_utro qualquer que venha, trace o 
seu plano de governo, sua filosofia de governo e se adapte 
à Constituição, à Lei Maior do País. Isso é que é importante 
e necessário. -- - ------ -- --

Agradeço o aparte do nobre Senador O"ivaldo Suruagy, 
que também faz justiça quando elogia a grarlde empresa, que 
é a Petrobrás. _ _ __ _ _ ___ - . 

Prosseguindo, Sr. Pre-sidente, quero _4ize~_que o programa 
governamental de privatiZ-ação, por exemplo, é, em tese, cor
reto. Entr_e_tanto. não se compr6eride por que o Governo quer 
se desfazer, primeiramente, da Usiminas, uma empresa con
ceituada internaciOnalmente, que dá lucros e cujo ·desempe
nho supera o de qualquer siderúrgica americana. MaiS difícil 
de se entender é o estabelecimento, pela comissão de privati
zação, dos valores relativos (ou das "taxas de çâQlbio") das 
diversas moedas, para fins do_ leilão, em escandaloso desa
cordo com seus preços relativos de mercado. Os Títulos dª 
Dívida Externa (DFA), que hoje valem 36 centavos, e atual
mente, acredito muito menos. Valerão 75 centavos-de dólar 
no leilão. Os Títulos da Dívida Agrária (TDA) foram arbitra
riamente multiplicados por 4: valiam 1/3 dos DFA; no leilão, 
seu valor será de 4/3 dos DFA, ou seja, 1 dólar. Está havendo 
aí, u-rha inversão: ao ip.Vés de se proteger os iriteresses do 
Estado está se defendendo os interesses dos especuladores, 
proprietários dessas moedas que estarão sendo recompradas 
por valores muito superiores aos seus preços de mercado. 
E neCessário que a comjSsão de privatização redefina _ai taxas 
de câmbio entre as diversas moedas para evitar a grande perda 
que se pretende impor ao patrimônío público. 

Além do mais, qual será o destino dos recursos prove
nientes das privatizações'? Serão empregados nas áreas de 
saúde, educação, habitação, transportes de massa etc.? ou 
se perderão nas mãos de uns poucos acostumados a se locuple
tarem do dinheiro público? 

No Emendão, a quebra de rllOnopólio- mais temida é a 
que se refere à refinação e à O tranSporte do petróleo e deriva
dos, juntamente com a dos minérioS -riuclC3res. 

Hoje, produzimos mais de 60% do petróleo que -consumi
mos. Chegamos à prOdução de 706 mil barri~ diários graças 
à Petrobrás, cuja contribuição p3ra o nosso -desenvolvimento 
não pode ser ignorada, enquanto que as empre_sas estrangeiras 
aqui"desenvolveram trabalho de pesquisa e prospecção poi 
anos a fio, nada descobrindo. Agora, quando é moda condenar 
o gigantismo do Estado, é auspicioso falar da Petrobrás -
um gigante que deu certo, que produzia apenas 3 mil barris 
diários Quando de sua cri<ição e que transformoU-se nO maior 
complexo económicO da América Latina. 

A pesquisa, lavras e comercialização de minérios nuclea
res são propostas questionáveis do Emendão, para dizer o 
mínimo. A verdade é que a nossa política mineral, não pode 
desprezar alguns aspectos protecionistas, pelo menos no que 
diz respeito- aos minerais estratégic'os. Esses cuidados, que 
são. usuais na maioria do_s países, tornam-se imprescindíveis 
no caso brasileiro, dado o conhecimento ainda incipiente de 
nossas dotações minerais. Além disso, o fato de não domi
narmos a alta tecnologia para o aproveitamento das matérias
primas coloca-nos em posição extremamente vulnerável quan-
to ao emprego de novos mate_riais. - -- ---

Se a quebra desses monopólios estatais merece a nossa 
repulsa por sua inconveníência, a criação de novos impostos, 
como pretende o Governo, deve ser rejeitada, até porque 

__ fere as garantias constltudona·is relativas aos direitos adqui
ridos. Enquadra-se especialmente neste caso a pretensão do 
Executivo de cobrar impostos sobre os ganhos dos mutuários 
referentes ao não-pagamento do saldo devedor remanescente 
por ocasiã() da quitação dos seus contratos: A criação' desSe 
novo imposto seria um verdadeiro atentado contra os direitos 
do cidadão, porque abrangeria os contratos já existentes à 
época da promulgação da Lei, ferindo direito líquido e certo. 

-__ Também a suspensã9 da exigênt;ia de anualidade na co
brança de nOvos impostos é igualmente inconstituctonãl. É 
como mudar as regras do jogo com a partida em andamento. 
Além disso, mostra a espantosa incoerência de_ um GOverno 
que se diz moderno e que aponta a economia de mercado 
como requisito básico para essa suposta ou pretendida moder
nidade. Querem nossos governantes atrair o capital estran
geiro o· que é justo e natural, para que nossa economia volte 
a crescer. Ora, Sr. Presidente, qual empresa estrangeira terá 
interesse_ d~ investir num país que cria impoStoS repentina
mente, alterando as regras p-reviamente estabelecidas e afron-
taildo a Ccirta Magnã? - --

O ajuste fiscal que ora propõe o Executivo, como vemos, 
é uma fábrica de contradições. Após décadas de centralização 
pOlítica e administrativa, o Brasil começou a promover a des
centralização necessária para corrigir as -distorções que ao 
longo do tempo foram se acumulando. Agora, quando esse 
proce-sso apenas se inicia, pretende o Senhor Presidente da 
República melhorar a arrecadação federal para elevar o nível 
de investimentos e fazer crescer o produto interno bruto. Mas 
is-so; a_ que custo? Ao custo de uma renegociação das dívida-s 
dos Estados e Municípios, de uina sangria na arrecadação 
desses úl_timos e da criação de novos tributos. 

EstadoS e Municípios, hoje, no Brasil, beiram a falência. 
DoiS ou-riêS- Estados, se tanto, conseguem manter o paga
mento do funcioilalismo dentro dos limites constituciOnais de 
65% de sua receita global. Da renda miserável dos municípios 
pretende o Govemo retirar 5 dos 25% a eles destinados pelos 
Estados na redistribuição da receita proveniente do ICMS, 
além disso, a centralização dos recursos envolveria outras fon
tes, comprometendo programas _existentes e promoveria um 
congelamento no repass_e do crescimento real da_ receita de 
origem federal. 

A proposta pode ser boa para o Governo Federal, mas 
é um risco iminente para as esferas menóres, que vivem uma 
situação pre-faliril.entar. 

O que se pode depreender desses atos governamentais, 
é que a miopia políticõ-3dministrativa impede a formulação _ 
e execução de decisões que se revelem consistentes com o · 
passar do_ tef!1pO. Em outras palavras, o imediatismo do Go
verno leva à busca de soluções rápidas, poi'ém de desdobra
mentos equivocados. A retenção ou confisco da poupança, 
Sr. Presidente, a ·perâ3 s3la-rial im-posta às classes trabalha
doras, os servidores colocados em disponibilidade e agora 
as propostas de ajuste fiscal e de renegociação da dívida inter
na, na forma como se propõe no Emendão. A impressão 
que se tem é de que o Governo pretende fazer caixa para 
saldar compromissos e garantir investimentos a curtO prazo, 
não importa a que preço. 

· Dentro dessa política imediatista está o tratamento qUe 
se quer dispensar ao funcionalismo, especialmente no que 
re_speitá à estabilidade, pretende o Governo reduzir os gastos 
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com os servidores e enxugar a· máquina administrativa ao 
reconhecer a estabilidade apenas aos funcionários concursados 
das carreiras próprias do Estado, após dois anos de efetivo 
exercício. A proposta, além de discriminatória, atropela os 
dispositivos Constitucionais. -· --

0 regime democrático pressupõe a alternância no exer~ 
cicio do poder, e não na atividadc do corpo funcional, que 
não pode ficar à mercê de caprichos pessoais, de preferências 
partidárias ou ideólogicas. A estabilidade do _servidor público 
não é privilégio; é u~ direito do_ servidor público reconhecido 
inclusive nos países mais desenvolvidos, sopretudo ag_ora, 
quando sentimos que a Nação brasileira deseja mudar o seu 
regime e adotar aqui o sistema parlamentarista. E, mais do 
que nunca, precisamos de funcionários estáveis e bcm-capa-
citados. _ 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, ellquanto as elites difigen
tes não derem o exemplo de honestidade, austeridade, traba
lho e transparência, enquanto continuar a impunidade, fica 
muito difícil cobrar o entusiasmo cíyico da sociedade, que 
vê o Governo tomar medidas de notável paradoxo:· freqüen
temente drásticas, mas de eficácia paliativa. 

Então questiono: que exemplo tem a sociedade brasiieira 
de um governo que convive com as denúncias cada-vez mais 
freqüentes de irregularidades e corrupção? Que segurança 
tem a sociedade para trabalhar, poupar e inv~stir_, _d_iante dos 
confiscos, das repentinas mudanças de regras na economia, 
das incoerências da política económica? Que segurança têm 
os_ agentes económicos e os próprios cidadãos diante de um 
governo que não hesita em a~ropelar a Constituição e agredir 
o Estado de direito? 

Deve a lei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Sei-VIr ao 
homem, c não este a ela. Compr~ende-se, assim. que a lei 
seja alterada, conforme sua época de vigência, a cultura e 
os costumes de cada povo, os objctivos predominantes de 
uma certa comunidade. Isso determina seu aspecto dinâmico. 
Mas, uma coisa é a modificação requerida pela vontade da 
maioria, pelo amadurecimento das pessoas e entidades, pelos 
resultados que se comprovem na vivência, na ex-periência de 
aplicação da lei. Outra coisa é a sua deturpação, sua descarac
terização para atender a interesses menores, sua desperso
nalização para adequar-s_e à transitoriedade do eç>ntexto polí
tico. 

O exame do_ chamado Emendão, agora dividi_dp em cinco 
projetas, agrupados_ conforme a natureza tlas propostas, mere
ce, por tudo isso, a nossa mais severa vigilância. Ao Le"gislativo 
não incumbe apenas fazer as· leis, mas tambl!m zelar_ por sua 
permanência; atendendo à expressa vontade da maioria dos 
cidadãos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ruy Bacelar, o $r. Dirceu 
Carneiro, r Secretário, deixa a cãdeira dã Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência;ãntes de conceder a palavra,como Líder, ao Senador 
Maurício Corréa, leml,fã. aOS Srs. SenadOres -ciue aeverá ser 

realizada, hoje, sessão extraordinária do Senado Federal, des
tinada a apreciar emendas à Constituição. · 

Convocada também para hoje se acha uma sessão do 
Co11gress.o Nacional, sCqüenciando a apreciação dàqueras ma
téria que- orifem deixaram de ser examinadas por falta de 
quorum. Seria ideal que o debate desta sessão ordinária se 
prolongasse até as 17 horas, a fim de possibilitar, na convo
cação da sessão extiãordinária, a realização, no ho:ário pre~ 
visto, ou seja. às 19 horas. da sessão do Congresso Nacional. 

Esclareço, por fim, aos Srs. Senadores, que há uma parti~ 
cipação popular no Congresso Nacional, já que é muito prová
vei que, concedida a inversão de pauta postulada por algumas 
Lideranças, haja apreciação dos vetos presidenciais apostos 
ao autógrafo que dispõe sobre a polítiCa sala-rial brasileira. 
_ Portant9 1 a preocUpação da Presidênçia, se houver, como 
hahítualmente ocorre, a compreensão dos Srs. Sen~_dores, se
ria no sentido de que. apreciada a Ordem do Dia, a_s insc-rições, 
às 17 horas, praticamente estivessem finalizadas para possi
bilitar -irriediatamente a convocação de uma sessão extraor
dhlãría, que, se -a~sim ocorresse·, serí~ realizada às 17 h9ras 
~~---~_s 17 horas e_30 minutos, permitírido,_portanto, que no 
horário já previsto para o Congrésso, ali se realizasse uma 
sessão para a apreciação da Medida Provisória n" 299 e nume
rosos vetos presidenciais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Concedo 
a palavra, como Líder, ao nobre Senador Maurício-Corrêa.-

0 SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT---, DF. Como Líder. 
Pro'nunda: O seguinte discursO.) -Sr. Presidente:-s[s, Senado
res, há_ pouco tempo falei da tribuna do Senado acerca da 
USiminas, e âTzia qUC mesmo antes da realizaÇ30 do leilão 
- configurava-se o indício de que uma CPI teria que ser 
instaurada para examinar os critérios., o processo de venda 
das ações da Usiminas. 

- Hoje. Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou de posse de 
um documento, que já está em poder da Procuradoria-Geral 
_da República, da mais alta gravidade. Havíamos mencionado 
-que a Nippon, que_ é o_ grupo que participa iõicialmente da 
comp·osiçãoacionária d3 Usiminas, detinha quatro vírgula trin
ta e poucos por cento do capital, e num lance de mágica 
passou a sua participação acionária para 12,88%. que e exata
mente o estágio da sua participação neste moPlento. Tudo 
de uma forma ilegal e abusiva, que não interessa aqui, neste 
instante, reprisar, mas que é objeto de apreciação de várias 
ações já em andamento da Justiça brasileira. Pois bem. Falei 
também que quem vai comprar a Usiminas é a Níppon -
já está tudo acertado. E hoje esse documento comprova_exata
mente isso. Estou de posse, Sr. Presidente. Srs. Senadores, 
da cópia de um fax, passada num impresso da Mitsubishi 
Corporation do Brasil S/A., Rio de Janeiro Ofrice,l'acMulle~ 
Message Covering, expedida por um Senhor chamado N. Sax
to o número do Faiz de onde ele teria passado: 021, Rio 
de Janeiro-5525948. Fax de onde ele teria sido passado: 
021-262-0414- Rio de Janeiro. 

À atenção do ~r. Paulo Roberto .Vales de Souz<,l Superin
tendente Geral, Usiminas Privatization. 
Vou ler primeiro--~m __ Inglês -embora- o melJ Inglês seja 
horrível, para os Senhores tomarem conhecimento. 
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Vou tent'ar traduzir: 
"De acordo com a matéria em referência, estamos enViari

do-lhe termo de compromisso por Fax, assim como docu
mentos juntos a esse, conforme falamos pelo telefone. Por 
gentileza, estude e prepare para um encontro cóhl a Usiminas_. 
Nippon Usiminas em 18 de outubro de 1991" 

Enquanto isso guarde este termo de compromisso, confi
dencialmente. Muito obrigado, com as minhas recomenda
ções." 

Agora, vóu ler para os senhores -esse documento que 
foi_ passado através de Fax para essa pes~oa que __tem que 
ser indentificada. Olhem bem o termo, a abertura, o cabe
çaçlho desse documento: 

"TERMO DE COMPROMISSO 
"Pelo presente instrumento particular, e na melhor 

forma de direito, celebrado entre os signatárkis qualifi
cados no anexo "D", doravante designados coletiva
mente Partes, e todas as demais pessoas jurídicas _qu~ 
vierem a aderir a este, doravante designados coletiva
mentc Aderentes, e que serão qualificadas -em anexos 
próprioS, têm entre si ajustado o presente termo, visan
do estabelecer os compromissos básicos que vão reger 
suas relações no _leilão de priv~tização das ações ordiná
rias da Usiminas e, em caso de sucesso, as suas relações 
enquanto acionistas da Usiminas, na forma abaixo." 

I. Os compromisso gerais __ _ _____ _ 
"Constituem compromisso das Partes e_ ~defen-

tcs: 

É um absurdo q~e. às vésperas do leilão, se concretize 
exatamente aquilo que esperam. 

É um_documento, não quero dizer que seja absolutamente 
verdadeiro, mas os indícios são- eviçl.entes. 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex~ me permii"e Um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Um minutinho só. 
Quem ia realizar o en-tendimento? 
Estão aqui, para quem quizer ver, o númêro--d_o fax e 

a data. É preciso que se examine isso. Agora', realizar um 
leilão que já está viciado é um crime, é contra a Lei de Socie
dade Anônima. Essa questão envolve, sem dúvida nenhuma, 
um arranjo perfeito em que aNippon será a dona da Usimin~s. 

Eu disse, aqui, que a Nippon ia ter o controle das ações 
da Usiminas. Hoje, quase que posso afirmãr que -ela pessoal~ 
mente terá a Nippon porque os documentos estão aqui. Quer 
dizer, antes de comprar as ações da Usiminas no tal leilão 
de amanhã, já sabemos para quem será_destinadç o controle 

-acionário da Usiminas. É um absurdo! Por isso que estOu 
vendo alguns "líderes sindicalistas" promoverem campanhas 
e serem favoráveis à sua privatização. Evidentemente que 
já existe um entendimento, Sr. Presidente. -Quero dizer que 
não posso afiançar, mas os indícios são veementes. 

Já assumimos o compromisso de encaminhar, hoje, uma 
carta ao Presidente da República - eu e o Líder do PDT, 
na Câmara dos Deputados, Vivaldo Barbosa - para alertar 
Sua Excelência a respeito do que vem acontecendo. Existe 
uma córiibinação. Por isso, querem fazer o leilão d~ UsirpJnas 

"'". de qualquer jeito pois já existe, sem "dúvi<;fa nenhuma_,_ um 
1.1. Participar em conjunto nô leilão de privati~ arranjo para que o controle passe para as mãos,da Nippon, 

zação das ações ordinárias da Usimínas, para adquirir que é aquela que tinha os mais de 4%, e que passou a ·ter 
tantas ações quan-tas permitirem os seUs reCursos ihdivi- os 12,88%. milagrosamente. 
dualmentc. Desse compromisso se excluem ci Clube 
e a Nippon que' por terem regras próprias pari a a quisi- O Sr. Odacir Soares - Permite-me V. Ex~ um aparte, 

nobre Senador Maurício Corrêa? ção das ações o-rdinárias da Usiminas, estão dispe_n-
sadas de participar do referido leilão;'" . O SR. MAURÍCIO CORREA:... Ouço o aparte do nobre 

Quero aqui fazer uma análise rápida. O Clube a que Senador Odacir Soares. 
se referem é a entidade que gerencia a compra dos 10% das 
ações para os empregados da Usiminas. O Sr. Odacir Soares- Senador Mauríci_o Corrêa, feliz-

-mente, V. Ex~ já, agora, quase no final dà. ·sua-fala, antes 
Quer dizer • esses-lO% dos_ empregados já estão sendo desde me conceder este aparte, fez uma auto-observação que, 

comprometidos para integrarem e:x:atameme essa combinação de certa forma, me deixa até tranqüilo. V. Ex~ disse que 
com -o grupo Nippon.- - - não poderia afiançar, mas os indícios seriam evidentes. biria 

E a Nippon, evidentemente, está excluíd~ -~esse_encontr_!), a v. Ex~ 0 seguinte: v. EX' até poderia afiançar, mesmo 
porque já tem os 12,88%; e ela já terri assegu:I-adO, hoje, não tendo dados concretos, ou indícios materiais irretorquí-
os 12,88% da assembléia e mais os 10% desse entendim~nto. veis, mesmo assim, poderia afiançar serem, as informaÇões 

Diz a cláusufa segUinte: que V. Ex~ tem inteiramente procedentes. Até porque V. 
"1.2 Procurar outros investidOres -(Adereiites) Ex~, como jurista que é, sabe que o leilão que vai-se realizar 

que, aderindo a este termo, apartem recu~os, através amanhã, dia 24, leilão de privatização apenas, como jurista 
de suas moedas de privatização, que possibilitam a que é e como·um dos que discutiram aqui a lei de privatizações, 
aquisiÇão do maior número-possível de ações ordinárias sabe que o leilão apenas inicia o processo de transfer~n~ia 
da Usiminas. do controle acionário, apenas inicia, ele não se CõnSuina. O 

1.3 Assumir e exercer, em conjunto, e com os processo de transferência do controle acionário de q_ualql!er 
Aderentes, o controle acionário compartilhado aa Usi- empresa estatal sujeita à privatização se inicia cOrri o leilão, 
minas. ele- -niio termina com o leilão, el~ vai terminar com a j:r_an_sfe-

1.4 Adotar, -para esse fim~ Os- "pri~Cípios e Condi- rêricia desse controle mais tarde~ V. Ex~, que conhece a lei, 
ções básicas e essenciais para a Associáç_ão de_ Acionista sabe _que ela decorreu de uma medida provisória, mas que 
da Usiminas, visando compartilhar o seu contrÇ~le, ob-, _forObjeto 9e um projeto de lei de conversão e que terminOu 
jeto do Anexo ~·A" deste Termo." esse projefo de lei de conversão aprovado, V. Ex~ sabe que 

Não vou ler o resto, mas está aqui um document_o que a lei prevê recursos ao Poder Judiciário, prevê expressamente, 
teria sido remetido por este fax, portanto uma denúncia gravfs- ela nem precisava fazer isso, ela é até redundante nessa parte, 
sima que já se encontra com o Ministéi:_io Público Federal mas ela, expressamente, regi~tr<;~. o _fato de que :o__ ocorrendo 
e acredito que, evidentemente, o Procurador vai determinar indíciOs~ ocorrendo ilegalidades, ocorrendo vícios no processo 
a abertura da denúncia que o caso requer. - de transferência e não apenas o leilão, no processo de transfe-
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réncia do coritróle acionário a quãlquer tempo, e íSsd que 
se pode fazer imediatamente à realização do leilão. as partes, 
qualquer cidadão brasileiro ou as partes ou aqueles que partici
parem do leilão e se considerarem prefudicados, poderão en
trar com ação própria junto ao Poder Judiciário. Vejam bem, 
eu até, acho desnecessária essa ressalva que V. Ex~ fez, quando 
diz que não pode afiariçar, depOis de estar afiançando. Mas, 
vamos admitir qUe V. EX" não pudesse afiançar. Eu--acho, 
até, que poderia afiançar, porque a lei protege o interesse 
nacional, a Lei n" 8.031, que decorre, repíio, de uma medida 
provisória, mas que foi objeto de um projeto de lei de conver
são, ela protege totalmente o interqsse nacional. Em nenh~m 
momento o interesse nacional corre o risco de ser prejudicado, 
na medida em que a lei protege o recurso ao-Poder Judiciário 
antes da transferência do controle acionário.-Então, é neces
sário qlic se consigne que será impoSsível, dada a diligência 
das oposições, dada a diligência dos movirnentós sindicais, 
dada a diligência do Ministério Público Federal, ser o patri
mônio público federal, o património do povo brasileiro, em 
qualquer momento, em relação a essa questão do leilão da 
Usirninas, ser prejudicado, porque a lei prevê o recurso ao 
Poder Judiciário antes- da transferência do controle acionário, 
do ponto de vista material, para aqueles que viere-m a ser 
os licitantes ve-nCedores desse leilão. Era este o_ aparte e agra-
deço a V. Ex~ esta oportunidade. · 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Eu só quero dizer a 
V. Ex' que concordo com suas observações. Só que depois 
de realizado o leilão, desfazer iSso é quase impossível. 

~O Sr. Odacir Soares- Mas a lei prevê. _ 

O SR. MAURÍCIO CORJiil:A - Eu só quero diZei que 
não vou afiançar com absoluta contundêncja, porque, na verda
de, trata-se de um documento que ainda não mereceu um 
periciariiento. mas os indícios são _veementes, são _extrema: 
mente sérios. -- __ 

Eu tive o cuidado de ligar para o telefone 021,262-0818, 
ou 021-262-0414, não sei se foi este ou sé- fOTO outro, parece-me 
que foi este- e confirmou-Se que é da Fundação do BNDES. 
Os indícios são, realmente, muito veementes. EY. constatei 
isto pelo telefone! _ _ _ ~,- ~ _ 

Agora, uma combinação dessa, no instante cm que Se 
pretende fazer essas privatizações- e nós, até, Son'ios favorá
veis a algumas_privatizaçôes eXaminando os modelos, não 
a privatização genérica, inclusive de serviços essenciais, mas, 
dessa forma, é evidente que, com esses dados que estamos 
tendo aqui mais as outras informações que pOssuímos, existe 
uma suspeira tranqüila porque a Belgo-Mineira, hoje, por 
exemplo -os jornais estão dizendo -desinteressou-~ pelo 
leilão? Estou informado que se desinteressou~se porque sabe 
a quem será entregue o controle acionário dã Usfri?nas.. 

O Sr. Odacir Soares- Senador Maurício Corrê a-, perdoe
me V. Ex• talvez até a minha ingenuidade ou a minha inocência 
nessa parte. Veja bem: quando V. Ex• chega à tribu_na do 
Senado Federal com um documentQ desse tipo - que V. 
E~ considera ser da maior importância porque implicaria uma 
denúncia contra eventuais vícios -que~piJderiam ocorrer no 
leilão -parece-me que. ao contrário do que V. Ex~ está 
a presumir, se estabeleceu um Contraditório tão grande nessa 
questão do processo de privatização, se estabeleceu uma trans
ferência tão grande, ao ponto de V. Ex•, sendo Líder de 
um Partido de OposiÇã-O ao Governo, esta-r com documentos 
que, a seu ver, caracterizariam iiidícios veementes de alguma. 
irregularidade ou de algum vício, parece-me que, ao contrário 

do temor de V. Ex', isso assegura ao povo brasi1eiro o cOritrole 
de todo o processo de privatização, porque esse processo de 
prívatízação está tão transparente, que mesmo documentos 
públicos de uso interno chegam às mãos das pessoas sem 
nenhum tipo de dificuldade. Ao contrário do que V. Ex• ressal
ta, acho que o leilão está se realizando de forma transparente, 
as normas são transparentes, e temos a lei para corrigir quais
quer vícios que possam ocorrer. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Senador, não posso acei
tar o seu sofisma. Não vou encaminhar esse documento, nem 
sugeri ao Senado Federal que encaminhe em caráter oficial, 
ao Procurador-Geral da República ... 

O Sr. Odacir Soares - Mas poderia fazê~Io. Não há 
problell!a nenhum. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - .•• porque este docu
mento já se encontra com o PrOcurador-Geral da República. 

O ai't. 40, do Código de Processo Penal, autoriza o Juiz, 
a de ofício, ·encarilinha,r ao MinistériO- Público, o que tem 
sido entenqido que, genericamente, a repartição pública pode 
fazer também. Não faz porque já é do seu conhecimento. 

Agora, pergunto a V. Ex'5
, um documento desse em que 

se manda. sigilosamente, de uma repartição para outra, para 
combinar a forma como se comprará o acervo ... 

O Sr. Odadr ··Soares - Tão sigiloSaffiente·· que já está 
nas mãos de V. Ex' 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - !'elo amor de Deus, 
isso é gravíssimo, Sr. Presidente! Isso compromete o leilão 

-de amanhã. 
Por isso, varitos encamirihar, hoje, uma carta ao Presi

dente da República, pedindo -que suste o leilão. Os indíciOs 
estã;o ;1qui. Combina-se, anteriormerite, quem vai ser O dono 

__ da USIMINAS._ Isso é correto? Há alguma justificativa para 
ffiso? -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência pede ao nobre Líder Maurício coriêa que coilclua o 
seu pronuncimento, até mesmo para que se situe dentrO da
quele apelo que fizemos no início da sessão, para que àS 
17 horas cheguemos ao término desta sessão ordinária, para 
que uma outra extraordinária possa ser convocada. E, dessã 
forma, tenhamos também a sessão do Congresso Nacional 
ãs 19 horas. 

O SR. MAURiCIO CORRÊA- Perfeitamente, Sr. Presi
dente. Só vou conceder um aparte ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy, que já tinha solicitado anteriormente, e pedir para 
que fique nos Anais- do Senado esse documento, tal a gravi
dade, para que, amanhã ou depois, o fato realmente sendo 
comprovado, como estou seguro que vai ser comprovado, 
ficar àciUí re'gistrado que um Senador disse que o leilão da 
USIMINAS está comprometido, porque o seu resultado será 
a entrega do acervo à Nippon. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Eduardo _Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy-Senador Maurício Corrêa, dian
te da denúncia que V._ J3x' está __ traze11do ao Plenário do Sena
do, da qual também tomei conhecin:lento-, -acfedito que não 
há alternativa senão a suspensão do leilão previsto para ama
nhã. Nilo é possível que o próprio BNDES, através da Funda
ção BNDES~ tenha recebido esse entendimento, um acordo 
realizado pela t-J;itst,!bishi Corp-oratíon do Brasil_ e a N!ppon 
Steel, pelo qual a Nippon Steel vai ter o controle acionário 
da USIMINAS, juntamente com os trabalhadores. E está es-
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pecificado, neste entendimento, a maneira como irão fazê-IÕ, 
se o Senador Odacir SOares ler com atenção as cláusulas. 
Inclusive, hoje, o Jornal da Tarde já traz uma manchete dizen
do: "Já se súbe quem deve ficar com a Usiminas", referindo-se 
a esse entendimento, o_ que fez com que não apenas um grupO 
acionário, a Belgo-Mineira, mas, inclusive, a Andrade Gu
tierrez e_ o Bradesco desistissem do leilãO por já saberem 
das cartas marcadas, combinadas. Isso é algo que tem que 
levar à suspensão do leilão. É necessário que iss6 seja inteira
mente esclarecido pelo Presidente do BNDES ani.t!S que se 
realize o leilão. Mais do que isso, toda a argumentação atê 
agora rerta pelo GOVérno, Cjue gastou ~ilhõeS iJe -C!uzeiros 
pela televisão em anúncios. de que estava se acabando com 
a estatização, cai pOr terra·.- Por que razão? Porque a Nippon 
Steel é uma empresa estatal japonesa. Por que a empres-a 
estatal japonesa é melhor dq que a empresa estatal brasileira? 
Ora, se for realmente verdad~ira essa notícia, já estampada 
mais como considerar adequado esse tipo de leilão. Não 

há outra alternativa !! isso nós deveremos salientar no debate 
que logo mais se travará na sessão do Corigresso Nacional. 
Cumprimento e me solidarizo com o Senador Maurício Cor-
*· . 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - As informações que 
V. Ex~ traz conjugam exatamente ... 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 
solicita ao ilustre Líder que encerre o seu pronuncia-mento. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, o Sena
dor Odacir Soares foí Cíiaáo-pelo Senador ·Eduardo Suplicy 
e acho que S. Ex~ tem direito. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ::- V_. )'::x• tinha 
direito a 5 minUtos, que já foram Ultrapassados em 15 minutos. 
De modo que, em respeito aos demais oradores, eu solicit:iria 
que V. Ex~ encerrasse o seu ptonuilêiamen·to. · · · 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Não estou pedindo a 
V. Ex• que me prorrogu_e o -TemPO_." EStoU~dii:e,ndo que o 
Senador Eduardo Suplicy fez referên~ia ao nome do Senador 
Odacir Soares e que, pelo Regimento, S. EX' tem direito 
de resposta. Então, eStou apenas dizendo que fica a critério 
de V. Ex~ conceder ou não a palavra a S. Ex~ o Senador 
Odacir Soaies. - - - --

Durante o discurso do Sr. Mauricio Co;rêa; o- Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 1~ 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - -C<:incedo a 
palavra ao nobre S_enador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o 
seguiflte discurso.} -Sr. Presidente,-"Sis: senaaor~, crise 
é a palavra mais pronunciada neste País. A cri_s~ eStá -aí, é 
verdade, mas, catastrofismo", desàriimo e si:hisüoSe não resol
vem nada. Tem"os de lutar e trabalhar. As dificuldades só 
serão superadas através do trabalho. 

As últimas semanas foram marcadas por eventos preocu
pantes, sem dúvida. O mais recente é a orida de dispensas 
coletivas. Mas até para isso, temos de encontrar os_ meios 
de minorar o problema. 

A situação _de várias empresas é realmente difícil. Elas 
estão _sendo forçadas a pagar juros de até 3_0"% ao mês para 
descontar uma duplicata --numa conjuntura em que suas 
vendas diminuem. 

Os crediários, por sua vez, cobram juros de mais de 35% 
ao _mês. Juntando-se as d~mi&sões, a inflação e as elevadas 
taXas de juros, tudo isso gera um clima desfavorável às vendas, 
é claro. _ _ __ _ ______ _ _ _ _ 

A primeira providência de uma empresa que enfrenta 
esse quadro é_ queimar es.wr1ues, a segunda, ve-nder proprie
dades, a terceira, despedir empregados. 

Nenhum empresário de- bom senso despede, se pode ficar 
com seus empregados. O Brasil ainda é pobre em recursos 
humanos. O quadro de pessoal é o património mais valioso 
de uma empresa. Os _gue ~onhec~m a in_tir.n!d~de da empresa 
sabem bem como é duro 1 _díficil e até doloroso para o empre
sário despedir seus empregados. 

Os diagnósticos disponíveis são cada vez mais conver
gentes. Em todos eles, a terapia exige muito trabalho. Muito 
trabalho mesmo! Além disso, ela requer bastante tolerância, 
compreensão e boa vontade de cada brasileiro, em especial 
das lideranças da Nação. 

Algumas medidas são tópicas e podem ser tomadas unila
teralment_e_para aliviar a situação aflitiVa de muitas empresas, 
co"ino é o caso da abertura de linhas de crédito para o desconto 
de duplicatas, assim como a redução dos juros bancários para 
o produtor e para o consumidor. Mas, para a solução mais 
definitiva dos nossos problemas, _dependemos de reformas 
estruturais que, por sua vez, dependem de modificações legais 
e até constitucionais. - -

o· PreSidente Fernando CouOi, conheCe-ildo bein a-g_ravi
dade aa sitUação e procurando se antecipar aos fatos, propôs 
Um entendimento nàciánal que começaria por uma ampla ne
gociação entre as lideranças políticas. _No fundo Sua Exce
lênda nos chamou para escolher entr~ a legislação que quere
mo_s e a legislação que podemos ter nesta hora de dificuldade. 

Isso, há mais de um mês. Bem mais de um mês. Infeliz
mente, os interlocutores contatados, na sua maioria, prefe
riram dar as cQstas ao Presidente da República. A crise agra
vou-se, mostrando que o Presidente Collor estava certo no 
_s_eu p_cidido de urgência. 

Al_gunsdíscutem ainda a direção da intransigência naque
la tentativa de entendimento_ Outros preferem deixar a água 
enti-ar no barco, defendendo a tese do "quan~o pior, melhor". 
Nada disso alivia a aflição do povo brasileiro. Precisamos 
de mais ação e menos discussão. O que o Brasil precisa é 
que todos se dê_em as mãos- e pronto! 

O povo brasileiro necessita de soluções mais expeditas. 
Se as Lideranças viram no gesto do Presidente Collor uma 
estratégia ihsatisfatória, que apresentem outras. Esta e a nossa 
reponsalidade perante a Nação. 

_Nesta hora de dificuldade em que muitos de nossos irmãos 
-comeÇam a perder seus empregos, não é justo posarmos de 
espectadores. E muito menos jogar toda a culpa em cima 
do Presidente da República. Se a proposta não foi boa, é 
nosso dever apresenta[ alternativas para se chegar ao mesmo 
objetivo- o entendimento. 

Mas não podemos desistir, ternos de insistir. Eu, pessoal
mente, defendo l!ma concertação voluntária desde 1984 -
quando Tancredo Neves peregrinava o País como candidato, 
e recorria à Confederação Nacional da Indústria em busca 
de mecanismos que pudessem ajudar no combate à inflação. 

Tivemos várias tentativas. Nenhuma vingou totalmente. 
Mas nenhuma fracassou inteiramente. Todas deixaram uma 
semc;nte plantada. Até mesmo a última- do Presidente Co
llor - deixou ensinamentos. Tivéssemos aceito a sua pro
posta, o País estaria hoje laborando na solução e não na 
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lamentação da crise. É isso que a Nação espera de todos: 
Trabalho! Muito trabalho! 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permjte-me V. Ex" um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ALBANO FRANCO- Ouço V. Ex•, nobre Sena· 
dor Div::tlJo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex"', c.om a dupla autoridade 
de Senador da República e de Presidente da Confederação 
Naciomd das Indústrias. rcconht.:cc o quadro tJastante_ difíciL 
em que a economia brasileira estü vivendo com os reflexos 
negativos no corpo social, V. Ex• que é um dos empresários 
vitoriosos que este País possui;-por4ue proveu na~prãfica a 
sua capacidade gerencial, provou na prática o seu sentimento 
coletivo. Tanto isto é verdadeiro que V. Ex~ vem recebendo 
uma confianÇa permanente de seus colegas empresários que 
o reconduzem, para a felicidade de todos nós, à Presidência 
da Confederação Nacional das Indústrias. e do povo sergipano 
que, mais uma vez, lhe outorga o mandato de Senador da 
República. Tudo isso faz de V. Ex~ uma pessoa altamente 
capacitada, qualificada para fazer um"" análise da realidade 
brasileira em_ que nOs _eriCoiiti"ainos. V. Ex• não desconhece 
que o Presidente da República mandou dois planos econó
micos; diametralmente opostos na sua memdologia e em _s~us 
objetivos. O primeiro, profuildamcntc intervenciOiíista. O 
Plano Collor I implantou, no regime capitalista, um fato que 
não se_ conhece no mundo, o confisco da poupança popular. 
Oitenta bilhõc::, de dólares foram confiscados da poupança 
popular, sob o argumento de que cm me11os de 100 dills a 
inflação estaria zerada. Ora, o Congresso lhe concedeu plenos 
poderes para um abuso de autoridade, pctrque o _confisco, 
na verdade, foi um abuso de autoridade, tanto que não tinha 
amparo legal ao ponto daqueles que rc.:c>rrcram à Justiça 
receberam os seus depósitos bloqueados, me~mo assim o Con
gresso não se negOU-a dar a s-ua c(fritfibuiçãó e a-sua c-olabo
raç-ão. Quando_ o Plano fracassou, o Presidente mandou um 
Plano Collor II, mudando toda a- sua equipe económica, os 
ministros e os assessores da área económiCa do País, e, mesmo 
assim, o Plano Collor II já fracassou. Aí o Presidente inventa 
um entendimento nacion-al, sem admitir, em momento 3lgum, 
que errou. O culpado são os emprcsárim, o culpado é a Consti
tuição, o culpado é o CongrcSSó, o culpado são os furicionárioS 
públicos, o culpado são os trabalhadores, o Presidente não 
tem culpa de nada. O Presidente é uma grande' vítima de 
todas essas injustiças que estão sendo felüts dentrõ _da eCono:.. 
mia brasileira; quando num regime pn:sídcncialista o Presi
dente é o maior responsável, Sua Excelência é que cria o 
fato; o ExecutiVo é que cria o fato. Compete ao Poder Legis
lativo analisar, apoiar ou rejeitar~- mas a inlciãtivã é-Compe
tência exclusiva do Poder Executivo._Tanto isso é verdadeiro 
que o Presidente, no seu nepotismo, afirmou que ele era 
o único responsável pelos acertos_ e pelos desmandos do Go
verno. E quando estamos assistindo a um espetáculo profunda
mente deprimente, que se tornou num escàndulo público, 
um romance entre duas das maiores autoridades do País, che~ 
gamos à conclusão de que aquelas autoridades não tinham 
o equihbiio inlocional para conduzir o Brasil. Então, o grand~ 
culpado - V. Ex'' me perdoe ousar contrariar a linha de 
orientação de V. Ex•. V. Ex~ bem sabe que sou seu profundo 
admirador, por tudo que V. Ex• encarna de seriedade, de 
retidão de caráter, de firmeza de atitudes, mas V. Ex\ neste 
iristante, com a ·responsabilidade_ que tem de um Líder de 
uma classe que está ·sofrendo na própria pele, verifica que 

milhares e milhares de empresas· entraram em concordata e 
falência; milhões de pessoas foram desempregadas. O Presi
dente é o grande culpado. Sua Excelência que aSsuma a .fes
ponsabilidadc; Sua Excelência que tenha a humildade sufi
ciente para reconhecer que errou e, aí sim, conclame o esforço 
de todas as forças vivas da sociedade para, juntos, tirarmos 
o País do fosso a que Sua Excelência nos levo_u; o Presidente 
da República está nos levando para o caos. Lamento que 
6 Brasil, em apenas dezoito meses, em apenas um ano e 
meio caminhou para o caos por uma incompetência adminis
trativa, por uma inapetência gerencial. Eu poderia fazer uma 
pergunta a V. Ex·~. que jamais farei: V. Exa jamais entregaria 
uma de suas empresas para o Presidente ser gerente! Não 
fou fazer essa pergunta em mamemo algum, porque não quero 
deixar V. Ex) embaraçado. Mas tenho certeza de que V. Ex', 
có"ffi(r-!!rttpres:âtio primoroso que é. bem sabe das grandes 
responsabilidades. E, graças a Deus_, V._ Ex~ está dirigindo 
uma entidade do porte, da força da Confede_ração Nacional 
das Indústrias para oferecer a sua orientação, para ofereCer 
o seu conselho, para ofe;:-ecer a sua experiência, a fim de 
que o Presidente mude de rumo para salvar o nosso País. 

O SR. ALBANO FRANCO-,- Se_nador DivaldoSuruagy, 
V. Ex~ sempre generoso, sempre me estimulando nos nossos 
pronunciamentos. serppre generoso com esse seu colega, seu 
amigo c_seu vizinho. No entant1J, como sempre ouvimos com 
a maior atenção e o melhor respeito o aparte de V. Ex~. 

E V. Ex". como um_d_emocrata, realmznte discorda de_algumas 
opiniões que estamos_ transmitindo nesta tarde, no Senado 
Federal. . . . . ... . . . . 

Não podemos, nobre Senador Oivaldo Sufuagy, jogar 
toda a ct.J.Ipa, toda a responsabilidade exclusivamente no Presi
dente da República; todos nós somos responsáve]s pela crise 
que ~País vive e atravessa. 

E verdade que os Planos não _frutificaram, que os Planos 
n_ão tiveram. o êxito esperado _c desej!ldo por toda a sociedade. 
É verdade que o-Presidente Fernando Collor exigiu ·sacrifícios 
de toda a sociedade, e a sociedade colaborou, contribuiu, 
inclusive o setor industrial brasileiro. No entanto, não pode
mos culpar somente o Presidente Fernando Collor, principal
mente_ tendo em vista a situação como recebeu o País .. As 
dificuldades já existiam de há muito tempo, a iriflaÇão, à épo
ca,-era de 84%. Hoje, apesar de todas as dificuldades, estamos_ 
vivendo uma inflação inferior a 20%. 

Ouvimos com atenção o aparte de V. Ex~, embora discor
d-a_ndo,_porque não podemos aceitar que a responsabilidade 
seja única e exclusiva do Presidente da República. O _mais_ 
importante no nosso pronunciamento, nesta tarde, é dizer 
que o Congresso Nacional tem as condições necessárias para 
definir quais são os prioridades do País. O Presidente da Repú
blica terá de aceitar as ponderações, as observações e o posicio
namento do Congresso NacionaL Esse é o meu _entendimentO. 

----O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -.Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO- Ouço, com prazer, o aparte 
de V. Ex• 

O Sr. Cid Sabói_a de Carvalho- Ú!.lÇO, com m_uitaatenção 
o pronuncimentO de V. Ex~. muito embora tenha cometido 
a infelicidade de chegar atrasadQ_e __ não acompanhá-lo desde 
os primeiros períodos. Sinto perfeitamente que-V. Ex~ procura 
explicar a posição presidencial diante do quadro em que nos 
encontramos. Não sei nem de corno devo chamar esse quadro,, 
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se de caos, se de crise, se de ingovemabilidade ou s~ja qual 
for o adjetivo. O fito é que V. Ex' usa, com prudêncía, 
da sua capacidade de análise, e chama a todos para que diviw 
dam a responsabilidade. Isso é muito importante: Agora, V. 
Ex' fala, também, do momento de grande preocupação. O 
Presidente da República não se dá com os funcioná_rios 'públi
cos. Sua Excelência não se entende com o operariado. Sua 
Excelência esmagou os aposentados do Brasil. Os aposen
tados, hoje, vivem um quadro de penúria. Sua Excelência 
não se entende com os empresários de médio e de peque-no 
porte, pois os há penalizado em excesSo atcf.aqui. O canal _ 
que tinha o Presidente de toque com a pirâmide social era 
pelo alto da pirâmide, pela elite, como organizações, como 
esta que V. Ex~ dirige. Mas, agora, estamos assistindo a um 
verdadeiro embate do Presidente da República com o Sr. 
Mário Amato, pessoa de grande expressão do empresariado 
nacional, e nos preocupa de como o Presidente vai se tocar 
com a pirâmide social, porque o elo que Sua Exc_elência ainda 
tem é exatamente pelas elites empresariais, e Sua Excelência 
vem rompendo isso. Tanto· assim que no encontro, que na 
verdade não deveria ter grande importância, com um ex-jo
gador de futebol, Sua Excelência faz do ex-jogador de futebol, 
que foi Pelé, o seu confidente. E fala do seu casamento, 
fala da crise brasileira, fala dos empecilhos, e fala, mais uma 
vez, do empresariado. Isso preocupa. COmo pode se acossar 
o empresariado num país onde o governante nele se assentou 
o de governar? Como pode um presidente que se elegeu exala
mente baseado nas possibilidades das elites, chocar-se com 
ela, sem se entender com a base da pirâmide social e muito 
menos com a classe média? Então preocupa. O apelo que 
V. Ex~ faZ é de alta sensibilidade. No entanto, sinto que _V. 
Ex~ faz um apelo quase que sentimental ao G_ongresso N~cio
nal, para que este defina parâmetros, diga as linhas que devam 
ser seguidas. Isso lembra muito um jogador de futebol -
já que falamos em Pelé e o Presidente fez dele seu confidente 
-, isso lembra um jogador de futebol que havia em nossa 
cidade. Ele se chamava Sapenha. Um -dia chegou ao seu clube 
wn treinador novo·. Esse treinador esquematizou tudo, como 
seria a vitõri3., cbnió S"eria o- gól etc. Então ele, na ignorância 
de um sertanejo que chegara ao futebol da capital, muito 
espantado, perguntou ao técnico- H Doutor' e o senhor com
binou com outro time esse negócio todo? Estã tudo combinado 
com os homens de lá?" Pois V. Ex• tem que combinar isso 
com o Presidente, para eu não bancar, aqui, o Sapeilha, per
guntar aqui: V. Ex• combinou com o Presidente? Porque, 
na verdade, Sua Excelência não deseja, pela personalidade 
que tem, efetivamente, que_ o Congress_o defina nada. SUa 
Excelência é que qi.iif definir o Congresso. Esse é o problema. 
Desculpe-me a franqueza, porque sou um admirador de V. 
Er. N3. verdade, renovo todo o meu respeito pela sua atuação 
como parlamentar e como homem de empresa. V. EX!' é um 
dos empresários que o Brasil respeita e é sobre pessoas como 
V. Ex• que o Governo deve se fundar sob o aspecto de produ
ção no País, uma produção que não pode parar. Já que não 
se entende com o povo, com a 111assa, já que não se entende 
com a classe média, Sua Exceleitcia deve se entender, pelo 
menos, com as elÍtes. Do- contrário, o último traço de união 
com a sociedade estará rompido. Por isso, muito me pr_eocupo 
com o rompimento de Sua Excelência com o Sr. Mário Amato. 
Desculpe-me a franqueza do aparte, mas sou um ouvinte de 
V. EX' no restante de sua fala. 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, meu nobre co_I_ega, amigo e mestre, o aparte 

de V .. Er. vem valorizar este pronunciamento na tarde de 
hoje, não só pelo respeito que nutro por V. Ex\ principal
mente, pelo espírito público e a competência que possuí. Ouvi 
com atenção e respeito o aparte de V. Ex• 

É claro, que não posso dizer que concordo plenamente 
com V. Ex~ Mas posso dizer que efetivamente o entendimento, 
o diálogo existentes, hoje entre as classes e o Governo, não 
são os ideais. No entanto, não é também tão ruim, tão nefasto 
como dizia V. Ex~ há poucos instantes. 

Dou até um exemplo a V. Ex~ Ontem, fÕda a equipe 
_ _e_conómica do Governo do Presidente Fernando Collor de 
Mello estava em São Paulo, na sede da Federação das Indús
trias daquele Estado, em companhia dos meus companheiros 
empresários de São Paulo, para ouvir, para dialogar, para 
auscultar e. principalmente, para sentir as dificuldades por 
que pasSa hoje a indústria brasileira. 

V. Ex~ também fez um importante questionamento ares
peito da autorização e da concordância do Presidente Fernan
do Collor quanto ao nosso pronunciamento. 

_-_ É claro que não tivemos o cuidado nem a curiosidade 
de perguntar ao Presidente se Sua Excelência estada de acordo 
com este pronunciamento, mas posso dizer, nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, neste instante, neste momento que 
é pensamento do Presidente Feroan_do Collor, pelo que tenho 
ouvido, pelo que tenho sentido, não só pelo seu amadure
cimento, pela sua compreensão e pelas dificuldades que vive 
e atravessa hoje o País, a sua firme disposição em ouvir, 
em acatar ponderações, idéias e sugestões importantes do 
Congresso Nacional. 

Muito agradecido, Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores1 o e1_1tendimento é um con

diÇão absolutamente necessária para se encaminhar uma solu
ção democrática. Tenho fé nele. Sempre tive e continuo tefido. 
As lideranças responsáveis desta Nação saberão agir antes 
que seja tarde demais. 

Por isso, venho a esta tribuna a fim de p~opor que os 
Líderes dos vários partidos do Congresso NaciOnal e_ntrem 
imediatamente em Estado de "Mutirão Cívico" para, até o 
fim deste mês formularem e apresentarem ao Presidente Fer
nando Collor' os termos de referência de um entendimento 
nacional que lhes pareça mais adequado. Estou propondo 
uma inversão de mão para chegarmos ao mesmo ancoradouro. 

Por "termos de referência" entendo duas coisas: primei
ro, uma lista de prioridades dos problemas a serem atacados; 
segundo, uma definição clara das tarefas que ca~em ao Pod~r 
ExecutiVo e ao Legislativo na resolução da cnse. Isso nao 
é um plano económico. É mais do que isso, é a promessa 
de cooperação que o povo brasileiro tanto n:erece. É_ um 
compiomisso de solidariedade perante a Naçao com VIstas 
a superar a inflação e evitar a recessã~. . _ 

A situação é grave, mas tem soluçao. Nunca fOI tao urgen
te promover o entendimento .. O ~certo i~ terno vi_a~ilizará 
o acerto da dívida externa. O chma mternactonal é mats favo
rável do que há um ano. Os investidores se aproximam da 
América Latina. O Br&sil pode tirar proveito das novas opor
tunidades de investimento. Internamente, gastaremos menos 
com importação de alimentos. A próxima safra será vigorosa
mente estimulada pelo novo plano agrícola que, em boa hora, 
o Presidente Fernando Collor decidiu implementar. 

Em suma, o futurO próximo nos reser.va dias melhores. 
Te_mos de controlar a inflaçãot e para tanto, temos de encon
trar um'a fórmula de ratear sacrifícios. Esse problema é nosso 
e precisa ser resolvido _aqui no Brasil. Começamos por esse 
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mutirão. Sugiro, portamo, que a Mesa do Senado entre em 
contato com a Mesa do Câmara e com todas as lideranças 
para começarmos o trabalho já. -

Essa demonstração de boa vontade dará um rumo ao 
País. Sinalizará aos empresáriOs e aos trabalhadores q-ue eles 
serão amparados. Indicará à opinião pública que, cOm a ajuda 
de Deus, parlamentares e Presidente colocarão o varejo de 
lado para acudir o atacado .. 

O Sr,_ Mário Covas - Permite-m~ V .. Ex~ u_m aparte, 
nobre Senador Albano Franco? 

O SR. ALBANO FRANCO - Com muito prazer; ouço 
o aparte do nobre Senador Mário Covas. 

O Sr. Mário Covas- Não quis incomodar V. Ex~ Õ\lrante 
a sua peroração, até porque o termo final do discurso de 
V. E~, portanto, as sugestões feitas, me parecem profundaR 
mente adequadas na medida em que V. Ex~ reclama do Poder 
Legislativo uma tarefa que, sequer, é do_ Poder L_egislativo, 
no pressuposto, portanto, de que de parte de quem deveria 
fazer isso, a tarefa não foi feita.- A argumentação que levou 
V. EX' a isso - volto_a insistir - m-e pareCe perfeitamente 
adequada à sugestão de V. Ex• Disse já em aparte a V. Ex•, 
em outro discurso aqui proferido, que o meu partido sustenta. 
exatamente esse posicionamento. de que a sociedade civil, 
aí envolvidos os partidos políticos, entidades empresariais, 
entidades de trabalhadores, a Ordem dos Advogad~s_do Bra
sil, CNBB, deveriam estabelecer uma pauta mínima de obje- _ 
tivos para, com esses objetivos em mãos, levarem à Presi
dência da República a posição da socieda_de civil e o que 
seria margem de um entendimento de objetivos e· rião de 
um entendimento de cooptações ou de participação no Gover
no. Até porque é muito difícil. Peço a V. Ex• que não nos 
leve a esse extremo de masoquismo. Na realidade, as instituiR 
ções, os partidos, a sociedade civil, têm cumprido bem a sua 
parte. Longe de mim que fui candidato e que, portanto, por 
obrigação, em face da reivindicação, tinha que conhecer a 
situação_ em que vivia o País, a idéia de que seria possível 
esperar que, num breve instante, se reencontrasse_m caminhos 
para os quais a deformação ocorrera há dez ano_~. Mªs se 
é verdade que reconheço, não é verdade que o Presidente 
da República reconhece isso. O Presidente da República foi 
candidato, dizendo que em três meses solucionaria os proble
mas nacionais. Outro dia, eu participava de uma discussão 
com dois Senadores na televisão, e um deles me perguntava 
exatamente isto: "Mas V. Ex~ esperava que o País tive_sse 
soluções num período tão curto quanto este?" Eu não·; quem 
esperava era o Presidente da República, este foi o tema da 
sua campanha. ~Portanto, o drama maior que este País vive 
hoje é que o tamanho da promessa foi de tal ordem que 
a ç1esilusão passa a ser proporcional a esse tamanho. É evi
dente que, se as coisas durante _o processo eleitoral fossem 
feitas restritas à dimensão da verdade, colocando o quadro 
exatamente como ele era e voltado para a reivindicação de 
que a Nação inteira tinha que se engajar nesse processo, mUito 
provavelmente, ainda que com as dificuldades presentes, esta
ríamos vivendo sob a orientação e sob os ditames de que 
afinal era absolutamente impossível outro caminho. Veja bem: 
V. Ex• diz que o Presidente da República tentou várias· vezes 
o entendimento. Qual é o entendimento que o Presidente 
da República tentou? Voltou a insistir que viveinOS-ó-drama 
do _vocábulo, o drama do vernáculo, o drama das palavras. 
O que é o entendimento que o Presidente da Repúblie:a pro
pôs? É a adesão? É a rendição? É a aceitação e a o_r:$ssão 

em relação a determinadas coisas? Ou é a busca comum da 
Nação como um todo em_ tomo de determinados objetivos? 
Para quê? Para enfrentar uma crise que existe ou não existe? 
É a_crise que faz com que Sua Excelência convoque o Conselho 
da República, que pela Constituição é convocado quarido_ as 
instituições estão sob período democrático-, ou é a não-crise, 
conforme proclama o seu Porta-Voz, quando diz que quem 
fala que existe crise está criando neste País um clima de abso
luta insustentação de natureza política? É a crise que reco
nhece V. Ex~ no discurso, ou V. Ex~ está prestandO um desser
viço-ao País, no instante em que, traduzindo uma situação 
real, a_ponta para as dificuldades existentes e, portanto, estaria 
acentuando essas dificuldades? Não! A responsabilidade é 
de ~Qdos nós, sim;_ mãs é {:m!Ci~o que pesquisemos qUem- a 
está cumprindo e quem não a está cumprindo. Este Congresso 
tem cumprido a sua responsabilidade, até em termos de aten
der às convocações do _Executivo. V. Ex• faça um retrospecto: 
qual foi a demanda que o Presidente da República fez perante 
este Congresso que não foi atendida? Este Congresso transfor
mou em lei - e, portanto, foi seu co-autor, do ponto de 
vista legal - uma medida provisória que fez uin coiifisco, 
um confisco tão direcionado para quem efetivamente poupa, 
que agora, ao contrário do que pensavam o comércio e a 
indústria quando se liberou o dinheiro, não houve aqueci
mento na demanda. E não houve aquecimento, porque o 
dinh!!iro que estava preso era o do poupador mesmo e, portan
to, continuou sendo poupado. Afinal, onde está e~~ª :resposta? 
Quando V. Ex~ nos convoca a todos, num reconhecimento 
tácito e explícito de que quem deveria comandar esse processo 
não o está fazendo, na realidade me parece perfeitamente 
razoável. Acho que todos nós::-- V. Ex!' inclusive - _t~m.QS_ 
sido presenças constantes nesta tribuna, dando a nossa visão; 
a nossa contribuição, a nossa perspectiVa de natureza política 
e económica na direção do que pareça, no jogo democrático 
convencional, o papel de cada um de nós. Acho, como V. 
Ex~, que vivemos um período tremendamente complicado. 
Não posso escamotear o fato_de __ que, a cada dia, em cada 
se.tQr co_m quem c_pnverso, _vej_o u~ profund_o_desânimo, uma_ 
enorme desil1::1são, uma descrença ~om..~!!Jação ao f1,1turo,_que 
se preconiza afinal carente de possibilidades~ carente de alter
nati"vas, carente de horizontes. Mas eu não iria ao limite de 
uma autoconsideração do nível que V. Er faz, como se o 
Presidente da República fOsse culpado de tudo. Sua Exce
lência não o -é, sem dúvida nenhuma; mas, por outro lado, 
não deixa de ser culpado de qualquer coisa e redirecionaria 
essa culpa para outras instituições_ que, afinal, ao invés de 
serem beneficiadas, têm sido atingidas por esta ação_. Con
cordo com as conclusões: parece-me perfeitamente razoável 
que esta Nação tome em suas mãos a tarefa de formular alguns 
objetivos, que não podem ser um projeto. de governo, que 
não podem passar pelo_ terreno da educação, não podem passar 
pelo terreno da saúde, da habitaçãu~ que têm que se confrontar 
com alguns :Problemas específicos: o que fazemos com o ·salá
rio? O que fazemos com a taxa de juros? O que- fazemos 
cimento económico deste País? O que fazemos com o défiCit 
público? E parar por aí. Se a sociedade for capaz de se entenR 
der sobre isso, aí é_ possível conversar com o Presid_ente _da 
República e dizer: "A sociedade pensa isso. Se Vossa Exce
lência quiser caminhar nessa direção, vai contar com todos 
nós". Mas, contar comigo, o Presidente da República não 
significa que eu deva ser parte do Gové'rno. Quero continuar 
a exe:rcitar a minha visão política de Oposição. Quero conti
nuar a Ser o que so~- aqui, porque a legitimidade do meu 
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mandato enquanto Senador é a mesma do Presidente da Re-pú
blica: eu também cheguei aqui pelo voto popular. E quem 
me elegeu não o_ fez dizendo: "Olha, em nome do sucesso 
de um governo, abra mão das responsabilidades que lhe dou 
para ser Senador". A minha obrigação aquí é, em cada instan
te, representar a sua cidadania na exigência da dignidade na 
vida pública, na exigência de que a busca permanente dos 
problemas nacionais seja uina -constante na atuaçãO de cada 
um de nos. De forma que estou perfeitamente -disposto, -por-
que o :meu ·compromisso· não é com o Governo, tião-é ·com 
o Executivo, mas com a Nação, a ser parte de algurila coisa 
que afinai brote, nasça espontaneamente da Nação e da socie
dade, na medida em que não tivermos isso via ~~esidência 
da República. TivemOS viàPresidência da República até agora 
a exibição da figura do príilcipe, que, de forma autoritária, 
põe e dispõe sobre qualquer coisa. E V. Ex~ é testemunha 
disso. Não há um episõdio pior para o ·sucesso· ·cte qualquer 
forma de entendimento do que aquele que V. Ex• viveu, quan
do, no Ministério da Justiça, empresários-e trabalhadores che
garam a uma proposta comum, que, no mínimo, tinha a dimen
são política do fato. A ela, quinze dias ou uma semana depois, 
o Governo reSpondeu da segtiiii.le fófriJ.a:- "Isso tudo nós apo
sentamos. Damos um ·abono de 3%". E se jogou fora· um 
entendimento a um nível económico que, naquele instante-, 
era fundamental para o progresso e para soluçã_o _dos proble
mas. Por quê? Porque- não há vocaçãO- do Executivo para 
entendimento. Não há vocação para pacto. Esse Governo 
é vocacionado para o exercício autoritário do poder. Isso torna 
difícil. Mas, ainda assim, se somos Oposição ao Goverrio, 
não o somos ao País. Portanto, parece-me perfeitàmente ade
quado que, nos limites das nossas conveniências e das nossas 
responsabilidades, aqui nos entendamos na busca de um proje
to, que não é o meu, que não é o seu, que não é o de nenhum 
dos Senadores aqui presentes. Nem pode ser assím, ou não 
será uma negociação. Em face desse entendimento! podere
mos confrontá-lo com o imediatiSmo da crise. Mas não vamos 
escamotear fatos. Não vamos escamotear ver~ades. Não pode
mos admitir que não exista aquilo que está mãis do ·que eviden~ 
te, transbordante, aquilo que hoje já é uma preoCupação 
coletiva, em face do fato de que ninguéiri quer qualquer solu
ção de continuidade do processo democrático. Temos um Pre
sidente da República por _cinco anos C!•_ depois de um ano 
e meio, vivemos um período desse- tipo. E verdade que, du
rante dez anos, o Produto Interno Bruto caiu 6,5%; mas não 
é menos verdade que, neste Governo, em um ano apenas, 
empatamos com esse mesmo resultado, e o País regrediu 6,5% 
do seu Produto Interno Bruto per capUa. Portanto, acho per
feitamente legítimo, mais do que isso, é indis.pensável que 
hoje nós, enquãnto representação política, ·enq-uanto sacie~ 
dade civil, tentemos formular alguma coisa num processo mui~ 
to mais complexo do que aquele que decorre do voto eleitoral, 
do que aquele que elege alguém, do que aquele que faz alguém 
o responsável pela condução de determinada política. Mas 
não vejo muitaS outras alternativas neste momento, a não 
ser esta .. -Não vejo grande coincidência entre a sustentaçãO 
do discurso de V. E~ e as conclusões, mas não posso deixar 
de admitir qUe estou iriteíramente- de acordo com as conclu
sões. V. EX" aponta no caminho certo. Só discordo de uma 
coisa: não acho que V. Ex' precise, em seu nome P!óprio 
e em nome de todos nós, nos pintar num qua-dro de ausência 
de responsabilidade ou .de omissão em relação à solução da 
críse, que não me parece tenh;:t existido. De qualquer maneira, 
conte V. Ex' não apenas cóm a simpatia e admiração que 

Jhe dedico, como, mais dO que isso, com a inteira concOrdância 
com o teor das conclusões do seu discurso. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro - Fazendo soar 
a campainha.) -Lembro ao nobre Relator que o seu tempo 
já se esgotou. -

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Mário Coe 
vas, as palavras de V. Ex~ engrandecem o nosso pronuncia-
mento na tarde de hoj~. .. 

São palavras lúcidas e brilhantes do homem público _que 
tanto admiro, não só pelo seu espírito público, mas pela sua 
coragem cívica de enfrentar os desafios dos problemas d.a 
Nação brasileira. 

FicO muito feliz qu-ando um homem público, como o Sena
dor Mário Covas,_concorda em que tentemos as nossas suges
tões; que o Congresso Nacional, através de um trabalho con
sensual das suas lideranças políticas -mesmo como admito 
no meu pronunciamento, inverféndo a mão - dê, efetiva
mente, a sua colaboração, a sua sugestão e a sua proposta, 

Ouvi atentamente quando V. Ex~ falou no desânimo e 
na desesperança. Desânimo existe por causa das dificuldades, 
realmente, imediatas que temos. E é por isso que- dentro 
deste imediatismo a que V. Ex~ se referiu ~ conclamo o· 
Senado Federal na tarde de hoje, -p-ara que todos nós, de 
mãos dadas~ com a ajuda de Deus~ trabalhemos em prol de 
uma solução que a sociedade ainda espera e almeja, porque 
a sociedade deseja antes de tudo a democracia. 

O Sr. Ruy Bacelar - V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO - Com praze~. ouço V. Ex• 
se o Sr. Presidente autorizar. 

O Sr. Ruy Bacelar- Senador Albano Franco, ouço com 
muita atenção o seu pronunciamento muito abalizado e de 
preocupação com a situação nacional. V. Ex~ conclama as 
lideranças políticas para o entendimento e para o acordo; 
porque assim o deseja o Senhor Presidente da República, 
de acordo com o seu pensamento, com o seu pronunciamento.
Mas V. Ex• conhece o Presidente da República muito mais 
do que eu, e sabe que o seu estilo, a sua formação não é 
de entendimento, não é de acordo, Para entendimento e para 
acordo é preciSo credibilidade, Sr. Senador, e me parece que 
isso já está faltando ao _Presidente da República. Peço vênia 
para discordar não só de V. Ex~, mas de tantas lideranças 
impOrtante~ deste País, que vêm falando tanto em acordo, 
tanto em entendimento, como uma necessidade para a·g~rver
nabilidade do País. Eminente Senador Albano Franco, o Bra
sil está a precisar é de gerência, precisa é de um grande geren
te. O de que o Brasil está a precisar é que· o Senhor Presidente 
da República passe ~ ter gosto, apetite pelo Governo e passe 
a governar o País. O de que o Brasil precisa, no momento, 
segundo o meu entendimento, é que o Senhor Presidente 
da República trace um programa de governo, uma filosofia 
de governo e que pro·cure, neste CongreSso~ a sua base parla
mentar. Porque aqueles, não todos, que falam em entendi
mento, desejam, no caso do Presidente da República, diminuir 
o ímpeto das oposições contra o seu governo, e parte daqueles 
outros que também defendem o entendimento, não tantos 
desejam, na verdade, ficar em cima do muro tirando proveito 
do Governo que aí está. O bom parã o Biasil, no momento, 
e para todos nós brasileiros, é que o Presidente tenha es.te 
programa definido de governo, que procure no Cong"resso 
-o que não é difícil- o apoio, a base parlamentar, para 
governar o País, e que deixe a nós outros fazer oposição 
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ao seu Govenio; não ao PaíS; poi·cjue~-- tódas as vezes que 
o PreSidente enviou proposições ao Congresso Nacional que 
vão ao encontro das aspirações naciorlais, o Congresso Nacio
nal não lhe faltou. Daf parabenizar o seu pronunciamento, 
e pedir a V. Ex~ que leve esta nossa sugestão ao Presidente 
da República: que trace um plano, e que procure a bas_e de 
sustentação no Congresso Nacional, que é muito importante 
para o Brasil. Muito obrigado a V. Ex~ -

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre colega e meu vizi
nho, Ruy Bacelar, agradeço as suas palavras, embora,_ tam
bém, V. Ex' discordando de alguns tópicos ·cto nossO pronun
ciamento, mas as palavras de V. Ex~ vêm valorizar o nosso 
discurso. Relembrando o aparte do Senador Mário Covas, 
aproveito para dizer que não pregamos nem o Presidente 
deseja pura e simples adesão, porque adesão não significa 
a elevada política que todos nóS defendemos. A adesão é 
ao Brasil, para que os problemas sejam resolvidos e solucio
nados pelas lideranças políticas deste Congresso. E eu também 
aproveito para dizer a V. EX",---Senador Ruy Bacelar, que 
efetivament'e o Presidente tem se esforçado, inclusive dedi
cado horas de trabalho em favor do Brasil. Se Sua Excelência 
não- tem conseguido, muitas vezes pór falhas, por adversi
dades, e muitas vezes, por incompreensões, nóS temóS que 
realmente ajudar. O Congresso Nacional tem essas condições, 
inclusive, como dizia também o Senador Mário Covas~ õ-Presi
dente tem mais três anos e meio de mandato e foi legitimado 
pelo voto popular. 

Muito obrigado, nobre Senador Ruy Bacelar. (Muito 
betn!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Almir Gabriel - Aureo Mello -~Eduardo Suplicy -
Fernando Henrique Cardoso_- Guilherme Palmeira- Hum
berto Lucena- Iram Saraiva- Jonas PinheirO- Josaphat 
Marinho -Mareio Lacerda - Mário Covãs -=Moisés Abrão 
- Ney Maranhão- Ronan Tito,~ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, 
projeteS de lei que serão lidos pelo Sr. P Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 348, DE 1991 

Dá nova redação ao art. 9? do Decreto-Lei n~ 3, 
de 27 de janeiro de 1966, que disciplina as relações 
jurídicas do pessoal que integra o sistema de atividades 
portuárias. 

O CorigrCsso Nacional decreta: __ 
Art. 1' O art. 9", do Decreto-Lei no 3, de 27 de janeiro 

de 1966, passa a vigorar com a seguint~ redação: 

"Art. 99 A Polícia Portuária, Como IOrça de poli
ciamento, fica subordinada ao Departamento de Polícia 
Federal. 

Parágfafo único. - Passarão a iri"tegrar os -quadros 
da Polícia Portuária os atuais membros da Guarda Por
tuária, com seus direitos e vantagens." _ 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de s0:a publi
cação. ~ 

Art. 3'! Revogam-se as dfspÚsiçOe:s erri- contrário.-

Justificação 

Em 28 de janeiro de 1808, D. João VI assinou a Carta 
Régia abrindo os portos brasileiros ao comércio exterior, sur-

gindo os primeiros serviços de segurança, contratados pelas 
empresas proprietárias de cargas g~r:_ais. __ _ __ _ _ 

Em 22 de setembro de 1922, o Presidente EpitáCio Pessoa 
assinava o Decreto n9 15.693, aprovando o regulamento doS 
portos organizados, aparecendo no artigo 10 a competência 
da empresa exploradora dos serviços para efetuar o policia-
mento dO cais e demais dependências portuárias. ' -

Em 5 de fevereiro de 1942, foi instituída pçlo Decreto 
nn 8.680 a Polícia Portuária. -- - - -

Em 31 de maio de 1982, o Decreto no 87.230 regula
mentava as funções da Guarda Portuária, dando a esta as 
mesmas atribuições consignadas à Polícia Portuária. 

De acordo com a legislação, a Polícia Portuária exerce 
a segurança dos portos, considerados área de s_egurança nacio
nal. 

Em 2 de outubro de 1974, através da Ordem de Serviço 
n" 0146n4, a Capitania dos Portos do Estado do Espírito 
Santo comunica à Guarda Portuária_ os procedimentos a serem 
adotados. para coibir o porte de armas na zona portuária, 
cOmentando no item 4 o seguinte:_ ~·os cidãdãos que estivúeiri 
conduzindo armas de qualquer espécie, sem o necessário pOrte 
de arma, serão desarmados. presos pela Guarda Portuária 
e conduzidos à Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS), 
para posterior encaminhamento ao Diretoi- da Divisão da Polí
cia Federal do Estado do Espírito Santo". 

Na exposição de motivos interministerial sem número. 
os Senhores Ministros da Justiça, da Marinha, do Trabalho 
e Previdê"ncia Social e -da Infra~EStrutura informam ao Sr. 
Presídente da República que a ligação existente eritre aGuar
das Portuárias e a Marinha de _Guerra não se justifica, já 
que não há qualquer relação à função policial por parte désta 
última (Marinha), na formação do seu corpo de oficiais. 

_Não_é difícil, assim, perceber que não é de_ hoje que 
a Polícia Portuária exerce de fato as_funções policiaís que 
lhe foram conferidas com o passar dos anos. Seria injustificável 
supor ã privatização de um org~nismo po1icial que se sustentou 
nos seus próprios princípios da ética prOfisSiOnal. O que os 
Guardas Portuários fizeram até a presente data demonstra 
quão valiosos_ são esses homens, que sem apoio fazem dos 
port9s brasileiros os locais menos falados pela imprensa nacio
nal e internacional em matérias de ocorrência criminãL -

A rede de informações formada por milhares de homens 
que desenvolvem a função policial nos portos é impOrtante 
para que haja um mínimo de segurança nas atividades portuá
rias, e a sensatez deve persistir naqueles que representam 
uma sociedade tão carente de segurança. 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1991. -Nelson Car
neiro. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaizia 
- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO~N• 349, DE 1991 

Extingue disposições legais que asseguram a prisão 
especial. 

O Congresso Nacional decreta: 
Àrt. 1 ~ BCam re'I(Ogados Õ art. 295 e seus inCisoS e o 

art. 437 do Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689, 
de 3 de outubro de 1941); a Lei no ~799, de 1o de setembro 
de 1949; a Lei no 2.860, de 31 de agosto de 1956; a Lei no 
3".181. de 11 de junho de 1957; a Lei no 3.998, de 29 de 
novembro de 1961; o art. 66 e respectivo parágrafo único 
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da Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 e demais disposições 
em contrário, todos referentes ao din!ito de prisão especial. 

ArL 2" Esta lei entra em vigor na data de_ s~a publi
cação. 

Justificação 

O postulado de que todoS "são iguais peninte â leí;- serii 
distinção de qualquer natu-reza", expresso no art. 5_~ da Consti
tuição Federal inspira-nos a apresentar a presetfte medida 
ao prudente juízo-dos nossos-nobres Pares, buscando revogar 
a regalia da "prisão especial", estabelecida em "diplomas in
justos", adotada, aqui, a polêmica concepção do "direito justo 
ou injusto'', sendo este último_ aquele estabelecido pelo Poder 
Legislativo com conse-qüência.Sjurídicas disthitas dos seus "an
tecedentes substancialmente iguais", ou seja, como ato confli
tante com os princípios universais da 1 ustiça e do_ Direito 
Natural. 

Ao alvedrio, pois, dos ilustres Pares, a presente propo
sição que esperamos venha a ser aprovada. 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1991. - Senador 
Eduardo Suplicy. · · 

(À Comissllo de Constituição, Justiça e Cidadania 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os projetes 
lidos serão publicados e remetidos à comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único suplementar, do Substi
tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 50, 
de 1987 (n' 171, de 1987), de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a padronização, a clas
sificação, o regiStro, a·"inspe·ç-ãõ, a produção e a fiscali
zação de bebidas, autoriza a ctíaÇãCi do Conselho Na
cional de Bebidas, e dá outras proVídências; tendo: 
PARECERES, sob os n~ 241 e 370, de 1991, das Comis
sões:-

- Diretora, oferecendo redação do vencido; 
-de Assuntos Económicos, favorável às Emendas 

de n~s 2, 3 e 4 e contrário à de n"' 1, oferecidas no 
turno suplementar. 

A discussão da matéria- IOT e ri cerrada na sessão de 16 
de agosto último. - -- _ _ ,....,.- __ 

Passa-se à votação do substitutivo em turno suplementar, 
sem prejuízo das_ emendas. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores_ que aprovam o substitutivo queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É a seguinte a matéria api:oVada. 

Redaçáo do vencido para o turno suplementar do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 50, de 1987 (n• 171, de 1987, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a padronização, a classificação, o regis
tro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, 
autoriza a criação da Comissão Intersetorial de Bebid8i, 
e dá oQ:tras providências. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1"' É estabelecida, em todo o território nacional, 

a obrigatoriedade do registro! da padrqnização, da classi:f!--_ 
cação, da inSpeção e da fiscalização da produção e do comércio 
de bebidas. 

Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização de que trata 
esta lei, incidirãO sobre: 

I- Inspeção: 
a) equipamentos e instalações,- sob os aspectos higiêni- -

cos, sanitáriOs e técnicos; - - - - ---
b) embalagens, matérias-primas e demais substâncias, 

sob os_ aspectos higiénicos, sanitários e qualitativ-os; 
II - Fiscalização: 
a) estabelecimentos que se dediquem à industrialização, 

à exportação e importação- dos produtos objeto desta lei; 
b) portos, aeroportos e postos de fronteiras; 
c) transporte, armazenagem, depósito, cooperativa e ca

sa atacadista; e 
d) quaisquer outros locais previstos_ na regulamentação 

desta _lei. 
__ Art. 2~ O registro,_ a padronização, a· classificação, e 

ainda, a inspeçã_o e a fiscalização da produção e do comércio 
de bebidas, em relação aos seus aspectos tecnológicos, compe
tem ao MiniStério da Agricultura e Reforma: Agrária. 

Art. 3~ A inspeção e a fiscalização de bebidas, nos seus 
aspectos gramatológicos e sanitários, são da competência do 
Sistema Unico de Saúde - SUS, por intermédio de seus ór-
gãos específicos. - -

Art. 4" Os estabelecimentos que industrializem ou im
portem bebidas ou que as comercializem a granel só poderão 
fazê-lo se obedecerem, em seus equipamentos e instalações, 
bem corno em seus produtos, os padrões de identidade e quali
dade fixados para cada caso. 

- Parágrafo únicó. As bebidas de procedência estrangeira 
somente poderão ser objeto de comércio ou entregues ao 
consumo quando suas especificações atenderem aos padrões 
de identidade e qualidade previstos para os produtos nacio
nais, excetuados os produtos que tenham características pecu
liares e cuja comercialização seja autorizada no país de origem. 

Art. 59 Suco ou sumo é a bebida extrã.lda ·a-a fruta ou 
da parte comestível do vegetal_ de Origem, por processamen-to 
tecnológico adequado, não fermentada, de cor, aroma e sabor 
característicos=, s-ubin.-etida a tratamento que assegure a sua 
apresentação e conservação até o momento do co-nsumo. 

Art. 69 A bebida conterá, obrigatoriameÕte, a matéria
prima natural responsável pelas suas características organo
léptfcas, obedecendo aos padrões de identidade e qualidade 
previstos em regulameÍlto próprio. 

§ 1" As bebidas que não atenderem' ao disposto no caput 
deste artigo serão denominadas artificiãis e deverão observar 
as diSposições regUlamentares desta lei. 

§ 2~ As bebidas que apresentarem características orga
noh!pticas próprias de matéria-prima natural de sua origem, 
ou cujo·nome ou marca se lhe assemelhe, conterão, obrigato
riamente, esta matéiiil-prima rias qua-ntídades a serem estabe
lecidas na regulamentação desta lei. 

Art. 7' As bebidas dietéticas e de baixa caloria poderão 
ser industrializadas observadas as disposições desta lei, do 
seu regulamento e legislação complementar, permitindo o em
prego de edulcorantes naturais e sintéticos na sua elaboração. 

§ 1"' Na industrialização de bebidas dietéticas e de baixa 
caloria, poderão ser feitas associações entre edulcorantes na tu-
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rais e sintéticos, obedecido o disposto na regulamentação desta 
lei. 

§ 2"' Na rotulagem de bebida dietética e _d_e_baixa caloria, 
além dos dizeres a serem estabelecidos _na regulamentação 
desta lei, deverá constar o nome genérico do edulcorantc, 
ou edulcorantes, quando houver associação, sua classe, quanti-
dade ou peso por unidade. . _ 

§ 3o É livre a .comercialização, em todo _território nacio
nal, das bebidas dietéfiCãs e de_ baixa caloria, observadas a~ 
disposições desta lei. 

Art. 8_<;> É proibida a adição, em sucos, de aromas e 
corantes artificiais. . __ ____ _ -~---

Art. 9"' É facultado o uso da .denominação· conhaque, 
seguida de especificaçãO das ervas aromáticas ou componentes 
outros empregados como substância piincipal do produto _des
tilado alcoólico que, na sua elaboração, não aproveite como 
matéria-prima o ·destilado ou aguardente vínica, 

Art. 10. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal 
cabível, a infração às disposições desta lei acarretará, isolada 
ou cumulativamente, nos termos previstos em__ regulamento, 
além das medidas cautelares de fechamento'dO estabeleci
mento, apreensão e destinação da matéria-prima, produto 
ou equipamento, as seguintes sanções adminístnltivãs: 

I --advertência; 
II- multa no valor de até Cr$ 6.300.000,00 (seis milhões 

e trezentos mil cruzeiros); 
III- inutilização da matéria-prima, rótulo c/ ou produto; 
IV- interdição do estabelecimento ou equipamento;· 
V- suspensão da fabricação do produto; e 
VI- cassação da autorização para funcionaniento do es

tabelecimento e/ou proibição de venda e publiCidade do pro-
duto. _ 

Art. 11. Na aplicação das medidas cautelares ou de au
to de infração, haverá nomeação de um depositário idôneo. 

Parágrafo único. Ao depositáriO infiel será aplicada a 
penalidade de multa no valor de até Cr$630.000;oo (seisi:erifus 
e trinta mil cruzeiros), sem prejuízo das outras sanções perti
nentes. 

Art. 12. O Poder _Executivo fixará em regulamento, 
além de outras providênciaS, as disposições específiCã.s refe
rentes à classificação, padronização, rotulagem, análise de 
produtns, matérias-primas, inspeção e fiscalizaçãO de equipa
mentos, instalações e condições higiênico-sanitárias dos esta
belecimentos industriais, artesanais c caseiros, asSim Como 
a inspeção da produção e a fiscalizaçãa-do comércio de que 
trata esta lei. 

Art. 13. É o_Pod_erExecutiVo, ria regUlamentação desta 
lei, autorizãdo a criar a Comissão Intersetorial de Bebidas, 
integrada pelos ministériOs e órgãos competentes e por repre
sentantes das entidades civis interessadas, com a finalidade 
de articular políticas e programas e orientar a política nacional 
para o setor de bebidas. 

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de_cento e oitenta dias, contado de sua publicação. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-_ 
cação. _ _ ____ "- _ _ " , _ 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial a Lei n' 5.823, de 14 de novembro de 1972. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Votação em 
globo das Emendas n"& 2 a 4, de parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que aproVam as emendas queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDA N9 2 

Dê-se a seguirite redação ao caput do art. 5", acrescen
tando-se os seguintes parágrafos: 

"Art. 59 Suco ou suino é a bebida não fe·rffieri
~ _ tada, não conCentrada e--não diluída, obtida da fruta 

-m_adura e sã, ou parte do vegetal de origem, por proces
samento tecnológico adequado, submetida a tratamen

- to que assegure a sua apresentação e conservação até 
o momento do consumo. 

§ 1 ~ O suco não poderá conter substâncias estra~ 
nhas à fruta ou parte do vegetal de sua origem, excetua
das as previstas na legislação específica, proibida a ga
seificação. _ - _ ~ 

§ 29 No rótulo da embalagem ou vasilhame dÕ 
suco será mencionado o nome da fruta, ou parte do 
vegetal, de sua origem. 

. § 3" O suco gue for parcialmente desidratado de
verá mencionar no rótulo o percentual de- sua concen
tração, devendo ser denominado "suco concentrado". 

§ 49 Ao suco poderá ser adicionado açúcar na 
qualidade máxima de 10% (dez por cento) em peso, 
devendo constar no rótulo a declaração "suco adoça
do". 

EMENDAN9 3 

Dê-se ao inciSO II do art. 9" do projeto a seguinte redação: 

"II- multa no valor de até Cr$6.300.000,00 (seis · 
milhões e trezentos mil cruzeiros), atualizada pela TR 
ou por outro ín~ice de correção que venha a ser criado." 

EMENDA N9 4 

Dê-se ao parágrafo único do art. 10 a seguinte redação: 

''Parágrafo único. Ao depositáriõ iilfiel será apli
cada a penalidade de multa no valor de até 
Cr$630.000;00 (seisCentOS e trinta ln11 cruzeiros), atuali
zada pela TR ou por outro índice de correção_ que 
venha a ser criado, sem prejuízo das outras sanções 
pertinentes." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Votação da 
Emenda n~ 1, de parecer contrário. 

Os- Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N•l 

Acrescente-se ao art. 5'do Substitutivo (Emenda CAE-1) 
apresentado ao Projeto de Lei da Câmara n9 50/87, o seguinte: 

"§ 39 sUco ou sumo- é bebida rião fermentada 
extra~da da fruta ou da parte comestível do vegetal 
de ongem, por processamento tecnológico adequado, 
de cor, aroma e sabor característico, submetida a trata
mento que assegure sua apresentação e conservação 
até o momento de consumo." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 2: 
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Votação, em turno único do Requerimento nn 641. 
de 1991, de autoria do Senador Coutinho Jorge, solici
tando, nos termos regimentais e com base no- art~ 50 
da Constituição Federal, seja convocado o Senhor Mi
nistro da Infra~Estrutura, Doutor João Eduardo Cer
deira de Santana, para prestar, perante o Plenário desta 
Casa, informações atiri.entes· à Rodovia Transamazó
nica (BR-230), programação do sistema viáriO- federal 
para a região amazónica e à implantação de projetas 
de geração de energia hidrelétrica naquela região. 

Em votação. (Pausa.) 

O Sr. Coutinho Jorge- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

Renda firmado entre o governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo _da República da Índia, 
em Nova Delhi, a 26 de abri! de 1988. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprcvam queiram pernl.anecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Decreto Legislativo n" ld6, de 19.90, será 

incluído em Ordem do Dia oportu!lamente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Louremberg Nunes Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a 0 SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB _ MT. 
palavra ao nobre Senador. Pronuncia o seguinte discurso.)-· Sr. Presidente, Sr-'1 e Srs. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-"PA---:-Para encami- Senadores. as rodovias nacionais está~ numa situação precária 
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, e com o início da estação chuvosa elas se tornarão numa 
Srs. Senadores, este requeiirilento é cxatamente proáuto de p-ermanente ameaça aos -seus triiltiões de usUfirios. isto se o 
um pronunciamento que fízenlos, aqui, em fUnçãO da visita GoVerno Fe-deral não colocar em prática, imediatamente, um 
à famosa Transamazónica, construída há 20 anos, que está plano que restaure as rodovias danificadas, impedindo que 
em total abandono. Praticamente la estão 2 milhões de brasi- nossa_economia sofra mais um estrangulamento, por ficai' ím
leiros totalmente esquecidos naquela grande área da Transa- pedida de transportar pelo território brasileiro, todos os seg~ 
mazônica. Tanto que uma comitiva da Transamazônica está mentes de nossa produção. 
aqui, pleiteando uma solução, pelo menos, paliativa na tenta- As rodovias que integram a malha viária nacional, estão 
tiva de sobreviver ao próximo inverno. - e·m pedaços. A maioria delas foram pavimentadas há mais 

Também, cm função da problemática da Transam-ázônica de 20 anos. A conservação e restauração delas têm sido feitas 
e das ausências de políticas do Governo Federal em relação com deficiências técnicas que colocam em permanente risco 
à energia, sobretudo às hidrclétricas pr~vistas para ª-_grande de vida todos que as usam _ isto por· falta de freqüentes 
região amazôriiç:a, C qUe também vão atender a9_ Brasil como recursos oficiais. A construção e pavimentação de noVãs rodo
um todo, inserimos no pleito que o Ministro aqUCVIesse expli- vias. nos últimos anos, em termos de quilometragem, foi inex
citar os progrã.mas e projefõS relaeionado_s não só à Transama- pressivo. Os prejuízos económicos e materiais, atingindo e 
zónica e a outras rodovias importantes, como a Santarém danificando milhares de ônibus, caminhões, carros, tratares, 
- Cuiabá, que está tQtalmente_ abandonada, bem como a motocicletas e outros, são assustadores, alcançando, todo ano, 
todos os programas e projetes de energia elétrica. Daí, consi- mais de doze bilhões de cruzeiros. A inexistêridade estatísticas 
derando que o seu Ministério~eriVOive as áreas de transporte oficiais dignas de_ crédito sobre o número de acidentes verifi
e de energia, o requerimento prevê a convocação para a discus- cactos no trânsito nacional, dá uma mostra para o descaSo 
são não só da Transamazônica, mas -de todas as rodovias da com que esse gravíssimo problema é enfrentado. Em 1990 
região amazónica que estão paradas, como ta_mbém de todos foram registrados 1.222.182 acidentes de trânsito no País. 
os programas c projetas parados relativos ao setor energético. 752.478 foram acidentes -sem vítimas, 496.704 com vítimas, 

Portanto, a convocação é fundamental, Oportuna; consi- 48.6'23 foram vítimas fatais. Não _se sabe quantos milhares 
dero que o Governo Federal, lamentavelmente, não tem, no desses acidentados tornaram mutilados, Lamentavelmente, 
momento, nenhum programa, nenhufDa _p_rorosta concreta pa- Srs. Senadores, são estes tristes números que colocam nosso 
ra a infra-estrutura da região amazónica~ Desta formá, ã. P:ertiR País como 0 campeão mundial em número de acidentes e 
nência e a oportunidade deste requerimento. - - - vítimas de trânsito. 

O SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro) -Em votação Na proposta orçamentária de 1992, que se encontra no 
o requerimento. ---Congresso Nacional, o Departamento Nacional de Estrada 

Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram- -permancer de Rodagens _ DNER - está contemplado com 
sentados. (Pausa.) Cr$509.205.354.000,00. Desse valor serão aplicados na área 

Aprovado. fiscal, Cr$472.572.198.000,00 e Cr$36:033. !56.000,00 no setor 
A Presidência tOmará as providências necessárias à con- securidade. Para a construção e pavim-entação~ de rodovias 

vocação do Ministro de Estado da Infra-Estrutura. foi designada a importância de Cr$86.469.554.000,00; para 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Itení 3: preservação, Cr$43.747.071.000,00. Para o setor de restau

Votação, em turno único, do Requerimento n!'685, 
de 1991, de autoria do Senador Jonas Pinheiro, solici~ 
tando, nos termos do art. 172, ínciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia~ do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 146, de 1990 (n' 16/89, na 
Câmára dos Deputados), que aprova o texto da Con
venção destinada a Evitar a Dupl? }'ribl!~ªç~q_e_,e~eve
nir a Evasão FisCal em Matéria de Imposto sobre a 

ração de estradas caberá o valor de Cr$193.718.836.000,00. 
Todos esses valores foram fixados em abril de 1991 e serão 
corrigidos pela variação do INPC. Devemos reconhecer, Srs. _ 
Senadores, que mesmo diante de um enorme esforço do Go
verno Federal, o setor c_le re_stauração de estradas não r~c_eberá 
no Orçamento de 1992, 30% do que tem necessidaéiiyara 
manter em regular funcionamento o leito de nossas rodoVías 
e estradas. Com isso fjcarão mais agravadas_ as deficiêTicias 
desse setor. 
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A deterioração das estradas brasileiras começou em 1973 
quando o Governo passou a desviar para seu caixa- úriico, 
os recursos do Fundo Rodoviário Nacional, cobrado sobre 
combustível. Foram criados depois a Taxa Rodoviária Única, 
mais tarde transformada em IPV A e repassada aos Estados, 
e o selo-pedágio, desmoralizado e tardiamente_, sepultado. 
Agora, através do Emendão, o Presidente da República pro
põe ao Congresso Nacional a livre exploração por empresas 
nacionãis -e estrangeiras de nossos recursos minerais, energé
ticos e do_setor de rodovias federaiS (cOnstrução, conservação 
e exploração, através da cobrança de pedágios). __ ~-~- creio 
que isto solucione a cur_to e médio prazos, os crucíâiS--proble
mas que há décadas afetam nosSas estradas, pois quem vier 
a se interessar pela proposta do Governo;só o fará em regiões 
bastante desenvolvidas, de onde poderá recuperar, rapida
mente o dinheiro investido, deixando outras promissoras re
giões do País em completo abandono. 

Concluindo, Senhor Presidente, Senhores Senadores, eu 
indago: porque o próprio GovernO Federal e os_ estaduais 
não cuidam de preservar esse fabuloso património nacional, 
que é a malha viária nacióilãl, hoje estimada em mais de 
220 bilhões de dólares, a qual representa um legítimo símbolo 
de conquista do povo brasileiro, obtida em dezenas de anos 
de persistentes lutas e que para ser altamente rentável~ funcio
nal não precisa ser transferidas para a exploração estrangeira, 
mas simplesmente ser entregue à __ ~econhecida ~ompetência 
de bons brasileiros. 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu -carneiro) ...:. Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon. - -

da produção primária estejam empregadas entre 5_0 e 69 mif 
pessoas. 

A produção nacional de arroz coloca o País em oitavo 
lugar entre os maiores produtores do mundo, de acordo com 
a citada tabela, sendo que, entre os dez maiores, o Brasil 
é o único -não pertencente ao sudeste asiático e, juntaniente 

. -com a índia, os ún"iCos de raça não-amarela. 
A produtiv-idade média da lavoura de arroz no mundo, 

rio qüinqüênio 1985/1989, situou-se em 3.320 Kg/ha, inferior 
à média do Rio Grande do Sul, que foi de 4.562 kgiha, no 
_mesmo período. - -

A produtividade do arroz gaúcho é crescente, na última 
década, em função do uso de variedades desenvolvidas pelo 
Instituto Riograndense do Arroz- IRGA, tais como a BR
IRGA 409 e BR-IRGA 410, que já. ocupam 78% da área 
plantada do Rio Grande do Sul. Nas lavouras que ultilizam 
estas variedades. é comum obterem-se produtividades supe-
riores a 5.000 kglha. · 

Quanto à qualidade, o arroz produzido no Rio Gr3ride 
do Sul é o preferido pelos consumidores - arroz irrigado, 
tipo agulhinha, em contraste com o produto do resto do País, 
do tipo sequeiro. 

Não obstante o excelente nível de produção das lavouras 
e a qualidade do produto. o setor encontra-se descapitalizado, 
em face da queda nos seus preços reais, ao longo dos _últimos 
anos e às freqüêntes e desatradas intervenções do Governo 
Federal. Grande número de produtores impetrou ações judi
ciaiS- contra O Banco do Brasil, em função da cobrança de 
juros não previstos nos contratos de crédito de custeio. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o se- O País já importou, neste ano, cerca de 600 mil toneladas 
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. Senadores, o do produto e estima-se a importação adiCional de 200 mil 
tema que me traz, hoje, a esta tribuna é o arroz, produto toneladas, que deverão ser adquiridas na Argentina e no Uru-
de grande importância na agricultura brasileira e, particular- guaL -
mente, na do Rio Grande_ do Sul. Trata-se, além do mais, Esta nova medida _é_ um desestímulo adicional à cultura 
do principal item de alimentação dos brasileiros de todas as do arroz, principalmente porque adotada em pleno período 
regiões e de todas as classes sociais_.__ de plantio. 

Acontece que o Goyerno Federal vem de tomar medidas · 
que podem inviabilizar a riZicultura nacional. Peço que Vossas À guisa de resumo, podemos concluir que: 
Excelências me ouçam e, então, aVãliem: a) a alíquota do Imposto de Importação incidente sobre 

O MinistériO da Economiã-, Fazenda e Planejamento; o arroz, já era extremamente baixa (15% ), se comparada 
através da Portaria n~ 967, de 10 de outubro de 1_991, reduziu _ às incidentes sobre outros setores e produtos; 
a zero a alíquota ad valorem do imposto de importação inci- b) a redução para zero da alí(juOta do Imposto de Impor-
dente sobre o arroz, com vigência até 15-01-92. --raçáo, determinada pela Portaria Ministerial n~ 967 t de 

Argumenta o Governo que, após a liberação dos p-reços, 10-10-91 representa um estimulo às importações_do produto 
o arroz, a nível de varejo, sofreu altas abusivas, que serão, e, conseqüentemente, um desestimulo à sua produção local, 
agora, controladas--pela importação do produto, estimulada prinCipalmente porque a medida é tomada no exato momento 
pela redução a zero das alíquotas, até agora fixadas em 15%. em_ que a nova safra começa a ser plantada; · 

O arroz, embora ocupe pouco mais que· 10% da área 
plant:ida no Rio Grande do Sul, responde por cerca de 25% c)_ QS_ even~uais ganhos de curto prazo obtidos pela redu
da produção de grãos do_Estado. A produção gaúcha repre- ção dos preços do produto, em face da sua importação, cert~~ 
senta cerca de 40% da produção nacional de arroz, graças mente serão absorvidos - a médio prazo - pela redução 
a uma elevada produtividade de quase 5.000 kg/ha, três vezes da produção nacional; 
maior que a média nacional, conforme tabelas que acompa- d) esta p-olítica é altamente danosa à econonlia do Rio 
nham e integram este pronunciamento. _ _ ~ -- Grande do Sul,,\}ue é o maior produtor de arroz, participando, 

A lavoura orizícola é responsável por significativa parcela em média, coni\40% da produção nacional. Tal política, no 
na formação da renda do Esta_d_o do Rio Grande do Sul, entanto, não constitui novidade pois já foi Impleinentada em 
por ser intensiva em uso de fertilizantes, defensivos, combus- relação ao trigÓ, com as conseqüências conhecidas de todos_. 
tíve:is, riláquinas agrícolas, transportes e serviços em geral. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!) 
A nível de agroindústria, 800 empresas de pequeno e médio 
portes executam a armazenagem, beneficiamento, embalagep> DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA-. 
~ distribuição do produto. Estima-se que, somente na área DOR PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO.-·. . 
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TABELA NQ 1 PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE ARROZ NO BRASIL 
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NOTA 'INFORMA TIV Ao n' 09/91 

As.sunto: Agricultura/Arroz 
1 •. 'Introdução: 

15-10'-91 

O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, 
. através da Portaria n' 967, de 10 de outubro de 1991, reduziu 
a zero a alíquota ad~valorem do imposto de importação inci
dente sobre o arroz, com vigência até 15-01-92. 

Argumenta o Governo que, após a liberação dos preços, 
o arroz a nível de varejo sofreu altas abusivas, que serão 
agora controladas pela importação do produto, que será esti
mulada pela redução para zero das alfquotas, até agora fixada 
em 15%. · 

2. Retrospectiva e Situação Aluai da Lavoura de Arroz 
O arroz, embora ocupe pouco mais de 10% da área plan

tada no RS, responde por cerca de 25% da produção de grãos 
do -Estado. A produção gaúcha representa cerca de 40% da 
produção nacional de arrpz, graças a uma elevada produti
vidade de quase 5.000 Kg/lia, três vezes maior que a média 
nacional (ver tabelas n• 1 e n' 2). 

A lavoura orizícola é responsável por significativa parcela 
na formação 'da renda do Estado, pois é intensiva em uso 
de fertilizantes, defensivos, combustíveis, máquínas agrícolas, 
transportes e serviços em .geral. A_ nível de agroindústria, 
soo empresas de pequeno e médio pOrtes executam a armazew 
nagem, bep.eficiamento, embalagem e distribUiçãO-do produ
to. Estima-se que, somente ·na área da produção primária, 
estejam empregadas entre 50 e 60 mil pessoas. 

A produção nacional de arroz, coloca o País enr 8º lugar 
entre os maiores produtores do mundo (ver tabela n~ 3), sendo 
que entre os dez maiores, o Brasil é o único não· pertencente 
ao sudeste asiático e, juntamente CoÍn a Índia, são os únicos 
de raça não amarela. 

A ·produtividade média da lavoura de arroz no mundo, 
no qüinqüênio 1985/89, situou-se- em 3.320 Kg/ha, inferior 
ã média do RS, que foi de 4.562 Kglha, no mesmo período. 

A produtividade do arroz gaúcho é crescente na última 
década, em função do uso _de variedades desenvolvidas pelo 
IRGA, tais como a BR'IRGA 409 e BR-IRGA 410, que 
já ocupam 78% da área plantada do RS. Nas lavouras que . 

utilizam estaS variedades é comum obterem-se produtividades · 
superiores a 5.000 Kg/ha. · 

Quanto a qualidade, o arroz produzido no. Rio Grande 
do SUl é o preferido pelos consumidores (arroz irrigado, tipo 
"agulhinha''), em contraste com o produto do resto do País, 
do iipo "sequeiro" . 

Não obstante o excelente nível de condução das lavouras 
e a qualid-ade do produto, o setor encontra-se descapitalizado, 
em face da queda nos seus preços reais ao longo dos últimos 
anos e às freqüentes e desastradas intervenções do Governo 
Fedei"al. Grande número de produtores estão com açôes judi
ciais contra o Banco. do Brasil, em função da cobrança de 
juros não previstos nos contratos de crédito de custeio. 

O País já importou neste ano, cerca de 600 mil toneladas 
do produto, e ·estima-se a importação adicional de 200 mil 
toneladas, que deverão ser adquiridos na . .Argentina e no Uru~ 
guai. . 

Esta nova medida é um desestimulo à cultura do arroz, 
principalmente porque adotada em pleno período de plantio. 

2. Conclusões/Resumo 
a) a alíquota do Imposto de Importação incidente sobre 

o arroz, já era extremamente baixa (15% ), se comparada 
com as praticadas em outros se tores da economia; 

b) a redução para zero da alíquota do Imposto de Impor
tação, determinada pelà Portaria Ministerial n~' 967 de 
10-10-91, representa um estímulo às importações do produto 
e, consequentemente, um desestúnulo à sua produção local; 
principalmente porque a medida é tomada no exato momento 
em que a nova safra começa a ser plantada; 

c) os eventuais ganhos de curto prazo obtidos pela redu
ção dos preços do produto, face a sua importação, certamente 
serão absorvidos- a mé\lio prazo -pela redução da produ
ção nacional; 

d) esta política é altamente danosa à economia do Rio 
Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz, participando 
em média com 40% da produção nacional. Não constitui, 
entretanto, novidade porque a mesma política· já foi imple
mentada em relação ao trigo, com conseqüências bem conhe
cidas. 

Paulo Renato Ferreira da Silva. 

TABELA NQ 1 rRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE ARROZ NO BHASIL 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro
nuncia o seguinte discurso-.)- Sr. Presidente, Sr's e srs: Se_naR 
dores, entre tantas necessidades sociais prementes, para as 
quais precisamos voltar com urgência, nossos esforços, nossas 
leis e nossos recursos_ desponta como inquestionável prioridde 
nacional a tarefa de zelar por nossos menores. Essa assertiva, 
Sr. Presidente, não comporta nenhum efeito retórico, mas 
simplesmente retrata a crueza da realidade dos fatos, que 
estão comprometendo nossas perspectivas futuras, diante de 
um presente tão melancólico. 

Ê sobejamente conhecida a situação preCáriã' aes·umari-~ 
e trágica em q~e se Cncontra o menor brasileiro. A descrição 
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das conSeqüências desse abandono está atualmente nos dife
rentes meios de comunicação. Nos grandes centros urbanos 
encontram-se verdadeiros exércitos infantis nas ruas-, ãlitãdos 
à marginalidade com risco de envolvimento com a crimina
lidade cada vez maior, por meíó de furtos, roubos, consumo 
de drogas e prostituição. Os últimos dados sobre esse assunto 
foram co!etados em 1987 pelo IBGE (Fundação Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística) por encomenda da Unicef 
(Fundação das Nações Unidas para a Infância) e apontain 
um perfil sombrio da infância e adolescência brasileira. Os 
dados mostram que a nova geração não tem acesso à educação 
e à saúde:. Na faixa de 7 a 17 anos há 21% de analfabetos, 
isto é 18 milhões de criançass brasileiras com mais de 7 anos 
não vão à escola por serem pobres e precisarem de trabalho. 
No Nordeste metade das crianças matricr.dadas durante a déca-
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da passada não __ chegou à segunda série; apenas 28% da popu
lação até 17 anos completou 8 anos de estudo. Para cada 
1.000 adolescentes apenas 58 concluem a 5• série do 1• grau, 
a evasão na P série escolar chegou a 25,6% durante os anos 
80. Em termos de saúde a .situaÇão é igualmente trágici. As 
tabulações_do IBGE mostram que a desidratação provocada 
por diarréia- que poderia ser evitada por meio de reidratação 
oral - ainda é a causa da metade das mortes de crianças 
até um ano de idade,. As maiores causas de mortalidade infan
til listadas _f_oram: diarréia, infecções respiratórias, septice-mia, 
prematuridade, baixo peso ao nascer e deficiências fiuiticíO~
nais. Todas essas causas_são _relacionadas com a-s condições 
precárias de habitação da população- jovem que na percen
tagem de 60% vive cm domicfiios sem saneamento básico. 

Neste ponto, Sr. Presidente, penetramos no âmago da 
questão, as causas mais gerais c mais profundas, que envolvem 
esse quadro dantesco do menor. Essas causas são a desigual
dade s_ocial, a baixa renda da maioria das familias que vivem 
em c_ondiçõe_s marginais de moradia, muitas vezes como nôma
des, em razão da crise de emprego, do despreparo profissimiãl, 
da saúde minada por toda sorte de enfermidades geralmente 
epidémicas. 

Dentro desse quadro totalmente adverso emerge o· pro
blema da criança de rua. Empurradas para fora do lar para 
suprir a insignificante renda familiar, ou meSmo para reduzir 
os gastos da família, essas crianças tornam-se engrax,!lte~, ven
dedores de balas, vigias de automóveis ou meros pedintes 
que logo passam a ser explorados por adulto&. Relegaqos 
assim ao abandono, é comum que essas crianças desenvolvam 
atitudes autodestrutivas, tal como o vício de _cheirar cola. 
O vício e o desprezo por si próprio-, a estigrriatização da socie
dade, junto à exploração de que são vítimas por adultos, 
acabam transformando as crianças em infratorcs. A quanti
dade de crianças e adolescentes_que vivem nas ruas dos grandes 
centros brasileiros é calculada cm cerca de 15 milhões, que 
é maior do que população de Cuba. ou do Chile, ou da Hun-
gria. -

Em razão da gravidade social da questão e dos números 
alarmantes que envolvem o problema é-indispensável afirmar 
que essa questão do menor não pode ser resolvida na instância 
única do Governo. Urge a colaboração decisiva da sociedade_ 
por meio de entidades filantrópicas, instituições profissionais, 
fundações privada enfim, todos os organismos que possam 
assumir papel significativo nessa luta. Ali_ás, as ONG- Orga
nizações Não-Governamentais dedicadas ao problema do me
nor cres_cem e já atuam c_om eficiência. 

Sr. Presidente, este mês de outubro em que sempre cele
bramos o Dia da Criança, marcou também o primeiro -ano 
de vigência do Estatuto da Criança e_ do Adolescente e é 
justamente sobre sua importância e necessidade de aprimora
mento que queremos tecer ainda algumas considerações. Cau
sou~nas~espécie encontrar pai" o-casião do primeiro anO de 
existência do Estatuto críticas exacerbadas e, pior que isSo, 
nihilistas, negando-lhe utilidade c_ proveito. Tais vítimas se 
nos afiguram injUstas,- porque não levam em conta a_assimetria 
que existe entre a ação de várias causas que attiarn já há 
muito tempo e o pCqueno espaço de tempo de promulgação 
do Estatuto. Conhecemos já as razões mais profundas e mais 
decisivas resporisáveis pelo problema do menor desvalido: 
são causas econômico-So_ciais refletindo a baixa renda da maio
ria das famílias que vivein em condições. marginais de mora
dia, o desemprego, o despreparo profissional, a falta de saúde. 
Esse quadro perverso construído aç longo do tempo não será 

substancialmente alterado, a não ser pelo exercício prolongado 
de políticas abrangentes, voltadas para a solução de noss_os _ 
problemas sociais. Assim só por-ingenuidade, ou por uma 
crença nominalista, poderíamos pensar que a promulgação 
do Estatuto pudesse derrubar, de pronto, todo esse_ lamentável 
estado de coisas. O Es_fâ.tuto por sí só não poderia estancar, 
na fonte, essas dificuldades sociais pór que pasam milhões 
de famílias marginalizadas dentro da sociedade brasileira. Mas 
inegavelmente ele cumpre sua ação legal, coativa, para prote
ger os estratos mais tffsteméiite abandonados de menoreS. 
Além de_ estabelecer medidas repressivas para o-s infratores, 
nação em estabelecimentos e~ucacionais, a legislação protege 
as crianças de qualquer tratamento desumano, violento, ater
rorizante; vixatório ou constrangedor, inclusive por parte dos 
paiS~ Ao garanti acesso à saúde para todos o Estatuto inçlica 
um futuro melhor do que vêm tendo essas crianças. 

Sr. Presidente, há muito airida que fazer, com a recente 
criação do Conselho Nacional da Criailça e do Adolescente, 
já sancionado pelo Executivo, será possível definir uma polí
tica nacional, determinando os deveres da União, dos Estados 
e Municípios, além de recursos orçamentários a serem aloca
dQs e a forma como. a iniciativa privada poderá participar 

- do programa. 
_ Assim, Srs. Senadores, um ano após a entrada em vigor 

do Estatuto da Criança e do Adolescente podemos reconhecer 
que se basicamente a situação global permanece inalterada, 
por outro lado, deve-se reconhecer também a conquista de 
pequenas vitórias, obtidas por entidades governamentais e 
não-governamentais, Sobretutudo, Sr. Presidente, verifica-se 
em relação a todos os protagonistas dessa verdadeira tragédia 
por que passamos, um sentido mais aguçado de solidariedade 
que tem de ser preservado como fonte de ações concretas 
que tém de ser tomadas por longo tempo. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, 
a anarquia salarial prevalecente na administração pública não 
encontra paralelo na história republicana. A despeito do dispo
sitivo constitucional que preconiza: a-TsOflomia salarial entre 
cargos e funções afins no âmbito dos três poderes, e da institui
ção do regime único para servidores estatutários e celetistas, 
não houve.avanços mais significatiVos para remover as irijus~ 
tiças que se cristalizaram ao longo de décadas e se tornam 
mais flagrantes e insupOrtáveis numa economia tão inflacio
nária como a nossa. 

Como defensor infatigável da isonomia entre cargos _e. 
funções assemlhadas- por considerar que, no final das con
tas, o patrão é o mesmo para'·todos e, nessa condição, não 
pOde nem deve privilegiar ninguém, sob o risco de es.timular 
a ineficiência, a inépcia ou ã. cOrtupÇáO---.-é que ãi:Olho, 
com especial solicitude, o pleito que me foi endereçado pelos 

- Farmacêuticos e Químicos do Ministério_da AgricUltura e Re
forma Agrária. 

Como tantas_ outras distorções freqUentes nos quadros 
funcionais da administraÇão pública, os Farmacêuticos e Quí
mícós doMARA são evidentemente discrimitiados em relação 
aos Médicos Veterinários, embora sejam, como aqueles, ocu
pantes de funções de nível superior, com responsabilidades 
distintas, é fato, porém não menos relevantes. A medida dessa 
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injustiça é clai'a:_ enqüanto-os-veterinários têm uma rem une~ 
ração que vai de Cr$270 a Cr$577 mil, a retribuição dos Farma
cêuticos e Químicos comeÇa em Cr$135 e termina em Cr$ 
288 mil. 

Feitas as contas, observa-se que o vencimento de uma 
categoria ·corresponde exatamente ã metade da outra sem 
que exista motivo explícito e consistente para justicar tamanha 
discrepância. Ressalve-se que, ao promovei a defesa da cate
goria, não me oponho aos salários dos Médicos Veterinários, 
mas tão-somente aos critérios utilizados por algum bUrocrata 
bisonho para decidir, por sua conta e arbítrio, que profissionais 
merecem receber mais do que os outros. O ·fato é qo.e,- no 
fianal das contas, a remuneração de servidor público encon
tra-se em patamares muito baixos e sob um arrocho sem prece
dentes. 

Ao compararmos aqueles valores a que me refeti --com
os percebidos por funcionários de outros órgãos da adminis
tração, encontramos, Sr. Presidente, Sr•~ e Srs. Senadores, 
os elementos para confirmar aquela anarquia salarial a que 
me referi no Cotrieço:-os FarmacêutiCos e QuímiCos do lbama, 
Incra, Embrature LBA, entre outros, são atribuídos, no início 
de carreira, salários que variam de Cr$181 mil a Cr$585 mil, 
enquanto os mesmos profisSionais da Sudam-~"Sudene e Sufra
ma tém uma tabela que vai de Cr$235 a Cr$500 mil, valores 
que, se não iguais, pelo menos aproximam-se daqueles atribuí
dos aos Veterinários do Ministério da Agricultura. 

Esse paralelo reforça o pleito dos Farmacêuticos e Quí
micos do MARA, de serem contemplados com uma Gratifi
cação de Qualidade e Produtividade, a título de compensar 
as defasagens salariais de que vêm sendo alvo e de alcançar 
a paridade em relação aos Médicos-Veterinários, até que o 
Plano de Carreira, Cargos e SaláriOs do seriviço público solu
cione definitivamente as discrepâncias entre profissionais não 
apenas de um mesmo órgão, mas também de toda a Admi
nistração. -

Esta é, evidentemente, uma solução emergeneial, e sua 
repercussão financeira é irrelevante, se cOmparãda ao volume 
das divisas que, com seu trabalho, esses profissionaiS possibi
litam ao País. A idéia Que defendem, e que també"m considero 
pertinente, é a captação de recursos através do FUndO Federal 
Agropecuário, que poderia responsabilizar-se pelos Cr$106 
milhões de cruzeiros, numa previsão inicial, necessáriOS para 
complementar os ·salários dos 61 Farmacêuticos e QUíinitos 
que atuam em vários s-egmentos do MARA. 

Comparado ao volume de divisas arreeá"dido em 1990, 
no valor de US$540 milhões, referente a exportação de frangos 
e de carne bovina, e às perspectivas bastante animadoras que 
fazem prever a reabertura do mercado americano e a continui
dade das vendas para a Comunidade Económica Européia, 
essa despesa extra perderia qualquer impacto que, â primeira 
vista, pudesse ter. -

É importante lembrar que os Farmacêuticos e Químicos 
fornecem o indispensável suporte laboratorial âs atividades 
de Inspeção Sanitária Animal e Vegetal, Defesa Sanitária 
e FiScalização Federai. As análises de resíduos biológicos em 
carnes, por exemplo, são fundamentais ao cumprimento do 
Progfama Nacional de Controle de Resíduos Biológicos em 
Carnes, que é uma eiigêricia dos mercados externos, particu
larmente da CEA, Estados Unidos e Japão, entre outros.--

A execução dessas análises, Sr. Presidente, Sr•s e Srs. 
Senadores, requer metodologias sofisticaâas, avalia_das_ cons
tantemente por sup_ervisores estrangeiros, como técnicos da 
Comunidade Européia e do Food Safety and Inspection Servic"e 

do Departamento de Agricultura dos Estados unidos, reve
lando o grau de especialização e de responsabilidade dos nos
sos profissionais que, a despeito disso, não são contemplados 
com remuneração adequada e, muito menos, justa. 

Por todas essas razões, e pelo e1npenho que vejo no Minis
tro António Cabrera em resgatar e atribuir à agricultura e 
â pecuária nacional a adequada dimensão económica que pode 
desfrutar, faço-lhe um apelo para que proponha ao Presidente 
da República - por ser esta uma competência privativa do 
Poder Executivo- Projeto de Lei instituindo a Gratificaçáo 
de Qualidade e Produtividade para os Farmacêuticos e Quí
micos de seu Ministério. Ninguém melhor do que ele próprio 
está apto a avaliar a importância do trabalho que esses profis
sionais desenvolvem e a injustiça salarial de que são vítimas. 

Precisamos fazer Com que as coisas aconteçam, em vez 
de ficarmos esperando por planos de carreira, que nunca saem 
no.prazo, pelo fim da in_flação ou por tempos melhores, para 
consertarmos o que está errado. A percepção da importância 
de agir logo, ainda que os objetivos pareçam pequenos -
embora sejam grandes para os interessados-, é ·a demons
tração mais consistente de uma nova mentalidde que precisa
mos, rugentemente, implantar no País. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr.'s e Srs._ Seiladores, 
tenho adotado posições nesta Casa, por palavras e votos, que 
podem parecer de uma sistemática oposição a qualquer inicia
tiva Que parta do Governo. Não é bem assim. Mantenho, 
é verdade, um atitude crítica freqüente, pois vejo que a ação 
governamental tem apresentado um resultado bastante nega-
tivo, em razão de numerosos erros. -- --- ---

Ne~sã. questão da polític3 de privatiiação, por exemplo, 
miiihas últimas manifestações talvez tenham dado a impressão
de que sou contra ela em tese. Não quero que paire qualquer 
dúvida a respeito da minha real posição sobre o assunto, daí 
por que ocupo hoje a tribuna, a fim de esclarecer, definitiva
mente, o que penso. 

Devo declarar que sou favorável a uma política de privati
zação.-Não necessariamente a qualquer medida governamen
tal de execução dessa política. Mas, em tese, estou de acordo. 

cY problema é que considerei um erro iniciar o processo 
de privatização pela Usimirias - e continuo pensando da 
inesma forma. 

Tudo indica que o Governo, tendo verifiCado- um certo 
grau de desinteresse e desconfiança na iniciativa privada, resol
veu abrir a temporada de privatizações-justamente oferecendo 
uma empresa rentável, de boa eficiência e cujo pioduto fosse 
irrecusável do ponto de vista de atrair os negócios. Essa é 
a situação da Usiminas. _ _ 

Se o Goverilo pretendia começar o processo· de privati
zação com impacto na opinião pública, criando um clima de 
expectativa em torno do assunto, mas conseguindo dividendos 
publicitários, conseguiu. -. --- · 

Mas, a estratégia deve estar saindo muito cara. Não é 
brincadeira o dinheiro que está sendo gasto só com propa
ganda ofi<~ial, buscando apoio da opinião p_ública. 

Por o~tro lado, os erros jurídicos, as resistências sufgidas 
na área política e o adiamento dO leilão em decorrência de 
fatos que poderiam ser previstos, tudo isso revela que os inte-· 
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resses do Governo, neste caso, estão sendo conduzidos com 
deficiência técri.ic-a, amadóiisrno e improvisação. 

Agora mesmo, o Presidente da Comissãõ de Valores Mo
biliários - CVM -, Ary Oswa,ldo Mattás Fi,Ihó, Vem· de 
declarar à imprensa que admite sei- um ''erro" realizãr o leilão 
das ações da Usiminas aiitf:S que ã Justiça decida todas as 
ações contra a _privatizaçãá da empresa. Acrescenta ele que 
"não tem ninguém mó:ITendo de vontade de investir no Brasil. 
Há outros países que ofeiecem melhores opções~~ (Folha de 
S. Paulo, de 18-10-91, pág. 1-4r. · 

Considero da maior importância, Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, a participação do Congresso na execução da 
política de privatização. Acho que deveríamos ser ouvidos, 
caso acaso. Inclusive, entendo que o Legislativo deveria fazer
se representar na ComissãO Direto_r_a _da Privatização, com 
representantes da Câmara e do Senado, no mínimo um de 
cada Casa. 

Acho também que os empregados das empresas a serem 
privatizadas deveriam "indicar representantes; com assento na 
ComisSão Diretora, caso-_a -caso. - - -

Quando aprovou-se aqui os nomes indicados pelo Presi
dente da República para integrarem aquela Comissão, na-for
ma do art. 5' da Lei n' 8.031190, cumpriu-se apenas mais 
uma rotina formal e de homologação, dentre tantas que temos 
cumprido. Meu voto nessa ocasião, mais uma vez, -fõi coii-
tráriõ. -- - -- -

O problema maior ée5fe. Estamos asSiõarido cheques 
em branco para o Executivo agir cOmo bem entender. Do 
que reclamar, se a maioria dos Congressistas está sendo sem
pre solidária? Assistimos as portas serem arrombadas e nem 
assim colocamos as trancas. 

Veja-se o exemplo. Se o Congresso_ recusou a proposta 
de se admitir títulos da dívida externa como forma de paga
mento e aquisição das ações, como é que a ComiSSão Diretora, 
por meio de decreto;ínclui esses títulos como aptos a cumprir 
essa ffnalidade? A vontade do Governo só poderia ser regular
mente atendida por meio_ de projeto de lei. 

Subverte-se-a legalidade ·e--fiCã po-r isso mesmo-. 
Não satisfeito com os atropelos à lei, o Governo submete 

o Congresso Nacional ao veXame de ter- de eXamiitar - e 
corrigir ____:_-texto de Medida Provisória, cOmo a ~e -Il~ 299,
cuja redação está errada e cujo conteúdo é inaceitável, por 
ser extremamente permissivo. Tudo serve para a compra das 
ações. 

Ao pretender, por via de norma de aplicação do art. 
16 da Lei n' 8.031, êtc 12-4-90, a Medida Provisória n'299/91 
ampliou, abusivamerite-, o dispositivo "interpretado. Na verda~ 
de, a medida provisória e-m apreço contém norma nova, modi
ficadora de outra, mas que, tendo em vista a generalidade 
e a abstração de seu texto, cria, isto sim, um conflito interpre
tativo. 

Será que a maioria dos Congressistas s_e curvarifde novo 
ante a majestática-vontade do Governo? - - -

Esse preenchimento indevido dos cheques em branco-que 
o Congresso veni dando ao Executivo,_ Coloca _toda a classe 
política em débito para com a Nação. -

No caso, pagam mais aqueles que, sendo favoráveis- a 
um programa de privatizàçã"o Voltado ao necessário enxuga
mento do Estado brasileiro, não possam votar a favor das 
medidas propostas por serem escravos da lei e do ensinamento 
de Rui Barbosa: "Fora da lei não há salvação". 

Nesta circunstância, me enCOntro, -sr. Presidente. Não 
póss6 a·provar medidas que extrapolem os limites da legali
dade, ainda que em tese eu seja favorável à privatizaÇão. 
-· PerguntO-me se a Série de erfos Que --o EXeCutivo vem 

_ cOmetendo n~o faz parte -de uma estratégia iilternacional de 
comprometimento da imagem do Congresso. Não estará o 
Governo desej;mdo aumentar, propositalmente, a balbúrdia 
legislativa, provocar a resistênc!ª' do Congresso para, d_epois, 
lançar sobre nós a responsabilidade por mais esse fracasso 
de sua política eco"nômica? _ 

Há, ainda, a questão de fundo, isto é, o modelo de execu
ção da política de privatização, que não se coaduna com o 
verdadeiro interesse nacional. 

A propósito, são oportunas as_ observações e conside
rações de Maurício Borges Lemos e Fernando D_amata Pimen
tel, constantes de seu artigo '"Privatização -=.. o- escândalo 
continua", na Folha de S. Paulo, de 5-10-91. 

-Dizem eles que, coril a Medida Provis6ria n"' 299, o "Go
veroo ~~t_á simplesmente propondo a validação definitiva de 
lucros extraordináriOS, obtidos através de favorecimento do 

-Estado~'.. -
Ou sejã~--piOsseguem eles: o Governo "está_ garantindo 

o ganho do comprador de DFA a US$0,22, que pode utilizá-lo 
por US$0,75 ou, quem sabe, pelo valor de face, como os 
IDAs- nada impede que o BNDES, agora acobertado pela 
MP, volte atrás no deságio prefixado de 25% e admita nenhum 
deságio, em qualquer PrOcesso de privatização''. 

Dessas premissaS, os articulistas concluem que o Governo 
deseja que o "Congresso cooneste esta proposta escandalosa, 
jll$to no momento em q-u·e respeitados e importantes segmefi~ 
tos da opinião pública denunciam o absurdo implícito na cestã 
de moedas da privatização. Agora, pela MP n' 299, qualquer 
título ou crédito pode ser utilizado para comprar património 
estatal produtivo. Quem tiver no bolso uma ficha de telefone 
público (uma forma banal de crédito contra o Estado) pode 
se candidatar de estatais. Quem sabe_ os inglesses- com 
seu proverbial senso de oportunidade- possam agora reivin· 
dicar seus supostos créditos extras, do tempo da nacionalização 
das ferrovias, no final da década de 40''. 

Há mais, ·sr. Presidente, o que transcrever desse artigo, 
quando seus autores chamam a atenção para um outro lado 
dessa questão das chamadas "moedas podres". 
- Segundo eles, essa questão "ilustra exemplarmente o_vf

cio de origem do modelo Collor-BNDES de privatização. É 
que o Estado- seguindo uma das piores tradições brasileiras, 
herança da coroa lusitana - meteu-se de novo a arbitrar 
ganhos. Ora, a arbitragem de ganhos _só é aceitável se operada 
socialmente, a favor dos mais desvalidos. Pode~se admitir o 
governo propondo valorizar o carnê do aposentado (título 
mais que legítimo da dívida social) como moeda na privati
zação, nunca o DFA ou o TDA do especulador. Em se tratan~ 
do de ganho de capital, que não implica dano social maior, 
o Estado não tem que se meter. O mercado é o melhor árbitro. 
Mas a cultura estatística neste país é tão profunda que conta
minou_irréniidiavelmente o próprio programa-de privatizaÇão. 
Contaminou também certos economistaS, que parecem igno~ 
rar como __ o mercado funcíona: enxergam deságio Onde só 
há ganhos e, na ânsia de caçar elefantes, têm pesadelos com 
dinossauros. Está cada vez mais claro que o governo adotou 
um. modelo totalmente equivocado de privàtização. Um mo
delo incapaz de funcionar como indutor do investimento em 
áreas_ económicas subcapitalizadas, como já advertiu Ignácio 
Rangel. Um modelo que permite suspeitas_ de favorecimento 
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ilícito, -ãoõ pOssibilitar espúUiãções madÇãS com títUlos e ob~ 
tenção de lucros extraordinários indevidos essa, aliás, está 
se tornando a marca registrada do Governo Collor: vide o 
episódio dos contratos de café na Bolsa de Nova Iorque. Um 
modelo, enfim, qUe reforçã o que temos de pior: arbítrio 
do Estado, proteção cartorial a grupos econômicos·, elimi
nação do risco como componente dos negócios". 

Veja-se, então, Sr. Pre-sidente, que por trás do processo 
de privatizãÇão- há, como só acontecer neste País, um grande 
concluio de especuladores, em detrimento do verdadeiro inte-
resse nacional, como já3firmata antes. - -

Acho mesmo que, se- alguns vão ganhar tanto, ~~p~CJ.!
lando tão inesCiupulosamente, errihora na forma de;> facilitário 
legal que o próptíó -Governo cOloCa à dispõSiÇ10~ deles, por 
que não-aumentar a participação dos empregados, possibi
litando que_ eles ga_nh~m mais_ coTI? a ~ompra das açt?es por 
preço idêntico ao pago-pelos japoneses? _ _ __ _ 

COnCluo, Sr. Presid~nte, _reiterando minha posiçãO favo
rável à privatização, mas reservando-me o -direito de_ criticar, 
de discordar e de votar contra o Governo, quando sua política 
estivar na contramão do real interesse do Estado, isto é-, do 
PaíS-_- -- -- --

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. (Muito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -·concedo i 
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - se: Pronuncia o 
seguint_~ discurso.) --Sr. Prcsident~, S~s e Srs. sen:adOI-es, 
O-Brasil atravessa· uma quadra singular de sua históiía. Convi
vemos com uma mistura de recessão econômica e inflação 
galopante há onze anos contínuos, sem conseguirmos_ o sonha
do saneamento financeiro. Agora, a ~ec~são ·se aprofunda, 
trazendo consigo os males sociais tão cbn.Qecido§. Não obs
tante o freio iinpOsto ao cfescimentô dã economia~ a inflação 
foge ao controle do Governo.- - -

A _agricultura sempre funcionou como um colchãq: _g_u_~ 
amaciava os impactos de uma economia dominada pela estag
nação e pela inflação, contribuindo para maOte"r em nível 
razoável a oferta de alimentos. Até dois anos atrãs, aagricuiR 
tura brasileira experimentou eXpressivos índiCeS-de-cfe-Scimen
to, sendo o único setoi" da economia que se_rectisava a:engfos-
sar as estatísticas da recessão. - -

O País chegou a cúlhcr 72. milhões de toriélàdas de gr;íQs 
em 1989. Mas;e-m 1990, a safra reduziu-se a- 57 triilhõeS de 
toneladas, estiinaiido-se que a deste a~o nã9 seja superior 
a 5_6 milhõe_s de toneladas. O Brasil, que já foi um dos maiores 
exportadores de grãos do mundo, despendeu, este ano, um 
bilhão e 500 rriilhões de dólares para impoftar trigo, soja 
e arroz que o nosso- agricültor deixóu :d_e _plant_ar por falta 
de qualquer amparo d(_) govern-o. 

O Governo gasta-um~ meio bilhão de dólares_ na __ impor
tação de alimentos --que poderiam ter .sido produzidos aqui 
-,porque não-se-dispôs a emprestar ao-s nossos agricultores 
na hora c-e-rta. A convicção é a de que, rieste ano, tei-íamos 
uma safra agrícola muito maior se es·se mesirHYdinheiro tivesse 
sido aplicado no financiamento a-o homem do campo. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, alérifâe problemas 
no abastecimentO de um País castigado por altas_ taxas de 
iiiflaç-áo, prevê-se dispensa considerável de mão-deRobra. DiS
pensados no campo, esses trabalhadores irão agravar as condi
ções sociais de nossas grandes cidades, para onde terão de 
se dirigir em bUsca da sobrevivência. A-raci~ cniera~-cl:iSe 

agrícola reflete-se em wn dado já oficiul: há 80 mil agricultores 
inadimplentes, responsáveis por uma dívida global de 500 bi
lhões de cruzeiros. 
- O descaso do Governo com a situação da agricultura 

é mais do que notório. Nos últimos dez anos, de acordo com 
est~tíiticas o_ficiais, o volume do financiamento agrícola dimi
nuil!o quatro Veies. Os juros reais pagos pelos agricultores 
situam-se hoje em níveis quatro vezes mais altos do que o 
Iimitê histórico. O custo do dinheiro desestimula o agricultor 
e reduz a área plantada, ano a ano. 

Nos últimos dois anos, a população brasileira sofreu um 
incr:eme!JtO de 4%, enquanto a p~odução de cereais !:e reduziu 
em mais de 20%. Especialistas prevêem que, se_ o Governo 
não adotar provídênciaS adequadas, a curto prazo, o País 
será obrigado a dobrar para 14 milhões de toneladas a impor
ta-ção de alimentos, o que oneraria o-s cofres do Tesouro, 
com uma despesa de quatro bilhões de dólares. 

Sr. Presidente, o Brasil nunca teve política agrícola. Os 
homens do campo vivem sobressaltados com_ a instabilidade 
da economia e a extrema vOlubilidade das regras governa
mentais. Com a posse do atual Governo, assistimos a uma 
intermináve!_ novela na qual os principais protagonistas eram 
a ex-Ministra da Ec_9nomia~ Zélia Ca_rçioso_de Mello, e o 
Miiüstro da Ãgricultura, Antonio Cabrera. Desse conflito, 
quem saiu perdendo foi a agricultura. 

A ex-Ministra incluiu a agricultura em sua política mone
tária. Prometeu liberar cinco bílhões de dólares para o finan
ciãTn~r:tO aos agricultores, em agosto do ano passã.do, mas 
só_ liberou metade dessa quantia. Assim mes~o. como acon
teC:e-freqlíentemeilte nesta País, o âinheiio chegou atrasado 
para financiar o plantio. 
_ _ O dcs~so do Governo com a agiiéuiturá pode ser medido 
pela q~_a!l!idade de recursos mobilizados para o fina-nciamento 
dessa atividade tão importante, Nos últimos dez anos, os em
préstimos agrícolas caí~am de 9,5 trilhões de cruzeiros para 
2,3 trilhões, uma redução real de quatro vezes. _Chegou a 
ser cultivada a falsa idéia de que o subsídio à agricultura 
é um erro. Isso, aqui no Brasil, porque-nos países-âesenvol
vidos a agricultura é atividade fortemente subsidiada pelo 
Estado. 

A Comunidade Económiéa Européia gastou 80 bilhões 
de óólare_s_para subsidiar seus agricultores. Os Estados Unidos_ 
tiveram que mobilizar quase isso, 80 bilhõe-s de dólares, com 
a mesma finalidade. Países desenvolvidos. cmno os Estados 
Unidos, preocupam-se em formar estoques estratégicos de 
alimentos, que representam, muitas vezes, mais de duas safras 
agtfcolas-. No Brãsíl, jamais conseguimos guardar uma safra! 

Esses estoques desempenham papel importante como íns
--trl.frifenlos re-gulad~res da oferta e daprocura. São essenciais 

para evitar aviltamento de preços ou jogos especulativos,._ que 
acabam se concretizando em detrimento dos consumidores. 

Com ó abandono a que fOi relega-da, não causa espanto 
a crise que vive a agricultura brasileira. Segundo levanta
mentos procedidos, o pequeno agricultor paga 9% de juros 
reais ao ano, enquanto o prodUtor médio paga 18% de juros, 
mais: a variaÇão da TR. Os grandes produtores estão pagando 
até 30% de juros reais ao ano, quando existe crédito. Nenhu
ma atividade económica lícita poderá cobrir esses custos finan
ceiros. 

O Presidente da República lançou, recenteme:rite, mais 
um_ "pacote agrícola", prometendo mobilizar dois e meio tri
lhões de cruzeiros para- financiar a_ nova_ safrã agrícola. Pro!_ll~
te-se cobrar jurOs- de 1~,5% mais TR, o qUe, se não é o 
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ideal, já é um avanço, uma vez que os juros se sitUaram, 
até aqui, em 18o/c, Para os pequenos agricultores, as taxas 
de juros serão mais baixas. -

Esperamos que o dinheiro chegue às agências bancárias 
a tempo, evitando-se a frustração do ano passado. 

Mais importante do que isso: o Governo promete manter 
a correção dos preços mínimos dos produtos agrfcnlas em 
níveis correspondentes aos custos financeiros. Na ano passado, 
registrou-se uma relação perversa entre preços mínimos e cus
tos financeiros. Enquanto aqueles eram corrigidos cm 43%, 
os custos financeiros tiVeram incremento de 84% anomalia 
que certamente pode ser responsabilizada pelos altos índices 
de inadimplência no setor agrfcola. 

Sr. Presidente, o Brasil não pode passar de grande eXPor
tador de produtos agrícolas a país importador de alinlentos. 
Temos grandes faixas de terras agricultáveis, além de imensas 
ofertas de- recursOs hídricos, e sol o ano inteir9.-_Nos&o País 
continua detendo condições naturais para se transformar em 
um dos maiores produtores de cereais do mundo, desde que 
revelemos.capacidadc para manter urna política estável no 
campo. _ _ __ _ 

A Índia deu exemplo magnífico do que uma orientação" 
sensata pode fazer para tirar o máximo da agricultura. A 
c;hamada "Revolução Verde" elevou a produção agrfcola da 
India para mais de 400 milhões de toneladas de grãos, contri
buindo para reduzir os alarmantes índices de desnutrição que 
castigavam uma população de 700 milbões_d_e __ _h_abitantes. 

Utilizando as medidas acertadas- como preços mínimos 
remuneradores, linhas de financiamento com juros suportá
veü e garantfas de plantio ao·s agricUltores-, o Brasil poderá 
reerguer a sua agricultura para- transformá-la em atividade 
económica rentável. Para isso, Sr. Presidente, SJ"'ls e Srs. Sena
dores, é imperioso que o Pafs promova uma refonna pr-ofunda 
em sua obsoleta estrutura agrária, não apenas para aumentã.i 
produção e produtividade,_ mas também para incorporar ao 
sistema produtivo milhões de brasileiros que s_e acham margi
nalizados do progresso e do bcm-estar. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
além da crise geral de nossa economia, da gravidade do quadro 
social e da instabilidade política e instituci6fial, o Brasil deve
também ·se preparar para enfrentar um futuro de gra_ndes 
dificuldades internacionais. - _ 

A terceira revolução industrial que estamos assistindo 
hoje, fUndamentalmente nos países altamente industrializa
dos, trouxe inovações tecnológicas de tal porte, que destruíram 
quase totalmente as vantagens comparativas que econoiniaS 
como a nossa tinham no mercado internacional. Na realidade, 
o Brasil desempenha hoje um papel muito secundário neSsa 
nova divisão internacional do trabalho e, _consequentemente, 
nas relações econômicas. inferoacio_nais. Como_ reverter esse 
quadro é~ na verdade, o grande desafio que precisamos enfren-
tar pelo menos até o final deste sé_culo. ____ -~------

Todos aqueles que se preocupam com o futuro do País 
sabem que não podemos entrar no século XXI pela porta 
dos fundos. Por outro lado, não podemos abrir mão de manei
ra irresponsável e indiscriminada de conquistas importantes 
no plano econ_ómico, para ·aderir à idéia vaga_que tem o Go
verno de transformar o Brasil em um País do '.'Primefro 11un-

do". A chamada modernização, preconizada pelo Presidente 
da República, é perigosa e já apresenta sérias conseqüências 
negativas entrem. chamados "Tigres Asiáticos", como vere
mos mais adiaf!_te, e __ quc tanto têm sido citados como exemplo 
de progresso econômico para nós. 

O Governo pre-tende abrir o mercado interno ao capital 
estrangeiro, promover_ uma concorrência em larga escala e 
estabelecer um acelerado processo de prfvatização. Diante 
do quadro recessivo em que nos encontramos, das dificuldades 
de poupança e_ investimento que atravessamos e da perda 

-·de nossa e:apacidade produtiva, tal política apresenta-se, a 
meu ver, como muito arrisca_9a para o futuro da economia 
brasileira. Antes de se tomar qualquer iniciativa nesta direção, 
deve-se discutir a questão em toda a sua profundidade, medir 
os prós e os contras. para, então, se decidír ou não por este 
caminho. 

-Há poucas semanas, em São Paulo, lideranças sindicais 
e empresários reuniram-se em seminário para discutir exata
mente esta questão. Os debates d~ssc encontro giraram em 
torno dos programas de transformação e modernização da 
economia e da sociedade_brasileira, adotados pelo Governo 
Collor. Em meio às discussões, surgiu o e·xemplo dos "Tigres 
Asiáticos" para ilustrar os riscos a que o Brasil está se_ndo 
exposto se aceitar, sem mais nem menos, a prática da política 
de abertura indiscriminada de sua economia aos capitais inter
nacionais. 

Attialmente, tanto Hong Kong _quanto a Corêia estão 
com- sérias dificuldades em relação ao seu comércio interna
cional. Os déficits em suas balanças comerciais têriúido suces
sivOs. No que se refere à Córeía, o buraco para este ano 
jã tein um diâmetro de 8 bilhões de dólares, enquanto, para 
Hong Kong, a cifra é de 2,5 bilhões de dólares. Segundo 
estudos minuciosos realizados por economistas des_ses próprios 
países, tal anormalidade não se deve, por exemplo, a fatores 
passageiros como uma alta conjuntural de preços de determi
nadas mercadorias, mas, sim, a fatores muito mais graves, 
como a dependência internacional a que estão submetidas 
as-suas economias. O desequihbrio entre exportações e impor
_t:ações, ness·es dois casos, é, nada mais, naãa menos, do que 
o_ reflexo do próprio modelo de desenvolvimento· industrial 
adotado por esses países. Com a instalação das fábricas em 
seus territórios, filiais de empresas japonesas, tanto a Coréia 
quanto Hong Kong passaram a depender estreitamente da 
importação de peças e componentes fabricados pelas matrizes 
no -Japão. O resultado dessas transações gerou um saldo posi
tivo na balança comercial do Japão e um tremendo rombo 
no·senfido inverso. 

NO-que se refere ao nosso-P3ís, não põdemos de mane-ira 
alguma descartar a possibilidade de uma situação çoniQ _essa_ 
se verificar. Vale ressaltar o caso da General Motors do Brasil, 
que já anunciou ·oficialmente _que vaj reduzir a compra de 
peças e componentes de fornecedoras brasileiras, elevando 
para até 25% a fatia de partes importadas utilizadas em seus 
veíCulos. Além _domais, não podemos nos esquecer, como 
no caso da Coréia, de que as partes importadas são exatamente 
.as mais caras e as maiS avançadª-~ do ponto de vista tecnoló
gicQ. Exatamente como na Coréta e em Hong Kong, a_ sang_~ia 
de divisas se verificará, a_ balança com_en:;:iaJ sofrerá fort~s 
pressões e o déficit se estabdecerá, causando sensíveis prejuí· 
·zos à _economia, rio ·que se refere às ieS.ervaS cámôi<i_is, ·ao 
nível de emprego e ao progresso tecnológico. Tudo isso pode 
ser evitado, se os setores organ-izados da sociedade e a cla~se 
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política se mobilizarem para eStender esse debate a todo o 
Território NaCionãl. -- - ---

De maneira alguma estamos contaminados por idéias ra
dicaiS-Ou por ataque-s esporádicos de nacionalismo doentio 
ou por xenofobia. Não tem mais sentido pregarmos, nos dias 
de hoje, idéias dessa mlturcza. Entretanto, não-podemos con
tribuir para desfigurar â _Cêo~Omia do_ nosso País 9e m~neira 
definitiva e, muitó rriellos-, cóiliprbrileter o futuro-das· novas 
gerações. Temos, sim, o dever de denunchu_as pressões que 
são exercidas para se· comprar, a preços ridículos, empresas 
nacionais, ou para-se Conseguif favores e prfYilégios do Go
verno brasileiro. ' - ----- --- -- -

Precisamos, 3cinia-de -tudo, ficar atentos às críticas infun~ 
dadas, às acusações gratuitas e bem dirigídas e, sobretudo, 
às mentiras que são lanÇadã.S -com ares d-e "verdade". Por 
exemplo, no que se refere à entrada de dólares no País, o 
que chegou até agora_já duplicou em_relação ao ano passado. 
E importante salientar, ainda, que a chegada desses capitais 
se verificou mesmo antes qUe as e::dgências dos credores inter
nacionais fossem atendidas. Existem, portanto, muitas inves
tidas contrárias aoS- interesSes- nacionais e que desfazem o 
mito de que o Brasil deixou de ser um país de atração para 
o capital estrangeiro. Não resta dúvidas de que existem países 
mais -irfteressames- para os investimentoS _estrárigeir6s· do que 
o- nosso, mas não é ·verdadeira a afirmação de que estamos 
fora da órbita de circulação desses capitais. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, precisamos lutar 
com todas as nossas forças para atravessar esta crise e recolocar 
o Brasil nos trilhos do crescimento económico. PreciSanios 
cuidar de nossa balança comercial, que tem apresentado nos 
últimos meses quedas constantes, já se prevendo para este 
mês mais u:m -resultado desanimador. Esses desempenhos in
significantes em nossas transações internacio.tlaís São moti
vados pela crise econômica, pela queda no ritmo da produti
vidade industrial, pela falta de iniciativa do Governo em for
mular uma política cambial e de comércio internacional rea
lista, pela importação significativa de alimentOs e insunlos 
básiCOs de que o País necessita e pela queda importante dos 
preços internacionais dOs produtos-primários. No_caso de im
portação de insumos báSiCos, por exemplo, vale lembrar os 
produtos famacéuticos. Cerca de 80% dos medicamentos exiS·
tentes no País utilizam matérias-p-rimas importadas, e os outros 
20%, embora com princfpios medicinais brasileiros, são fabri
cados com tecnologia estrangeira. Só com matérias~priffias 
para o setor farmac_êutico, importamos anualmente 2 bilhões 
de dólares. 

Pela quarta vez consecutiva, o superávit âe nossa balança 
comercial apresentou um resultado pouco animador. em abril, 
ele chegou a US$1 ,412 bilhões; em maio caiu para US$1 ,334 
bilhões; em junho, diminuíu ·ainda mais e atingiU 3penas 
US$894 milhões; em julho, 797 milhões de dólares; e, em 
agosto, segundo dados extra-oficiais, a queda fo"i ã. mãiordesde 
o início do Governo Collor, com apenas US$550 Iriilhões. 
O que se- nota é uritã nítida desaceleração das exportações, 
que vinham ficando próximas a US$3 bilhões por mês e caíram 
para US$2,5 bilhões. Por outro lado, percebe-se também que 
as importações vêm crescendo, passando de US$1,5 bilhão 
por mês, para US$2 bilhões no mesmo período. Inegavel~ 
mente, a conseqüêncíã-dessas quedas constantes já deixa trans
parecer a suspeita de que existe uma tendência que 9emons_tra 
uma situação de extrema fragilidade da balança comercial. 
Além da indefinição dO GQverno quanto aos rumos que se 
deve seguir, existe também uma lndefiniçáo quanto à polítiCa 

camiJial e uma clara queda dos preços internacionais dos pro
dutos agrícolas e minerais, que pesam muito na pauta das 
exportações do Brasil, como já fizemos referência. Apenas 
com o suco de laranja concentrado, a perda foi" de US$578 
milhões entre janeiro e julho deste ano, e houve urna queda 
de 46% nos preços da tonelada no mesmo período. No caso 
do açúcar çlemerara, o preço da tonelada caiu 21% nos primei
ros sete meses de 1991, em comparação com o mesmo período 
de 1990. O resultado foi urna diminuiçãO de US$61 milhões 
na receita cambial para este ano. 

-- Sr. Pn!Sidente: Srês e Srs. senadOres, não se pode negar
que o aumento vertiginoso de nossa dívida externa, ao longo 
da década passada, explica-se, em grande parte, pela elevação 
da taxa internacional de juros, que decorre, antes de tudo, 
do déficit fiscal_ americano, pela deterioração constante dos 
termos de troca dos nossos produtos em relação aos produtos 
dos países do Primeiro Mundo, pelas restrições dos industria
lizados à entrada de nossas mercadorias em suas fronteiras 
e pela perda sistemática do nosso poder de compra. Todos 
ess_es fatores determinados pelas nações ricas são os respon

-sáveis diretos pela estagnação, pelo atraso econômico que 
amargamos hoje e pela crise profunda em que estamos mergu
lhados desde a metade da década de 70. 

Resumindo, a recuperação do Brasil passa principalmente 
pelo preenchimento de duas condições. Em primeiro lugar, 
é necessário que os atares de Uma sociedade industrial se 
organizem fortemente: empresários, sindicatos, profissiOnais, 
intelectuais e políticos. A força do Brasil para superar suas 
dificuldades atuais reside no fato de que o País dispõe exala
mente dos atares necessários à retomada do s_eu desenvol
vimento. 

A ·segmida decisão importante é a superação definitiva 
da vergonhosa disparidade social que nos caracteriza. Não 
se pOde mais transferir o peso da dívida externa e suas conse
qüências para o dorso do trabalhador, como forreno até hoje. 
Ninguém de bom senso poderá acreditar em entendimento 
nacional, se não se alargarem as fronteiras do mercado interno 
e se não se estabelecer uma efetiva política de distribuição 
de renda. Assim, somente a luta vitoriosa contra as desigual- -
dades extremas poderá dar novamente força à consciência 
nacional. Uma sociedade democrática e economicamente for
te não pode existir convivendo diretarnente com uma minoria 
de abastados, em oposição a uma quase totalidade de miserá
veis e explorados. 

Muito obrigado. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Na presente 
sessão ternlinou o prazo para apresentação de emendas às 
seguintes matérias: -

-Projeto de Lei da Câmara n' 19, de 1991 (n' 3.903/89, 
na Casa de Origem), que dispõe sobre a profissão de Assistente 
Social e dá outras providências; e -

-Projeto de Lei da Câmara n' 38, de 1991 (n' 5.394/85, 
na Casa de origem), que introduz alterações na Lei n" 4.886, 
de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividades dos repre
sentantes comerciais autónomos. 

Ao Projeto de Lei da Câmara n9 19, de 1991, não foram 
oferecidas emendas. Será incluído em Ordem do Dia, oportu
namente. 
· Ao Projeto de Lei da Câmara n' 38, de lY91, foram 

oferecidas duas emendas. A matéria retornará à Coinissão 
- ae- AssuntoS Sociais; para exâffie -dãS- errieildãs. 
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o Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a- PaJã.Vra pela Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá nova redação 
ordem. ã letra b do inciso X do § 2"' do art. 155 da Constituição 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiio) ..:..; Concedo c a c Federal, tendo, 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito. -- · PARECER, sob n' 253, de 1991, 

- Comissão Temporária, favorável à Proposta, na forma 
O SR. RONAN TlTO (PMDB- MG. Pela ordem.)- do substitutivo que oferece, e contrário à Emenda n' 1. 

Sr. Presidente, é apenas para pedir a V. Ex~ que faça soar 
as campainhas para que saibam todos_ os Srs. .Senadores, que - 3 -
se encontram em seus gabinetes e nos corredores, que a maté- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
ria da sessão extraórdinári3. que teremos em seguida exige N9 14, de 1991 
quorum qualificado. -- -_- Votação, em primeiro turrio, da PropoSta de Elnenda 

Era esta a Solicitação que tinha a fazer. Muito obrigado. à Constituição-o~' 14, de 1991, de autoria do Senador José 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A solicitação Richa, que altera a redação do caput do art. 2' e o art. 3', 

de V. Ex~ será atendida. Não há mais oradores inscritos. do Ato das Disposições Constitucionais Transit6iíaS, teD:do 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrara sessão, -convo- PARECER, sob n9 377, de 1991, da . 

cando extraordinãri:iâ-s 16 horas-e 40 minutos, com a seguinte - Comissão Temporária, com voto vencido dos Sena-
ORDEM DO DIA dores Hugo Napoleão e César Dias. 

-l

REQUERIMENTO N• 756, DE I991 

Votação, em turno único, do Requerimento :ri9 756, de 
1991, de autoria do Senador Magno Bacelar, de inclusão em 
Ordem do Dia da Mensagem n' 241, de 1991 (n' 490/91, na 
origem), solicitando seja autorizada a República Federativa 
do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito externo 
no valor de. dois milhões de dólares, ou seu equivale!Jte em 
outra moeda, junto ao ·Banco lnteramericano de Desenvol
vimento- BID. 

-2-
PROPOSTA DE EMENOA A CONSTITUIÇÃO 

N• 6, DE 1991 
Votação, em primeiro turno, da Proposta de E-menda 

à Constituição n' 15, -de 1991, de autoria do Senador Garibaldi 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 82, DE 1991 

DíS-cussão, etrf turno ünicO, dá Projeto de Decreto Legis
lativo n9 82, de 1991, de autoria da Senadora Júnia Marise 
e do Senador Alfredo Campos, que susta os atas normativos 
do Poder Executivo que objetivam realizar o processo de 
privatização da Usiminas, tendo_ _ _ _ _ _ _ 
__ PARECER, soo o n~ 326 e 3.9f, de 1991, da Comissão. 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1 !' pronuncia
mento: favorável ao Projeto; 2!> pronunciamento (em reexa
me): favorável, na forma de substitutivo que oferece. --

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 minutos.) 

Ata da 187~ Sessão, em 23 de outubro de 1991 
13 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro.· 

ÀS 16 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS"SRS. SENADORES: 

Abdias do Nascimento- Albano Franco -Alexandre 
Costa --Airnir Gabriel - ~Aluízio Bezerrã - Arnazonino 
Mendes - Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello 
- Beni VeTas -CarlOS PatroCíniO-- CéSa:~-lii'as-;_ Cliag3;s 
Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Çoutinho Jorge -
DariO Pereira - DirceU CarneirO - DiValdo Suruagy -
Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amim -
Epitacio Cafetéita --Fernando Henrique CardosO- Fl-ãn
cisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata -
Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo Napoleão 
-Humberto Lucena- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior 
-João Calmon- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat 
Marinho- José Eduardo- José Fogaça'~ José Paulo Biso! 
-José Richa- Júlio Campos- Júnia Marize - Jutahy 
Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg 

Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio Porte lia- Mag· 
no Bacelar-Mansueto de Lavor-Márcio Lacerda- Marco 
Maciel - Mário Covãs-- Marluce Pinto -Maurício Corrêa 
-Mauro Benevides-Meira Filho-Moisés Abrão- Nabor 
Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin- Ney Mara
nhão - Odacir Soares - Onofre Quina o -. Ozfef Cari:Jeiro 
-Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi -Raimundo tira 
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - RUy Baçelar- Telmo 
Vieira- Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo-Wilson 
Martins. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) =--A lista de 
presença acusa o comparecimento de 76 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. _ _ 

$ob a proteção de Deus, iníciáinos nossos trabalhos. 
Não há expediente a ser lido. 
Há oradores insci"itOs. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMEN-
TE. ·~ ~ ~· ~ -- ~ -

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicj, o Sr. 
Dirceu Carneiro, Jr Secretário, deixa a cadeira da presi
dência que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Am-ín.· 

Após o pronunciamento do ilustre representante de Santa 
Catarina, inieiatemo"s a apreciação da Orde-m do Diã. --

0 Sr. Esperidião Amin -Sr. Presidente, consulto 
V. Ex• sobre a disponibilidade de tempo para o encerra
mento da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Esperidião Amin, no rigor da letra regimental. na sessão 
extraordinária, destinaf~se-ía- ao Expediente o eSpaço de 30 
minutos que, neste caso, seriã.rii. ocupados pelo Senador 
Eduardo Suplicy e por_ V. Ex\ mas a Mesa não ter_á por 
que cercear o tempo e a prerrogativa de V. Ex\ nem frustará 
o Plenário se V. Ex• exceder por mais de três ou cíi1co minutos 
o seu espaço de tempo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão_do oraçlor.)- Sr. Presidente, 
pretendo, em primeirO lugar, pedir desculpas aos meus pares, 
mas não posso deixar de fazer um registro, ainda que breve, 
concisco, talvez até ~xtemporâneo pela circunstância da sessão 
e da deliberação que se vai seguir, mas de~ejo referjr-me 
dentre tantos pronunciamentos que já foram feitos à estada 
de Sua Santidade, o Papa João Paulo fi, na minha cidade~ 
Florianópolis, e no meu Estado, Santa Catatína, Da quinta 
e na sexta-feira próximas passadas. 

Quero registrar, basicamente, a singularidade da Yisíta 
do Papa João Paulo II, primeiro, pelo fato de Sua Santidade 
ter beatificado lá, pela primeira vez, em terras bi'ãsilefras, 
alçando a condição virtual de santa, alguém que, mesmo não 
tendo nascido em nosso País, começou o seu_ ministério no 
meu Estado: Madre Paulina, um nome já consagrado, e co-nhe-
cido agora pela sociedade brasileira. -

Segundo aspecto: além de ter sido a primeira ViSíta do 
Papa ao meu Estado, não posso deixar de registrar na Casa 
onde milito, onde exerço o meu mandato, o extraordinário 
aspecto benéficO dessa passagem: a virtual santidade de João 
Paulo II, pelo que ele irradia de tolerância, de fraternidade, 
de conclamação à responsabilidade pela justiça. -

Finalmente, posto que é um regiStro cOriciso, quero en-al
tecer a todas as autoridades catarinenses que, tanto na área 
civil quanto na militar, quanto na eclesiáStica, se houveram 
com muita moderação e austeridade, no que concerne à pro
gramação da visita e no caráter que eta assumiu perante a 
nossa sociedade. Registro, aqui. os meus cutn.priinentos ao 
Governador do Estado, Wilson Kleinubing; ao Vice-Gover
nador, que durante mUitos anos militou nesta Casa, o ex-Se
nador António Carlos Konder Reis, que coordenou a visita 
e assegurou o seu êxito, pela sua austeridade e competência, 
ao prefeito municipal. 

E, para concluir, não posso deixar de proferir palavras 
entusiásticas pelo pronunciamento que fez o novo arcebispo 
d~ Florianópolis -Arcebispo Metropolitano de Santa Cata-

rina, Dom Euzébio Scheid - que fez uma conclamação de 
estadista, no sentido de que a Igreja Católica Apostólica Ro
mana -a minha Igreja -exercite o seu poder de influenciar 
a opinião pública, não apenas no País, mas fora do Brasil 
para aplacar a gula desmedida dos ricos, não apenas das pes
soas ricas, m-a:S-dassociedades opulentas que integram o G-7, 
o-grupo dos ricos do mundo. Esse registro, eu O faço com 
viva emoção, pelo rastro bom que deixou no Brasil e no meu 
Estado a paSsagem desse homem extraordinário, João Paulo 
II. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~' Secretário. 

-É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 763, DE 1991 

Requeremos urgência, nos termos do arL 336, alínea c, 
do Regimento Interno, para Mensagem n\> 267/91, relativa 
à autorização do Senado Fed~ral para que a Companhia Hi
droelétrica do .~ão _Franci~c9 -:-:-:: CBESF, possa contratar ope
ração de crédito, com a garantia da República Federativa 
do Brasil, junto ao Banco do Nordeste S.A., com recursos· 
oriundOs do Finame, destinada à aquisição de equipamentos 
de fabricação nacional a serem utilizados no projeto de implan
tação da Usina Hidroelétrica de Xingó. 

~ Sala das Sessões, 23 de outubro de 1991.- Marco Maciel 
- Ney Maranhão - Oziel Carneiro - Amazonino Mendes 
- Humberto Lucena- Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento. que acaba de ser lido será submetido ao Plenário após 
a Ordem -do Dia, nos termos do art. 340, II, do -Regimento
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 764, DE 1991 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
constante do item n9 4 se já SUbmetida ao Plenário em 2~ lugar. 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1991. - Maurício 
Corrêa - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece aos Srs. Senadores que, nos termos do reque
rimento firrilado pelos Senadores Maurício Corrêa e Hum
berto Lucena, proceder-se-ia à iilversã.o da Ordem do Dia, 
e o item <:r seria submetido ao Plenário em segundo lugar. 

A matéria é pertinente à privatização da Usiminas .. Se 
aprovada a iversão da Ordem do Dia, esta matéria seria apre
ciada antes da proposta de emenda à Constítuição. 

A Presidência, tendo em vista a relevância do requeri
mento, sente-se no dever de aclarar os seus objetivOS~ para 
que o Senado entenda exatamente a matéria que está sendo 
apreciada ne~ta ocasião. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar o requerimento. 
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O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Marco Maciel, para ·encaminhar 
o requerimento de inversão da Ordem -do D.a, 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. PreSidente, gostaria de me 
manifestar Contrário ã aprováÇão" do -referido requerimento. 
Sabe V. Ex', Sr. Presidente, que a matérlã: de que trata o 
presente projeto .de !e_i já _se ~ncontra d~vi?ame_nte eluci~~da 
em medida provxsóna- que fox, na C?Jil!Ssao Mxsta, adm1h~a 
pelo Congresso Nacional, e cujo ménto deveremos v?tar hoje 
à noite às 19 horas numa sessão do Congresso NaciOnal. 

E~tendo, Sr. Presidente, que a votação dessa matéria, 
agora sobre algo que ficará sem objeto, pela manifestação 
que l~go após ocorrerá no Congresso ~aci~mal~ é algo que 
não tem a relevância das emendas constituc10na1s da Ordem 
do Dia. Darpor que, Sr. Presidente, divirjo da antecipação 
ou da inversão da pauta~ E o faço nos estritos tertnos dQ 
que dispõe o Regimento Interno, que determh_1a_que !J.:~o~tp~~~ 
das constitucionais sejám Votadas precedentemente. Por Isso, 
essa é a minha posição, não vejo a razão ·desse. pedido_ de 
inversão de pauta com a qual não concordo. Gostanade de1xar 
íssõ claro Sr. Presidente, porque, como não tivemos cii!ncia 
prévia de~se requerimento, ~~?tarei_ as P!o.vid_ê~ci~~~-~i~~n~ 
tais que estarão ao meu alcance, para evitar que a refenda 
matéria seja apreciada na preSente sessão. . 

Essa a posição da nossa bancada. 

O Sr. Maurício Corrêa- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para encaminhar. 

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

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami
nhar.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, não concordo, data 
venia, com as colocações feitas pelo nobre Líder do Govemo, 
porque, na verdade, nunca tomamos conhecimento, de um 
modo geral, dos requerimentos formulados pelo Governo ou 
formulados, de certo modo, por partidos que apóiam o-Gover~ 
no. Uma simples inversão de pauta nunca foí objeto de enten
dimento, mas isto de um modo geral, pois há entendimento. 

Mas, Sr. Presidente, vamos desistir do requerimento não 
por causa desta argumentação, mas porque há um pedido 
de empréstimo e, Jogo em seguida, uma proposta _de emenda 
à Constituição do Senador Garibaldi Alves Filho e a terceira 
do Senador José Richa. Espero que os Senãdores se mante
nham aqui no plenário" depois da yotação de!sse requerimento. 
Afinal, não sei se haverá qUOrum -p-ara a-Ordem do Dia. 
Que nos mantenhamos aqui, porque me parece absurso o 
leilão da Usimfnas, -estando marcado para amanhã - e nós 
vivenci3.ndo uma situação de ilegalidade, de afrontas às prerro
gativas parlamentares - não ser por nós votado. Votemos 
"sim", ou ~~não". mas cumpramos a nossa obrigaçãO. 

Sr. Presidente, somos,- o Senador Humberto Lucena e 
eu, os autores do requerimento. De sorte que foi11ializamos 
-S. Ex~ poderá confirri:Iar isso -a desistência, de_ tal modo 
que esse projeto fiquC como Ultimo item da Ordem do Dia,ten
do em vista que o projeto do Senador José Rícha se encontra 
em terceiro lugar. 

Está retirado o -requerimento. 

O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, a Liderança do 
PMDB também retira a sua assinatura do requerimento._ 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência defere a solicitação. Retirado fica, pois, o requerimento 
da lavra dos Senadores Maurício Corrêa e Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se ao 
Itein 1: 

Votação, em tUrno óiiico, do Requerimento flço756, 
de 1991, de autoria do Senador Magno Bacelar, de 
inclusão em Ordem do Dia da Mensagem n9 241, de 
1991 (n9 490/91, na origem), solic~tando seja autorizada 
a República Federativa do Brasil a ultimar contratação 
de operações de crédito externo no valor de dois mi~ 
lhões de dólares, ou seu equivalente em outra moeda, 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
-BID. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
--Aprovado. . 

A matéria será incluída em Ordem do Dia oportuna
mente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevid~s) -Item 2: 

Votação, em primeiro turno,_da PrC!posta de 
Emenda ã Constituição n!' 6, de 1991, de autoria do 
Senador Garibaldi Alves Filho e outros Senhores Sena~ 
dores, que dá nova redação à letra b do inciso X do 
§ 2• do art. 155 da Constituição Federal. tendo. 

PARECER, sõb ri• 253, de 1991 -Comissão Tem
porária, favorável à Proposta, na forma do SubstitutiVo 
que oferece, e contrário ã Emenda n9 1. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação considerada importante, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para uma comuni
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria 
de comunicar a V. Ex' e ao Plenário que o Supremo Tribunal 
Federal, por unanimidade - faço questão de frisar -acaba 
de negar provimento ao recurso que buscava sustar o processo 
de privatização da Usiminas. -

Essa é uma decisão muito importante que mostra, canse~ 
qüentemente, a forma correta como está sendo encaminhada 
o processo de privatização das empresas públicas no País e 
demonstra, mais uma vez, que o Supremo Tribunal Federal 
mantém uma posição no sentido de permitir que o leilão da 
Usiminas se realize amanhã. __ _ 

Ti-ata-se de uma decisão muito importante porque, de 
alguma maneira, compatibiliza-se também com a decisão que, 
tenho certeza, logo mais, o Congresso ~ acional adotará a~ 

-aprovar a Medida Provisória n9 299. · 
Mas, Sr. Presidente, pela transcendência c significação 

da matéria, eu gostaria de traz~r esses fato à consideração 
do Plenário, para que os nobres colegas dele tomem conheci
mento e para que, assim, possam melhor avaliar, inclusive 
hoje à noite, a votação da Medida Provisória n!' 299. 

."gra o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Casa fica 
inteirada da comunicação feita pelo nobre Líder do PFL, Sena~ 
dor Marco_Maciel. 
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O Sr. Maurício Corrêa- Sr. P.residente, peço a palavra 
para um esclarecimento. 

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

O SR- MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden,te, 
na verdade, a decisão proferida não- foi em recurso, coino 
disse o Senador Marco Maciel, mas em uma ação direta 1cte 
inconstituCionalidade requerida pelo meu Partido. 

Quero dizer a V. Ex' que apenas dois Ministros do Supre
mo Tribunal Federal entenderam que não se caracterizava 
o fumos boni luris. Todos os outros entenderam que existe 
essa característica, esse quesito-da ação direta de inconstitucio
nalidade. Só com relação à urgência é que os Ministros não
a deferiram. 

Portanto fica bem claro que não há nenhuma decisão 
de mérito com relação ao problema, o que o Supremo Tribunal 
Federal entendeu é que há uma decisão pendente, lavrada 
pelo Superior Tribunal de Justiça, dando como competente 
o Juiz da s~ Vara Federal em Belo Horizonte. Não existe 
decisão de mérito. Isso não significa nada. Era apenas uma 
ação direta com relação à Medida Provisória n~ 299, apresen
tada pelo Governo Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência lembra ao plenário que, de acordo com o disposto 
no art. 354 do Regímen-to Interno, a matéria depende, para 
sua aprovação, do voto favorável de 3/5 da composição da 
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. 

Em votação o substitutivo a emenda â _Constituição, do 
Senador Garibaldi Alves Filho, que tem preferência regimen
tal. 

O Sr. Garibal.di_Alves Filho - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho, autor da 
emenda objeto-de deliberação deste Plenário-no presente mo
mento. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, neste instante, quero ratificar o apelo que fiz a 
todos os meus colegas no sentido de que seja ·aprovada esta 
emenda à ConstitUição:- Esta emenda representa um novo 
discurso do Nordeste. Deixamos de lado aquele discurso da 
lamúria e da queixa, em que o Nordeste aparecia corno eterno 
pedinte. Hoje, o Nordeste, o Rio Grande do Norte, produtor 
de cento e dois mil barris de petróleo, não recebe um retorno 
económico devido por essa produção, porque a Constituição 
Federal impede, bem como a outros_ Estados produtores, de 
cobrar o ICMS sobre o petróleo produzido. 

Para que V. ExfS tenham uma idéia da injustiça gritánte 
que constitui esse dispositivo constitucional que se quer revo~ 
gar hoje, o Rio Giande do Norte -cito o exemplo do Rio 
Grande do Norte porque é o meu Estado e, atualmente é 
o segundo produtor de petróleo do País- só recebe de roya
ties de pretróleo, atualmente cerca de 580 milhões de cruzei
ros, quando poderia, Sr. Presidente, srs. Senadores, estar 
arrecadando, anualmente, cerca de 20 bilhões de cruzeiros. 

· Logo, Sr. Presidente, em nome desse novo Nordeste, 
em nome não apenas do Estado do Rio Grande do Norte 
e dos Estados do N ardeste, mas de todos os Estados produ-

tores de petróleo, pedimos a este Plenário que faça justiÇa, 
que se aprove essa emenda à Constituição Federal. 

Creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que todos já estão 
devidamente informados acerca da nobreza dos nossos obje
tivos e ~~ todas as questões que envolvem a aprQvação dessa 
emenda â Constituição Federal. 

Peço encarecidamente aos colegas que dêem o seu apoia
mente a este Senador, que tem a ousadia de, neste período 
inicial do seu mandato, propor esta emenda, porque, na verda
de, estarão apoiando uma causa justa, a causa daqueles que, 
hoje, produzindo petróleo não obtêm a resposta devida, a 
justiça devida. -

E esse o apelo que quero _ _fazer, acrescentando apenas 
que a esta emenda seguiu-se a apresentação de uma sube
Ill,enda da Bancada do Paraná. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RQ. J>ela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu queria pedir a V. 
E~ que determinasse à Secretaria-Geral da Mesa a expedição 
dos avulsos das matérias que estanios aqui a discritii" e a votar 
e que não recebemos até este momento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Iierievides) - A Presi
dência já determinou à Secretaria-Geral da Mesa que os avul
sos das matérias da Ordem do Dia sejam imediatamente distri
buídos aos Srs. Senadores, para que, ao votarem essa propo
sição, o façam com o pleno conhecimento_ do seu respectivo 
teor. , -

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente; peço a palavra 
para encaminhar a votação. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca
minhar.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Banc3.da do 
PMDB votará "sim" â proposta de emenda à Constituição, 
de autoria do nobre Senador Garibaldi Alves Filho e de outros 
Srs. Senadores. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como Líder, 
concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AC. Como Líder, 
para encaminhar. Sem r.evisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, v~_nho, neste __ momento, manifestar o -~poio 

-da Bancada do Pt'B à emenda do Senador Garibaldi Alves 
Filho. 

Reconhecf!!ndo a justeza e a oportunidade da emenda 
e, sobretudo, chamando a atenção para a grandeza, para a 
magnanimidade _rlo espírito desse jovem Senador pelo Rio 
Grande do Norte que, mesmo pertencendo _a um partido de 
oposição ao __ Govemo do Estado, não embarca naquela canoa 
de uquanto pior, melhor". Através de sua emenda, busca 
instrumentalizar o Governo do Estado, a fim de propiciar 
aos seus governados a melhoria da qualidade de vida_ que 
seu povo tanto necessita. 

Por tudo isso, o PTB vota ·aprovando a emenda e lou
vando a grandeza de espírito do Senador Garibaldi Alves 
Filho. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tendo em 
vista a solicitação de alguns Srs. senadores, principalmente 
do Senador Odacir Soares, que deseja tomar conhecimento 
do teor da emenda substitutiva do Senador Garibaldi Alves 
Filho, e todas as proposições da Ordem do Dia, ã Presidência 
suspende a sessão por cinco miriutOs apenas- e pede aos Srs. 
Senadores que permaneçam no plenário, debruçados nos avul~ 
sos, que agora terão a sua distribuição iil.te_nsjficada. 

(Suspensa às 17h32min a sessáo é reaberta às 17h50 
min.) -

O SR. PR~IDENTE (Mauro Benevides) - Está rea
berta a sessão. 

Sobre a mesa, requerimento assimi.do pelo nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, que-será lido pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 765, DE 1991 

Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, item 3, 
do Regimento Interno, requeiro preferénda para a votação 
da Proposta de Emenda Co_nstit_uciim8l_a fim de ser submetida 
à apreciação do Plenário antes do Substitutivo. 

Sala das Sessões, 23 de_ outubro de 1991. - Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Ben.evide~)_~ Srs. Senado
res, a Presidência pede a atenção de V. Ex~ para o requeri-
mento do nobre Senador Cid Sabó_iª de Carvalho. _ 

O ilustre representante do PMDB solicita que, aó inVés
de se votar o substitutivo, qUe- tem preferência regínlenlal, 
ocorta exatamente a votação da proposta de emenda à Consti
tuição na sua redação original, da lavra do Sena~or Garibaldi 
Alves Filho. 

O Sr .. Coutinho Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. 

OSR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu queria uma 
informação da Mesa sobre o processo de vota_ção. Há um 
substitutivo. Gostaria de saber se, rejeitado, por acaso, o 
substitutivo, a emenda original será votada em seguida. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro )3enevides) - Rejeitado 
o substitutivo? 

O SR. COUTINHO JORGE - Sim: Vota-se primeiro
o substitutivo, porque tem preferência regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O substi
tutivo tem preferência regimental, a não ser que a Casa aprove 
o requerimento do Senador Cid Sabóia de Carvalho. Aí, ao 
invés de se votar o substitutivo, será votado a própria proposta 
de emenda à Constituição. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. -Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, parece-me_que _há_uma 
lógica na proposição do Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
Temos que separar as questões para podermos votar mais 
conscientemente. Se votarmos pririleiramei'lte o projetO, será 

possível votarmos 3 emenda a seguir; se votarmos o substitu
tivo, que já incorpora a emenda, não haverá destaque_supres
sivo para se restaurar o texto original. De modo que a boa 
lógica dessa opção proposta pelo Senador Cid Sabóia de Car
valho nos recomenda optar por ela, principalmente porque 
ela não prejudica nenhum dos interesses em jogo nessa ques
tão. Todos terão possibilidade de ver atendidas as suas reivin
dicações. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A interven
Ç.to do Senador José Fogaça, além de lúcida -como sempre 
ocorre nas intervenções de S. Ex•- éabs01ut3mente didática, 
dispensando a Mesa de aduzir outros esclarecimentos â iridaga
ção há pouco formulada. Portanto, ao requerimento do Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, que propõe seja votada a pro
posta de emenda à Constituição, a Presidência pede a atenção 
da Casa, para que não se registre qualquer tipo de equívoco 
na manifestação do Plenário. 

- -- O Sr. -Cid Sabóia de CarValho- palavra para e-ncammnar 
a votação do meu requerimento. 

· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para ·encaminhar. Sem revisão- do orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a emenda constitucional do Senador Garibaldi 
Alves Filho, original, terá uma votação maior, com certeza, 
neste plenário: O substitutivo teiá uma votação menor. Votan
do-Se eln primeiro lugar a emenda constitucional, nada impede 
que outro Senador peça destaque para votação em separado 
da emenda. Assim, votaremos, originalmente, a emenda do 
Senador Garibaldi Alves Filho. Se ela for aprovada, nós, en
tão, votaremos o destaque da emenda â emenda. Todos terão, 
então, oportunidade de opinar com um instrumental perfeito, 
capaz de captar o que deseja o Senador votante. Se votarmos 
diretamente o substitutivo, qUem quiser a votação da emenda 
original não terá saída, não terá chance. A única chance de 
uma votação mais democrática é, primeiro, votar a emenda 
original e depois a emenda à emenda, através de destaque. 
Lembro que alguém deve requerer o destaque para votação 
em separado da emenda que trata da energia elétrica. 

O_ Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a pala
vra, como Relator da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ã.o nobre Senador Man~ueto de Lavor, que vai se 

_reportar ao·requeiimento do Senador Cid Sabóia-de Carvalho. 
S. Ex' invoca em seu pról, para ocupar a tribuna, a condição 
de Relator, que foi, da matéria. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. -Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a emen
da constitucional do eminente Seiiador Garibaldi Alves Filho, 
que tive a honra de relatar e à qual dei parecer favorável, 
na sua redação origin-al suprimia tão-somente a questão das 
operações de petróleo produzido em um Estado e destinado 
a outro. 

Por pedidos. por iniciatiVas de diVersOs outros compa
nheiros, o meu relatório apre-sentou um substitutivo que in
cluía também, por uma questão de isonomía de tiã.tamento 
na partiCipãção das riquezas naturais do Estado, não só a 
produção do petróleo, mas também o da produção da energia 
eJétrica de um Estado para outro, favorecendo com o ICMS 
o Estado produtor tanto do petróleo quanto da energia elé-
ti"ica. · ·· 
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Acolhi a proposta desses companheiros no meu substi
tutivo porque considerava da maior justiça tanto a proposta 
origiiiaJ do Senador Garibaldi Alves_ Filho no que tange ao 
petróleo, como as propostas feitas, por" emendas, por outros 
companheiros, concernentes a outra riqueza natlifal, cjue é 
a fonte de produção de energia elétrica. 

Na cirCUnstância atual, enquanto Relator da matéria, con
sidero importante o requerimento do Senador Cid Sabóia de 
Carvalho. Por quê? Estamos renunciando ao substitutiV<f na 
sua abrangência? Não. o·que S. Ex~ propõe-, tOm muítb Senso 
de oportunidade, é que se vá degrau por degrau, porque se 
quisermos tudo de uma vez, podemos não subir a escada 
e cairmos ao seu pé. -

Nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como Rela
tor da matéria, quero apoiar o requerimento do Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, e pedir vénia aos companheiros para 
aprovarmos a- primeirã. parte, que é a proposta original do 
Senador Garibaldi Alves Filho, no que tange à incidência 
de ICMS favorável aos EStados p-rodutOres de petróleo; mas, 
logo após, que votemos favoravelmente aos Estados produ
tores de energia, porque é uma questão de justiça, de isonomia 
de tratamento para com aqueles Estados que, não tendo a 
riqueza natural do petróleo, mas dispondo da riqueza da pro
dução de energia, coqt a isenção constitl)C!Otfãl não auferem 
nenhu_m b.enefício para a sua população, sendo eles produtores 
dessa riqueza também grande que é a energia elétrica. _ 

Portanto, Sr. Presidente, acolho o requerimento do Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, mas peço que haja votação unâni
me em favor da primeira parte, assim como em favót dos 
Estados produtores de energia elétrica, ou seja-, em favor 
da Emenda n"' 1. 

O SR: PRESIDENTE ~(Mauro Benevides) ~ Continua 
em votação o-re-querimento do Senador Cid Sabóia de Car
valho. 

Os SrS~. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com a manifestação contráriã do nobre Sena
dor José Eduardo. 

Em votação a proposta de emenda à Constituiçâcf na 
sua redação original. 

A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assen
to nos seus respectivos lugares. 

Vai-se processar a votação eletrónica .. 
Os Srs. Senadores que forem a_ favor _da proposta devem 

votar ''sim"; os que forem contráriOS, devem votar "não". 
Com a aprovação do requerimento, de autoria do Senador. 

Cid Sabóia de Carvalho, vai-se processai" a Véifáçãõ da pro
posta de emenda à Constituição-na sua cOncepçãO-õiig;~nal. 

O SR. MAURÍCIO coRR.f;A (PDT- DF)- Sr. Pre
sidente, o PDT votará- favoravelmente à emenda Garibaldi 
Alves Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Fica regis
trada a manifestação do Líder do PD_T, Senador Maurício 
Corrêa. 

O SR. MARCO MACffiL (PFL- PE)- Sr. Presiden
te, a Bancada do PFL, por meu intermédio, nada tem a opor 
à aprovaçao da emenda do ilustre Senador Garibaldi Alves Filho. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, recebi apelo do nobre Se
nador Dario Pereira, que integra -a minha Bancada, que é 
também representante do Rio Grande do Norte, nesta Casa, 
no sentido de que acolhêssemos a emenda. Não foí outra; 

também, a Posição do ex-Membro desta Casa, o atual GCwe-r~
nador José Agripino Maia, que se inclina e pede o nosso 

_v.oto nessa direção. 
Mas, Sr._Presidente, a_ emend~_,_ de toda ma11_eira,_ embo_ra 

Vá rec_ebú o meu voto favorável, suscita algumas dúvidas. 
Cóm·o- se- trata de rriatérla--que- será sUbmetida à consideração 
da Casa no segundo turno, reservo-me, com base no art. 
363_do Regimento Interno, para, melhor examinando a maté
ria, voltar a discutj:la por ocasião 4_o segundo turno. 

- Daf pOf (j_ue, Sr. Presidente, a nossa posição é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece_que, ao ensejo do segundo turno, abrem-se 
novas oportunidades regimentais para apresentação de emen
das. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB ::.:. í'íi. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, a Bancada do PMDB votará, como 
já disse inicialmer.te, a favor da proposta de emenda à Consti
tuição do Senador Garibaldi Alves Filho. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço 
á palavra, para encaminhar a votação. 

~ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso._ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -_ 
SP-. -para encãminhar. Sem revisão-do oradOr.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, esta matéria é de suma importância, 
e ·eu, pelo PSDB, abro questão aos Parlamentares, porque 
ela tem conseqüências diferenciais nos vários Estados. 

Há opiniões no sentido de que estaríamos introduzindo 
a dupla tributação, posto que os municípios já pagam imposto 
sobre a extração do petróleo. 

Como não quero criar dificuldades, especialmente na vo
tação da emenda do Senador Garibaldi Alves Filho, ao invés 
de encaminhar contra, abro a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação. 
Peço aos Srs. Senadores que tomem assento nos seus 

respectíVós lugan.~s. -

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço-a-palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, desejo 
uma informação sobre a votação do requerimento do Senaddr 
Cid Sabóia de Carvalho. 

-~-O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento já foi votado, nobre Senador, com a manifestação de 
assentimento de V. Ex~ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sim, Sr. Presidente, 
mas quero que V. Ex~ me esclareça ?- esse respeito porque 
pode ter havido equívoco na interpretação. 

__ De~ejo saber se a votação é por partes, isto é, votando-se 
prirrieiro a incidência de ICMS sob~e a produção de petróleo 
e, logo depo-iS, a votação do outro assunto, 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides). ,..- A presi
dência esclarece ao_ nobre Senador Mansueto de Lavo.r: que, 
nos termos do requerimento formulado pelo Líder Cid Sabóia 
de Carvalho, será votada a proposta Gáribaldi Alves Filho 
na sua redação original. · 

Se. V. Ex~ deseja indagar sobre a emenda que foi ofeieCida 
à redação _original, a Mesa esclarece que, logo a seguir, se 
acolhida_ a proposta Garibaldi Alves Filho, a emenda será 
submetida a votos. 

O SR. MANSUE.TO DE LAVOR- Vota-se, a seguir, 
o substitutivo, óU a Emenda no 1? A pergunta é essa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauxo .. Beneviçies) -A Emendl\. 
n<? 1. 

O SR. MANSUETO DE LA VQR.- Então, se aprovada 
a proposta originaL .. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A primeira 
etapa dessa votação será a proposta original. Aprovada a 
proposta original, passaremos à Emenda n<> 1. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Está certo, é isso 
que eu gostaria de saber. QJ?rig_ado, Sr. Presidente.__ __ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
a proposta na sua redação original. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho-: Sr. _Presidente, aqueles 
que votarem pela proposta original votarão "Sim"? 

O Sr. Odacir Soares_~- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ -

OSR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pela ordem, Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, pelos ayulsos que estão 
em meu poder, verifiCO que a Emindan" 1 não trata de energia 
elétdCa: trata_da aplicação dos recursos decorre_ntes . .da nova 
redação da letra B. Qu~ri:f que essé fato fiqüe esclarecido, 
porque a questão foi levantada várias vezes- e permanece ainda 
duvidosa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -·A Presi
dência ainda esclarece ao nobre ScnadQr Odacir Soares e, 
obviamente, o faz também _ao Plen_ário, que a Emenda n9 

1 tem a seguinte redação: 

"O produto de imposto previsto no inciSo-19 , alínea 
b, será aplicada prioritariamente na educação tecno
lógica." 

O SR. ODACIR SOARES~ l'ortanto, é outra matéria, 
não trata de energia. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, é a pressa, 
é a falta de avulsos que gera essa confusão. Nós esta_mos 
entendendo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Pois não, 
nobre Senador, V~ Ex~ não tem o avulso?_ 

O Sr. Mansueto de Lavor- Estou com _o avUlso, Sr. 
Presidente, mas nele não consta o texto da Emenda n9 L 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -=Mas é exata
rnente este que acabo de ler. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Agora _que V. Ex• o leu, 
estamos entendendo. Mas, o que nos fez encaminhar favora-

velmente ao requerimento do Senador Cid Sabóia de Carvalho 
foi o fato de entendermos que, em primeiro lugar, seria votado 
o texto original da Emenda Garibaldi Alyes Filho e, em se_gun
do lugar, seria votado o meu substitutívo: AsS1m foi que ficou 
entendido. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao Senador Mansueto de Lavor que o substi
tutivo tem preferência regimental, a não· ser que o_requeri
mento em sentidõ contrário Seja apresentado- e- SUóriietido 
ao plenário; foi o que efetivamente ocorreu -:--urna manifes
tação contrária do Senador José Eduardo. 

. . O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. P_reside~te, sem.querer 
dialogar com a Mesa, entendi que o requerimento do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho seria no sentido de uma inversão 
da ordem. A prioridade que teve o substitutivo ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Evicjente
mente, foi. A prefei"êncía Seria J>ãta o Substitutivo. 

- O Sr. Mansueto de Lavor - Primeiro, se votaria, por 
re-qtJerimentode deliberação do Plen_ário, a emenda e, depois, 
o-substitutivo. Haveria apenas urna irivetsão da prioridade. 
Fõfassim que entendi, Sr. Presiaente. -

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala-
vra o nobre Líder Ronan Tito. - - - --- -

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) ---:Sr._ Presldente, devo dizer a V. Ex~ 
e aº Plenário que voteí""síi!i", dando preferência ã emenda 
do Senador Gaiibaldi Alves Filho, porque todo o encaminha
mento da votação feita pelo Senador Mansueto de Lavor dizia 
.--e nós todos entendemos assim -=--que votada, primeiro, 
a tributação do ICM's"sobre o petróleo, posteriormente -votar
se-ia o Parecer n9 235, na Sua letra b, que permite a tributação 
sobre energia elétrica. Foi com essa consciência e encami
nhando dessa maneira, que votei favoravelmente-. Assim foi 
encaminhado. O Plenário nãó pode ser induzido a erro. 

O Sr. José Eduardo ---Sr. Presidente, o meu voto foi 
também no sentido explicitado pelo Senador Ronan Tito, Se 
é diferente, esta votação não corresponde a nossa vontade. 

-o- Sr. Maurício Corrêa- sr. PresiCfeiite, apenas para 
colaborar com a Mesa. Evidentemente. se. V. Ex~ se circUns
crever ao Regimento Interno, está prejudicado o substitutivo
do Senador Mansueto de Lavor, porque não há emenda ver
sando sobre o mérito que constitui o seu substitutivo. Acon
tece que, anteriormente, quando a questão foi colocada, hou
ve um esclarecimentO, nãO sei se foi de V. Ex•, parece-me 
que sim, dizendo que seria votado primeir~ o projeto do Sena
dor Garibaldi Alves Filho e depois o substitutivo. embora 
votandO-se o- projeto, estaria prejudicado o· substitutivo.- Mas 
foi essa a mensagem tráftsmitida ao Plenário. 

,--,,-Quero dizer 3. V. Ex~ que, regimentalmente, está-se diante 
de Um iinpasse, rria:S -o -Plenário foi cOnduzido a erro, isso" 
fOi. V. Ex• pode certificar-se nas notas taquigráficas. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, peço a V. Ex• 
que, inclusive, se certifique junto a todas as bancadas se não 

- foi nesse intuito, ou com esse sentimento, que todos demos 
o nosso voto da inversão da pauta, na possibilidade de depois 
votarmos a inClusão do item d(!. energia elétrica. Também 
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acho, sinceramente, que houve um engano na condução do 
processo e, por isso, eu pediria urila revisão do processo. _ 

O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presiderite, peçO a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex' tem 
a palavra. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-- AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, informo a V. Ex~ 
que consignei o meu voto, baseado na orientação que recebi 
da Mesa, segundo a qual foi aprovado um req-uerimento do 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, e votar-se-ia, em primeiro 
lugar, a emençla original do Senador Garibaldi Alves Filho, 
posteriormente, pfoCeder-se-ia a-VofãÇãá dO substitutivo do 
Relator. Sob este entendimento, já consignei o mell_ vgt9. 
Não sendo assim, sOlicito de V. Ex~- que anule a VOtação, 
para que eu possa reconsiderar o meu voto. 

O Sr~ Cid Sabóia de CarValho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóía de Carvalho.-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, na 
verdade, o que me levou a requerer a votação, em pril'neiro 
lugar, da emenda original, é que esta obteria, como obterá, 
um grande número de votos, sendo possível a sua aprovação. 
Sentia-se perfeitamente que, Com o substitutiVo,· a votação 
seria menor e correria o risco de não alcançar o número regi~ 
mental para a aprovação de emenda constitucionaL 

Por isso, apresentei o requerimento para que, em primei~ 
ro lugar, votássemos a emenda original e, depois, a emenda 
à emenda. Agora, dirá V. Ex"::_ não há emenda à emenda, 
no que concerne à energia_elétrica. E _eu ql!-~ro dizer, no 
entanto, a V. Ex~ que há, sím. PorqUe o parecer do relator 
conclui por uma emenda. 

Desta maneira, desejo, nesta questão de orderil, consi~ 
derar o relatóriá e o parecer do Senador Mansue-to de Lavor; 
como contendo a emenda a s~r apr~ciada a_ segui_r~ e q__ue_ 
diz respeito à energia elétrica. E pediria tempo para requerer 
destaqu_e à emenda do Senador Mansueto de Lavor, emenda 
de Relator; mais uma emenda que está contida no relatório 
e no parecer; ~ -- - -

Assim, votaríamos, inicialmente, a emenda constitucional 
na sua redaçãa o-riginill; depois, V. Ex~ submeteria à votªção 
-devidamente destacada --a emenda do Relator, contida 
no seu parecer. Não seria um substitutivo, propfi3.rilente. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ -- - -

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO: Pela ordem. Sem 
revisão do orador.).- Sr. Presidente, com a defiCiência de 
postOs avulsos e considerando-se que o sistema eletrônico 
da mi~ha bancada está com defeito, eu queria que V. Ex~ 
considerasse o meu voto como "Sim"-

O SR. PRESIDENTE .(Mauro Benevides) - Consignar· 
se-á ó·-voto do Senador Odacir Soares cõmo "Sfm", já que 
há um defeito no painel de sua Bancada. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento- Albano Franco- Alexandre Cos

ta ~ Alniir Gabriel - Amazonino Mendes - Am.ir Lando 
---António Mariz- Beni V eras- CarJos De'Carli- Carlos 
Patrocínio- César Dias- Chagas Rodrigues -_Cid Carvalho 
- Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dircéu Carn_eiro -_ 
DivBido Suruagy- Eduardo Suplicy - Élcio Álvares- Epi
táciO Cafeteira - ÉsPeridiãÓ Amin - Frimcisco R?ll~m~erg_ 
- Oaribaldi Alves Filho - Gerson Camata - Guilherme 
Pah;neira -Henrique Almeida- Hugo Napoleão-=- Hum
berto Lucena - Iram Saraiva -- Irapuan Costa Júnior -
João Calmon- João França- João Rocha- Jonas Pinheiro 
- 1osaphat Marinho - José Eduardo - José Fogaça -
Jos~ Richa- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy Maga~ 
Ihães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Rocha 
- Lourival Baptista ~ Lucídio Portella - Magno Bacelar 
- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel 
'- :fvfário Covas- M-ãuríci6 -Corrêa- Melia Fiül-o _:_-MOisés 
Abtão- Nabo r Júniqr- Nelson Carneiro___:_ Nelson Wede
kin:- Ney _Maranhãq - Onofre Quinan - Oziel C3r0eiro 
- .Pedro Simon - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão -
Ropan Tito - Ruy Bacelar - Saldanha Derzi - Teotónio 
Vil~la- Valmir ÇOmpelo- Wilson Martins. 

VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES: 
Fernando Henrique Cardoso e JOsé Paulo Bisof. 

. O SR. PRESIDENTE (Ma~ro Benevides) -Votaram 
"SIM" 70 Srs. Senadores; e "NAO" 2. 

Não houve abstepção. (Palmas.) 
Total de votos: ~ . -r-

Aprovada a proPosta original da lavra do Senador Gari
baldi Alves Filho. 

É a seguirlte a proposta de emenda à Constituição 
aprovada: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 6, DE 1991 

Dá nova redação à letra b, do inciso X do § 2~, 
do art. 155 da, Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Mesa vai 
oferecer solução para a questão de ordem agora suscitada~ 
e o fará da forma mais democrática possíVel: Votaremos a 
proposta original, de autoria do Senador Gaiiba1di Alves Fi
lho. Em seguida, votar-se-á a Emenda n" 1 e~ logo depois, 
entendendo-se como emenda~ votar-se-á aquilo que foi equi
vocadamente denominado de substitutiyo e que, na verdade, 
é urna emenda. É uma forma de_conciliar·~ decisão do PJenári_o_ As Mesas da Câmara dos Deputados·e-_do Sénado Federal, 
com 0 que consta do projeto respectivo. ' _ _·_ · · nos terinos do art. 60 da Constituição- Federal, promulgam 

Em votação a proposta do nobre Senador Garibaldi Alves a s·eguinte emenda ao texto constitucional: 
Filho. _ -·- -~- Art. _único~ Dê~se à letra b, do inciso X, do § 2~~ do 

A viso que não há postos avUlsoS aqui, esteS fciram-iri.Siitüí-- · art. 155 da Constituição Federal a seguinte_ redação: 
dos pelo Presidente Ulysses Guimarãe~. quando pre"slàia~ a:-· ___ ~'Art. 155 __ Compete aos Estados C ao Distrito 
Cãmãra dos Deputados e a A_ssembléia Nacional COnsHüiió.Te: -Fed~ral instituir: 
(Risos.) · - ·- - . . ............................................ ,, ....•........ -..... . 
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§ 2» O imposto previsto no inds(:fl, b, atenderá 
ao-seguinte: -

X - não incidirá: 

b) sobre as operações que des_tinem a·outros esta· 
dos energia elétrica; - - -------=-~--' · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência chama a atenção dos Srs. Sena-dores para as-duas vota· 
ções subseqüentes. Vamos, então, votar a Emenda n9 1. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESfDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para encaminhai 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr._ Presidente, neste 
instante nós estamos votando a emenda para a Educação? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __:_ Educação 
tecnológica. 

O SR. RONANTITO- Perfeito. Sou favorável, Si. Presi
dente. Não precisa haver encaminhamento, todos seremos 
favoráveis. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, gostaria 
de, em rápidas palavras, dizer que votarei -fãVoi'avelmente 
à emenda, mas·, assim como fiz corri a· prOposta que acaba 
de ser votada, também me reservo o direito de examinar 
a matéria no segundo turno, em toda a sua _exte"Q.são. 

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) ,...- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o sistema eletrónico 
já foi corrigido, portanto, já estou votarido através dele. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -c A Presi· 
dência se regozija "'com o Senador Odacir Soares para que 
S. E~ saiba que, de modo presto, as suas reclã.mações são 
atendi.das nesta Casa. - - -- ---,---_--

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --:- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -,~Sr. Presidente, 
não aconipanhei a votação porque esfaVa -sentado no_ meu 
lugar o Senador José Richa, que não apertou o botão;. prova· 
velmente o botão já estava apeftado e saiu registrado .. Não" 
como voto meu. Mas me abstive na votação, porque deixei 
o assunto em aberto para a Bancada, porque trata-se de uma 
.questão regional. 

Peço que conste o meu voto como abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Será consig· 
nada, nos Anais da Casa, a manifestação do ri.obre- Líder 
Fernando Henrique Cardoso. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Em votação 
a Emenda n9 1. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento 
Albano Franco 
Amazonino Mendes 
Amír Lando 
Aureo Mello 
Carlos Patrocínio 
César Dias 
Cid Carvalho 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplícy 
Élcio _Alvares 
F. Rollemberg 
'Fernando Cardoso 
Garibaldi Alves 
Gerson Camatà 
Guilherme Palmeira 
Henrique Almeida 
Hugo Napoleão 
Iram Saraiva 
João Calmon 
JOão Franca 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
José Rícha 
J uÓia Marise 
Jutahy Magalhães 
Levy Dias 
Louremberg Rocha 
Louiival Baptista 
Magno Bacelar 
Mansueto de LávOr 
Márcio Lacerda 
Marco Maciel 
Mário Covas 
Maurício Corrêa 
Meira Filho 
Moisés Abrão 
Nelson Wedekín 
Ney Maranhão 
Odacir Soares 
Onofre Quinan 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Teotónio Vilela 
Valmir Campelo 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: ~ 
Almír Gabriel 
Antônio Mariz 
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Chagas Rodrigues 
Coutinho Jorge 
José Eduardo 
Júlio Campos 
Oziel Carneiro 
José Paulo Biso! 
Pedro Simon 
Rachid Saldanha Derzi 
Wilson Martins 

ABSTÉM-SE DE VOTAR OS_SRS. SENADORES: 
Esperidião Amin 
Nelson Carneiro 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram 
SIM 49 Srs. Senadores; e NAO 11. 

Houve 2 abstenções 
Total: 62 votos. 
Aprovada a Emenda n~ 1, porque rigorósarrfeilte no cóm

puto estabelecido pela Constituição: 49 votos 315 do Senado 
Federal. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N•J 
Acrescente-se a letra d ao inciSo x-do § 2~ do 

art. 155 com a seguinte redação: _ . 
"O produto do imposto previStO no iriciso l, b, 

será aplicado prioritariamente na educação tecnoló
gica." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ,.,.-Vai-se pro· 
cessar agora aquilo que a Mesa passou a denominar Emenda 
n~ 2 e não substitutivO-. 

O Sr. Coutinho Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Com a pala· 
vra V. Ex• 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. para encami
nhar a votação. Sem revísão do orador.) - Sr. Presidente, 
quero esclarecer aos Srs. Senadores que esta emenda engloba 
energia elétrica, petróleo e seus derivados; portanto, é mais 
global do que a primeira, é muito mais importante para VáriOs 
Estados brasileiros. Esta emenda foi 3.presêiltada_ pcilo Sena
dor Mansueto de Lavor. 

Era s_ó para esclarecer, Sr. Presidente. Obrigado. 
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para 

encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -'- Concedo 
a palavra, para encaminhar, a votação ao nobre se-nador Ro~ 
nan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para encamínhar 
a votação. Sem revisão do orador.) --:-Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, sem dúvida alguma, a aprovação da emenda Gari~ 
baldi nos remete e nos obriga, a_gora, a votar favoravelmente 
à emenda para energia elétrica. E óbvio, poiS estamos'fratando 
de energia. Vejam: s~ vamos cobrar ICM a um Es!ado _que 
retira do chão a sua energia sem causar danos ao meio ambien
te, como não fazer o mesmo para energia que alaga as terras 
e quase sempre as mais férteis-, porque são as terras ribeiri
nhas? E agora vamos negar ICM a esta energia? Fica então 
a pergunta, Si". Presidente, Srs. senadores. E _na liora em 
que a energia elétrica for gerada por petróleo? Nessa- hora 
tem ICM. E a energia elétrica gerada por hidrelétrica, não 

tem ICM? São dois pesos e duas medidas! _Não posso concor
dar com o resulta~o, se não for o me~2 que vótamos para 
o petróleo. Evidentemente! Cq_f!lo vamos tributar uma energia 
e não tributar a outra? Terei:rios um sistema tributário diferen~ 
te? Por outro lado, qual é a geração de energia que penaliza 
mais o Estado? Será que não éã. ene-rgia elétrica? Perguntem 
aos paranaenses, aos baianos sobre a inund~ção do seu solo 
fértil. Nós, de Minas Gerais, sabemos bem. Temos grande 
faixa da nossa área toda inundada para gerar energia elétrica, 
para acionar as indústrias dos Estados vizinhos, fazeffios isso 
com satisfação, mas não podemos ser penalizados. 

Por isso, Sr. Presidente, peço ao Plenário que, por ques
tão de coerência se aprovamos o ICM para o petróleo, que 
aprovemos também o ICM para a energia elétrica. Muito 
obrigado. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaniinhar a votação. 

~ o sa.. PRESIDENTE. (Mauro Benevides) _:_ Concedo 
a palavra ao nobre Líder José Fogaça, para encaminhar a 
votação. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
para urna questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, para uma ques
tão de ordem. 

O SR. MAURÍCIO CORRI1;A(PDT- DF. Pela ordem) 
- Sr. Presidente, para encaminhar a votação apenas falará 
um orador por cada partido? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Não. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA ~(PMDB -RS. Para encaminhar 
a votaçãO. Sem revisão do orador.)- Sr. Pres-idente, o meu 
encaminhamento é contrário. Ouvi o encaminhamento favorá-

- vel do Senador Ronan Tito e lamento, pela admiração que 
tenho pela inteligência e -pela sensibilidade do Senador Ronan 
Tito, ter que apresentar a mais sólida e contundente discor
dância do que disse S. Ex~. 

Na verdade, tanto o petróleo quanto a água são recursos 
naturais que só passam a ser riqueza económiCa quando há 
investünentõ~ quando há dinheiro aplicado. por parte do Esta
do. para transfqrmar ess~s recursos em riqueza. 

DeVo dizer a V. Ex~ que reconheço e por issO vOtei favora
velmente que há Estados que têm petróleo e há outros Estados 
que não têm. O meuEstado não tem pe_tróleo. Não poderia 
reclãmar a ausência de investimentos--em prospecção e extra
ção petrolífera no Río Grande do Sul, porque lá não tem 
petróleo. Mas o Rio Grande do Sul tem recursos hídricos. 
Só não tem investimentos do Governo Federal para nos dar 
a autonomia e auto~suficiência em energia elétrica. Há turbi~ 
nas da usina de Candiota III, da cidade de Bagé, no Rio 
Grande do Sul, que estao, desde a décadã de 70, estaciOnadas 
em portos franceses à espera do pagamento por parte do 
Governo Federal. -

Ç> c!_~sa~ento'- a incúria, o desprezo, a desconsideração 
com alguns Estados, q1.1e foram marginalízados nestes investi~ 
mentos, não colocam a qUestão da energia elétrica no ineSmo 
nível da questão do petróleo. ColOcam a questão da energia 
elétr_ica num outro nível, que _é O- nível da decisão política 
de investir neste ou naquele Estado. Iilfelizmente, o meu 
Estado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi um Estado, a partir 
dos anos 70, absolutamente excluído do programa de expan-
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são, do programa de investimentos da ELETROBRÁS: Estão 
lá Jacuí I, D. Francisca Cand_iota III reclamando por investi:. 
mentes, reclamando por soluções e providências do Governo 
Federal. 

O nosSo voto, infelizmente, é contrário, porque nãO há 
um paralelismo entre a questão do_ petróleo e a questão da 
energia. Recursos hídricos, todos os Estados têm; a decisão 
de investir é que é-u-ma-decisão política. E queremos marcar 
essa posição, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O Sr. José Eduardo - Peço a palavra Sr. Preside:Ote, 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Eduardo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. l'~ra encaminhar. 
Sem reviSão do orador.) -Sr, Presidente, Srs. Senadores, 
o Estado do Paraná é grande fornecedor de energia elétrica 
para os Estados vizinhos. Tivemos inundados 8.50(JJ{m2 só 
com haipu; terras que deixaram de produzir milhões de sacas 
de grãos de soja,, de trigo, de _milho e outros cereais. No 
RiO Paranapanema, tivemos uma área maiOr do que essa ala~ 
gada pelas represas. Há um prejuízo económico real e social 
para o nosso Estado. São milhares de famílias que foram 
desabrigadas e que hoje ainda estão na luta pela reforma 
agrãria para estabelecer a sua propriedade agrícola. Entendo 
como _o_maiot-ato de justiça: remunerar Os Estados produtores 
de energia elétrica pelas perdas e pelos problemas sociais 
que o alagado das represas ocasionam aos nossos EstadQs. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. ---

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, lamento, como mineiro, nãó eStar em conso
nância- com o Senadór_Ronan Tito e com a Senadora J 4nia 
Marise. Mas, entendo, Sr. Presidente, que no caso da energia 
elétrica - sobretudo energia elétrica produzida pelo uso de 
recursoss hídricos não é Um favor só do Estado. Inclusive, 
os mananciais, às vezes, intercori'elil regiões que não são aque~ 
las do próprio Estado. E há territórios, como o de Brastlia, 
que não produzem absolutamente nada; não temos um'! cen
tral hidrelétrica, a não ser a do Paranoá, que não dá para 
abastecer nem a Vila Paranoá. Claro que toda energia elétrica 
que vem para aqui é importada. 

Então parece-me que realmente não é uma situação simi
lar aos produtos do petróleo, inclusive os seus derivados. É 
uma situação diferente. -

Portanto, Sr. Presidente, a bancada do PDT vota contra 
e se mantém fiel à proposta originária do Senador_ Garibaldi 
Alves. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --A Presi
dência lembra aos Srs. Senadores que, após a votação desta 
matéria, apreciaremos-uma outra proposta de emenda consti
tucional, da qual o Senador José Richa é o primeiro signatário. 

Lembra, outrossim, que às 19 horas deveremos realizar 
sessão do Congresso Nacional. 

O Sr. Oziel Carneiro -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobi'e Senador Oziel Carneiro. -

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Para enQrninhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, estou ouvindo, perplexo. a argumentação daqueles 
que desejam a rejeição do que V. Ex' convencionou chamar 
Emenda n• 3, que permite a cobrança de ICMS pelo Estado 
gerador de energia. 

Ora, nós, da Amazónia e, particulanitente, do Pará, te
mos h()je identificado, sem dúvic!_'!.!_ o !llaior potenciã.l hidroe
nergético do País. Tucuruí, que está quase em fase final de 
conclusão de instalação de suas turbinas, trouxe uma série 
de problemas de ordem administrativa e-social- ordem admi
nistrativa -para o Governo do Estado e do Município de Tucu~ 
ruí e vizinhos - e uma série de inconvenientes até a própria 
vida das populações que margeiam o grande lago de_ Tucuruí, 
E não posso entender como o egoísmo de algumas pessoas 
deseja se impor àquilo que seria, sem dúvida nenhuma, um 
estímulo para que nós, da Amazônia e, particularmente, do 
Pará, pudéssemos continuar aceitando a instalação de hidrelé
tricas em nosso Estado. A verdade, porém, é que Tucuruí 
produz e transfere para os outros Estados. E nós, que também 
possuímos a nossa Secretaria do Meio Ambiente, certamente 
diante do que estamos ouvindo aqui daqueles ilustres Colegas 
que estão se manifestando contra a aprovação dessa Emenda, 
pOderemos também assumir no Estado uma posição de defesa, 
porque vamos ampliar os nossos problemas sociais, violentar 
os nossos ecosSistemas se os nossns patrícios de outros Esta-dos 
não ... aceitarem partilhar Conosco os lucros da geração de ener
gia iltravés da cobrança do ICMS para aplicarmos exatamente 

__ na soll!ção daqueles problemas criados nas regiões onde se 
instalam hidrelétricas. 

Por isso, Sr. Presidente, SrS. Senadores, por se tratar 
de emenda à Constituição, esta é-_ª nossa pbsição:- trata-se 
de uma questão de consciência de cada um, e não de imposição 
partidária. A Bancada está liberada, mas votarei a favor da 
emenda por uma questão de justiça, para que Estados mais 
ricos não possam continuar explorando as riquezas potenciais 
dos Estados mais pobres. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesr:... Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. Para encaminhar. 
Sem revis-ão do orador.) --Sr. Presidente, assim como o 
PTB vOtou "Sim" pela aprovação da emenda original do Sena
dOr Garibaldi Alves Filho, também o fãZ pelo mesmo critério 
que achamos ser de ampla justeza. Recomendamos à Bancada 
do PTB aprovar também o substitutivo do Senador Mansueto 
de Lavor~ 

O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

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

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria também. 
em rápidas palavras, como Líder do PFL, dizer que faço mi
nhas_ as considerações expendidas aqui, com muita proprie
dade pelo nobre Líder do PTB, Senador Jonas Pinheiro. 
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Por urna questão de coerência~ de consistênCia ã -corivo
cação anterior, recomendamos o n-ossn voto favorável. Portan
~o. vo~amos "sim". 

U Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço· a palavra 
jj'l':'<l '!ncaminhar. · 

O SR. PRESIDENTK (Mauro Benevidcs) - Concedo 
a p:tlavra ao nobre Senador. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PIVIDB - PE. Para 
erlcaminhar a votação. Sem revisão do orador.}:.......... Sr. Presi
dl~nt~. e~"U poucas pali:lvras, gostaria de dj:Zer aos _emine-Qtes 
Senadores ..::,ue a extensão da incidência do ICMS sobre a 
produção de enl.!rgia elétrica nos Estados- energia para ex
porw;;ão, não a pequena produção de _energia para o consumo 
local ou regional nos Estadús- rçfere-se às gran9-es barragens 
e às grande::; hidrelétrkaS. _ _ _- -

No que- diz respeito a minha região, com a cOnstrUÇão 
da barragem de Itaparica, entre a Bahia e Pernambuco_, e 
com a construção da barrager~_ de Sobradinho: a incicj.êqÇ.ia 
de ICMS equivale a urna veidadeira reparaçãO. de guerfa. 
O que houve com as populações atingidas por essas barragens 
foi ãlgo pior do que uma guerrÇt no Golfo Pérsico. SãO rnilhar~s 
e milhares Je f,um1ias-que ain,da hoje estão desalojadas. No 
caso de Pernamt:-uco, são virtte, mil pessoas desabrigadas pel~ 
barragem de haparica, para não mencionar os ·mil~ares do 
lado da Bahia. A questão grave que foi ·preciso sair jJCdindo 
apoio para uma t:m'enda do eminentê Senador Pernambucano 
Marco Madel, 'l fim de que, no Orçamento deste ano, se 
destinassem recunOs suplementares para ameniZar a sorte des
ses desvalidos desabrigados, que eram antes agficultores, que 
produziam à margens--do rio São Fianciscq. J:foj~. estão corno 
refugiados rle guerra, sob barracas, sem emprego, s~_m produ~ 
ção e sem deH~nu. - ___ -

Essas são ..tS con.;t::tjüéncüis sôti8.iS' das- construÇões das 
gra·ndes hidrelétric::ls, geralmente, para fornecer energia aos 
grand~s centros industriais fora dos Estados. É, por isso, Sr. 
Presidente, que me sinto feliz por já termos-aprovado a parte 
do ICMS referente ao petróleo. Mas, por urna questão de 
justiça, da coerência, de isanomia, devemos também aprovar 
a incidência sobre- a produção de energia. Era o tinha a 
dizer. 

O Sr. Almir Gabriel - Sr. PreSidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala· 
vra V. Ex• 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA. Para encami· 
nhar. Sem revisão do orador.) - Si . . Presidente, gost!3-ria 
de juntar às entusiásticas palavras dO Sefiador Ronan Tito 
algumas colocações que considero importante para o Estado 
do Pará e da Amazónia. 

Todos sabem que o Bra::;il tem_ uma potência possível 
de 250 mil megawatts. Disso, cc:rca de 100 mil estão dentro 
da Amazônia. Gostaria de dizer que para o Estado do Pará, 
além de Tucuruí, já construída, eXiSt~ a posSibilidade de se 
Ínstalar Cachoeira -Por-teira, Sã.;.t.o Ailt6o1o, Santa Isabel, Ca
raraó e uma outra que ficaria~ niontrill"te de Cararaô. 

Para um Estado como o Pará ver alagadas áreas muito 
superiores, triplas, ou quádrupla::;, em relação à Baía da Gua
nabara, e ao final assistir sair do Estado pratic..1.mente a totali
dade dessa energia e ser aprove-itada em outros Es_tados e 
ele não aproveitar nada, nem ao menos para fazer o reparo 
às Injustiças â população iíbCifíOha, é, no meu entender, um 

--total e cOnlPiefõ absurdo se este Senado, neste momento, 
. ,votar a favor do pagamento do ICMS em relação ao petróleo 
:ê, ao mesinO tempo, não votar'também o pagamento do ICMS 
· ein relação à produção de energia hidrelétrica. 

Nesse sentido, eu diria que para nós, da Ainazônia, nem 
seria surpresa, porque, desde 1612, quando se instalou Belém, 
a partir daí, de um tempo os portugueses e de outro os próprios 
brasileiros, exploraram a Amazónia SiStematicamente e a usa
rim na primeira- Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra 
e ellJ todas as vezes que ela teve necessidade de lá ir buscar. 
comO s~ fosse um armazém em depósito permanente para 
atender às necessidades do País. 

A._ Amazónia, tenho certeza, não se _sUrpreeriderá, mas 
quero fazer um apelo ao bom-senso dos_nossos companheiros 
do Noideste, do Sul e Sudeste, dos nossos companheiros daqui 

-de Brasília, entendendo o fato de que, no próprio momento 
-e_m que ~ecursos são perdidos por uma região _co~o a região 
amazónica, comõ é o Paraná e outros lugares~_que nesse mo
mento, se não se dá a esses Estados a possibilidade de reparar. 
quer de um lado a perda dos recursos naturais, quer de outro 
a possib'ilidade de atender e amparar as populações prejudi
cadas pelas instalações dessas grandes hidrelétricas, então, 
na verdade, se deixará, para não sei quando nem como, a 
resolução do real problema da pobreza brasileira. 

. Tehhq dito iCJ.ul, neste Sen3.do, que-, lastirilavelememe, 
todas as vezes que o Brasil não quer enfrentar o real problema 
da sua pobreza, como o da reforma agrária, faz a Belém
Brasília;-ã Transamazônica, levanta o tapete da Amazónia 
e para lá empurra_ a sua pobreza, a sua miséria.-

Apelo a- todos os Srs. Senadores no sentido de que se 
integre te3.lmente a Amazónica ao desenvolviinento nacional, 
não ·apenas na cónversa -mas na decisão e no voto. Aí, sim, 
far~nios a Vot~ç~o_çl.~ssa emenda proposta pelo Senador Man
suetO de Lavor. 

O-Sr. Antonio M:ãriz- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR.~ PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz para encaminhar 
a _v_otação. 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB- PB. Para encami· 
nha~·- Sem revisão do orado_r.) - Sr. Presid_ente,l_a!fie_~_to 
não poder aceitar aS cailderltes razões do Senador Almir Ga
briel. 

Na verdade,_ há um conflito de interesses entre Estados 
nessa matéria. Mas, sem dúvida, poderia ser considerada uma 
decisão eqüânime atribuir também, a cobrança do ICMS à 
distribuição de energia. 

Ocorre que o ICMS é, hoje, fonte de receita das mais 
relevantes, sobretudo para os pequenos Estados. 

No caso da Paraíba - cito-o __ exemplificativamente -, 
a SAELPA, empresa de energia elétrica, é, atualrnente, a 
maior contribuinte de ICMS do Estado, superando fábricas 
de cimento, de cerveja, usinas de açúcar, revendedoras de 
automóveis etc. Párà __ os peguenoS_-Estados, Sr. Presidente, 
~ ~ssenciai esse ICMS da energja elêtriCa. 

Ora, se admitirmos que a geração de energia passa a 
ser o fato gerado .r: q~~~~e imposto, ~ evid~nt~ o imensq_prejuízo 
que terão eStas unidades federadas. Esse é um aspecto que 
não podemos absolutamente abstrair no momento em que 
votamos essa emenda constitucional. Há um conflito de inte
resses, e, por isso mesmo, cada Estado votará segundo os 
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interesses do_ seu povo, do seu orçamento e da sua arreca~ 
dação. 

Essas as razões qUe me -levam a votar coiltra a emenda, 
por considerar, como eu _disse, essencial hoje o ICMS na 
distribuição de energia e nefasta- aOS Estados a perda dessa 
fonte pela cobrança na geração de energia, unl deslocãniento 
da geração do ICMS da distribuição para a gerãção de energia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~os Srs. Sena· 
dores já podem vo1ar. 

O Sr. Mansuetode Lavor~Sr. Preside_nte, peço a palavra 
para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Exu 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para 
um esclarecimento. Seiri revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
vamos votar a emenda supressiva da letra b, do inciso X. 
do art. 155 da ConstitUiÇão Federal. Só para constar dos Anais 
e não haver confusão posterior. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência pede ao nobre Senador Mansueto de Lavor, de cuja 
redação se originoU esse_ artigó" úniCo suprimindo a letra b, 
que volte a externar o seu pensamento a respeito da votação 
dessa matéria. A assesSoiüt da Mesa entende que não haveria 
necessidade de apreciação dessa matéria, conforme explana-
ção de V. Ex• · 

O SR. MANSUETO-DE LAVOR- Sr. Presidente, não 
há mais que criar qualquer confusão sobre a matéria. Apenas 
esclareci que não se trata da letra b da redação anterior· da 
proposta do Senador Garibaldi Alves Filho. Refere~se à inclu
são da incidência do ICMS sobre a produção de energia elétri~ 
_ca. E isso faz com que se suprima a: letra b, do inciso X, 
do art. 155. -

Portanto não há que se esclarecer mais nada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides) ~Então, pela 
manifestação de_V~.Ex!, não há necessidade mais de_ne_nhuma 
votação? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Não, agora vamos 
votar o substitutivo que faz essa supreSsão, Sr. Presidente. 
Presto este esclarecimento até a pedido da Assessoria da Mesa. 
que, agora, confund_e __ o Relator e a Mesa. Como isso é pos
sível? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência permite-se, em uma matéria de extrema delicadeza, 
porque envolve emenda ao Texto ConstiftiCiOnal vigorante, 
chamar a atenção da Casa, já agóra <;Dlp.pulsando a redação 
original do Senador Garibaldi Alves Filho, que, na sua pro
posta, a alínea b, dispõe sobre as operações que destinem 
a outros Estados energia clétrica. ~- _ -~- ____ __ _ 

Já houve a manifestação favorável do Plenário a essa 
matéria. -

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não, Sr. Presidente, 
sobre energia elétrica não houve. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvãlho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beo.evides) - __ Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. CID SABÓIA DE CÃRVALHi:l"'(PMDB ....:; CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, está-se 

arquitetando uma confusão sobre o assunto. O Senador Man
sU.eto de Lavor está explicando equivocadamente contra ele 
próprio. Na verdade, S. Ex~ quer restaurar a sua possibilidade 
de, como Relator, ter sua emenda examinada. A emenda 
_que S. Ex• apresentou na Comissão_~ gostaria que todos 
prestassem atenção a este detalhe, que é da maior importância 
-é o texto do Senador Garibaldi Alves Filho. 

S. Ex~ pretende que sua emenda, apresentada como subs~ . 
titutivo, ~eja apreciada, seja ela qual fo~. Conto foi deliberado. 
Aiõra, explica que quer a remoção de um artigo já emendado 
na Constituição, evidentemente, criando uma situação difícil. 

Peço à Mesa que faça uma pausa e restabeleça o mérito 
da emenda do Senador Mansueto de Lavor, que é a Emenda 
n9 2. A de n9 1 foi aprovada, a emenda à emenda. a de n" 
2 é a do Relator, em que se altera o texto da emenda original 
do Senador Garibaldi Alves Filho. Há que se aplicar o Regi
mento a essa verdade._ 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene.vides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, houve bastante confu~ 
são, o que é natural, pois estamos todos, aqui, ansiosos para 
yot~:r_ a Emenda José Richa. que antecipa o plebiscito para 
o parlamentarismo. 

Mas, agora, esclarecido, pela assessoria e pela Mesa, que 
já foi votado, na emenda apresentada pelo Senador Garibaldi 
Alves Filho, a inclusão de energia elétrica, entendo que não 
temos necessidade de votar mais nada. 

É isso o que acontece, Sr. Presidente? Então, esiá bem. 

O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. tive a -honra de 
ser Presidente dessa Comissão; Gostaria de esclarecer à Casa 
que O pãrecer VotadO pela Com-issão foi o substitutivo apresen
tado pelo Senador Mansueto de Lavor no seu relatório. A 
série de votações que estamos realizando, ~onsidero-as estra~ 
nhas, quando, por unanimidade, a Comissão votou o substi
tutivo do nobre Senador Mansueto de Lavor. 

Essas considerações são a título de esclarecimento, para 
o encaminhamento da votação. 

O Sr. Epitácio _Cafeteira- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira. - · 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pela or· 
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, coDcordo 
com a Assessoria da Mesa. Na realidade, houve o desejo 
de exainlnar-se tudo. Mas, votado o projetO no original, é 
claro que caiu o· substitutivo. Não há como aprovar~se uma 
emenda e, imediatamente, substituir~se ess3: _emenda apro
vada. Acredito que a Assessoria da Mesa esteja correta. Daí 
por que, abstenho~me de votar nesta segunda votação. 

O. SR. PRJl:SIDENTE (Mauro Benevides),- Srs. Senado
res, em razão do debate que agora se travou, e do esclareci~ 
mento oferecido pela Presidência há poucos instantes, a Mesa 
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decide: aprovada está a proposta; aprovada a Emenda no 1, 
e prejudicada a Emenda_Substitutiva; indo, portanto, a maté
ria à Comissão Temporária para a redação final do segundo 
turno. É essa, portanto, a decisão da Mesa. 

O Sr. José Fogaça --Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex~ 
que lesse para esta Casa como, a partir desta decisão, fica 
redigido o texto do art. 155 _na parte emendada. Pediria a 
V. Ex~ que lesse para sanar uma dívida que ainda persiste. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -A Presi
dência eSclarece ao nobre:: Líder José Fogaça que sabe disso 
muito bem quando se previu a votação de emendas à Consti
tuição em dois turnos, foi exatamente para que não remanes
cessem dúvidas no curso do processo de elaboração e pudes
sem, todas elas, ser dissipadas. 

Se há uma dúvida, ainda, dominando alguns dos Srs. 
Senadores, no interregno entre o primeiro e o segundo turno, 
serão adotadas certamente providenCí3.S para-sanar-qualquer 
falha, qualquer omissão, porventura, ocorrida. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Mas eu tenho~ certeza que 
V. Ex• não se recusará a oferecer ao Plenário esse esclareci
mento, a leitura de como o texto ficaria,- caso- passasse em 
segundo_ turno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~O texto cons
titucional vigente, art. 155, inciso X, letra b: 

"Sobre operações que destinem a outros Estados 
petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos 
e gasosos dele derivados, e energia elétrica . ., 

Esse texto da Constiti.:iíÇ-áo-fica substituído por: "sobre 
as operações que destinem a outros Estados a energia elé
trica". 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Certo. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3: 

Votação,- em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 13, de 1991, de autoria do 
Senador José Richa, que altera a redação do caput 
do art. zo _e o art. 3~ do_ Ato das Disposições Constitu~ 
donáiS Transitórias, tendo 

PARECER, sob o n• 377, de 1991, da 
- Comissão Temporária, com VOto vencido dos 

Senadores Hugo Napoleão e César Dias. - ----

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l\' 
Secrettirio. - - - - ----- = 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 766, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para a votação em separado dos arts. 29 

e 3° do ADCT; de que trata a PEC n• 14, de 1991. 
Sala das Sessões, 23 de outubro_ de 1991. - Nelson Car

neiro. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Em-votação 
o ·.cquerimento. - -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
<entados. (Pausa) 

Aprovado. 
Passa-se à votação do art. 2°. 
A Presidência concede a palavra, para encaminhamento, 

ao nobre Senãdor José Richa, autor da Emenda éJ.ue a-gora 
tem a sua votação Processada no Senado Federal. 

O SR. JOSÉ RICHA (PSDB - PR. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, lamento, numa hora tão importante em que quan~ 
do o Senado está prestes a decidir matéria da maior relevância, 
Qão ter o poder de síntese para, alinhavar todos os argumentos 
que nos levam a aprovar esta emenda. 

Sr, Presidente, não quero tomar o tempo dos meus nobres 
Colegas e nem retardar a importante sessão que o Congresso 
GJ.everá realizar daqui a alguns minutos, por isso terei que 
~acrificar muitos dos argumentos que iria aqui externar, juStifi
Cando a aprovação dessa Emenda à Constituição. 
; Vou apenas fazer uma constatação. Depois de 5 sessões, 
esgotada a discussão da matéria, qlle se travou, aqui, _em 
fúvel muito elevado, e o tratamento que recebeu da imprensa, 
me deixa absolut3J.;nente confortado, porque percebo que os 
beus colegas e a imprensa, não colocam nenhuma dúvida a respeito da pureza das minhas intenções. Quando comecei 
~tratar dessa mat~ria, já faz müitos meses, a crise que assola 
poje o BraSil não havia se agudizado, e,_ portanto, não tinha 
a Emenda por miin apresentada, com o apoiamento de 113 
Kum terço) dos meys nobres companheiros de Casa, absoluta, 
P.enhuma conotaçao com a crise que estamos vivendo, e por 
~sso alinhavei apen-as dois argumentos justificarido a sua apre
~entação. O primeiro argumento é o de que deveríamos. har
monizar o calendário ·de eventos de agora até 1995, para evi
;denciarmos que un;ta questão tão relevante, que a ConstituiçãO 
;_deten~:tina seja depidida pela população brasileira em 1993, 
pudesse ter uma data mais apropriada. 

Nenhum país :do mundo coloca uma decisão de mudança 
de_ forma e de sistema de governo para uma decisão plebisci
táfia, praticament~ jUnto Ou-no iníCio de uma campãnha eleito~ 
ral de tal dimensãO, como essa de 1994. A ficar na Constituição 
fixada a data de 7 4e setembro de 1993, os eleitores brasileiros, 
certamente e nenl nós próprios, envolvidos que estaremos 
numa campanha eleitoral tão ampla como a de Presidente 
da República, sim~ltaneamente com a de Governadores, dois 
ten;:os do Senado i a totalidade da Câmara e a totalidade das 
Assembléias Legislativas, teremos condições emocionais de 
tomar uma boa <jlecisão. Portanto justificava-se- um ajusta-
mento, uma harmonização do calendário. _ 

O segundo argumento é o de que, caso aprovado o parla
mentarismo como desejo, no plebiscito marcado pela Consti
tuição, não gostaria que o País perdesse a oportunidade, por 

- fálta de tem:po de preparar-se antes de começar a praticar 
o noVo sistema. · 

Portanto apresentei a emenda constitucional que antecipa 
o plebiscito de 7 de setembro de 1993 para 21 de abril para 
1992, para que, o povo, tomando a decisão de mudar o sistema 
de governo, possamos todos nós ter o tempo suficiente rião 
só para a adaptação constitucional ao novo sistema de gover
no, mas também para a produção do elenco de leis ordinárias 
e complementares que possam preparar o País para a prática 
do importante sistema de governo que preconizamos. 

Mas veio a crise ou agudizou-se a crise e, aí, algumas 
pessoas da própria sociedade, alguns companheiros do Sena
do, pãssaram a questionar a aportunidade dessa nossa decisão. 
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Quero, com a convicÇão que Caractefiza- o sentimento que 
já captei, de crédito na pureza das intenções que me moveram 
a apresentar esta emenda, assegurar aos companheiros que 
têm igual experiêncía política que eu, que essa emenda tam~ 
bém, em função da agudização da crise, se presta a um cami
nho para o equacionamento e o enCaminhamento melhor da 
atual situação brasileira. -

Por quê? Porque eu náo conheço, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, exemplo na história de qualquer país do mundo 
que tenha conseguido, sob a égide do presidencialismo, produ
zir o entendimento nacional que, neste momento, é o único 
caminho para superarmos a c-rise. Ao contrário, num sistem-a 
parlamentar produziram-se- e estão af os exemplos espalha
dos no mundo inteiro ....:....__·condições para entendimento n-aciO
nal para que se pudessem superar crises. Estão aí os exemplos, 
e eu citaria apenas um dos mais recentes, contempOrãiieo 
nosso, que é o caso da Espanha, onde se celebrou o Pacto 
Político de Moncloa, imediatamente transformado em pacto 
social através da adesão da sociedade. 

Creio que, autOrizada a antecipação do Plebiscitõ, além 
das duas razões que estão na justificativa da emenda, haverá 
uma natural distensão política. Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
sabemos que a essência do presidencialismo é õ conflito; verifi
camos que a essência do sistema parlamentar é a conciliação._ 
No presidencialismo é comum observar-Se o conflito entre 
o Poder Executivo e Poder Legislativo, conflito entre partidos, 
conflito entre grupos ideológicos. No parlamentarismo, pela 
sua característica, pela sua essência de sistema voltado à conci
liação, porque não há governo sem maioria,' não se_constítui 
governo sem maioria, não se perdura no governo sem se asse
gurar a continuidade dessa maioriil, há um~ natufai distensão. 
Sob o parlamentarismo, há um ambiente de maior cordia
lidade entre os diversos-partidos, entre as diversas_ correntes 
ideológicas. 

Se não bastassem esses-argum-e-ntos de natureza subjetiva, 
mas perfeitamente lógicos, em diria para aqueles que es_ta 
emenda constitucional é boa para -o Brasil porque interessa 
à Oposição, ao GovernO. ads partidos-de direita, aos partidô& 
de esquerda e aos partidos de centro. OUtro argumento eXtre
mamente importante é que o Presidente Fernando Collor já 
produziu, em um ano e meio, dois planos de estabilização 
da economia da maior profundidade. Esses planos foram frUs
trados. A inflação já retõffia Um ritmo 3sCedente .. Pergunto 
aos _meus nobres colegas, na sua grande maioria com a baga
gem de experiência política- que têm, muitas -já teitdo passado 
por cargos executivos, se o atual Govc;:rno tem condições de 
produzir mais algum fato económico-? Não! Não acho que 
o atual Governo poderá ter restituída a sua capacidade de 
iniciativa Jla questão económica, se não foi' gerado algum 
fato político que reverta este atual momento, esta atual con
juntura de desesperança e_ de falta de perspectivas~ E este_ 
é o fato novo, a meu ver,- que o Congresso põde -pi'odUzir: 
autorizar a antecipação do plebisdto, devolver ao povo uma 
réstia de esperança de que podemos, através da modernização 
da prática política, começar o caminho da modernização da 
economia e da própria sociedade. ·- , _ 

Por isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, !àço um apelo 
candente, do fundo do coração, aos meus Colegas do Senado, 
para que nos ajudam a aprovar esta Emenda, porque se ela 
é boa para harmonizar o calendário, o é, também, para nos 
permifif-tempo, càso o povo vote no parlamentarismo, de 
preparar o País antes de praticar esse sistema pafa nãofrúStrar 
de novo o povo, já nesses últimos ãnos _tão desencªotado 

por frustrações das "di-i'eiaS-·}á';~- d3 '~Nova Rcptiblica" e 
agora, por último, através de uma eleição direta em dois tur
nos, fato inédito na vida política brasileira. 

Por)~so,_ faço_e_~t-~ apelo aos meus colegas para que 
nos ajudem a aprovar esta emenda. Ela haverá de abrir o 
ca'!linho pa_ra a conciliação nacional, através da qual podere

mo-Scõnjurar a atual crise, cuja perspectiva é de agravamento, 
e dar ao povo brasileiro a esperança de que, com o tempo, 
com o novo sistema de Governo, possamos preparar o País
para uma prática política isenta de paternalismo, de cartoria
Iismo pO?Samos, enfim colocar o Brasil na senda da moder
nidade de que tanto se fala neste Pã.ís. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. sem querer mais tomar 
o tempo de V. Ex~~ agradeço àqueles que votarem a favor 
da _Emenda, assim como respeitarei aqueles que, por convic
ção pessoal, não tiverem o mesmo entendimento que tenho. 

Durante o discurso do Sr. José Richa, o Sr. Mauro 
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 1~ Secretário. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para encami
nhar.)- Sr. Presidente, votarei pela aprovação da emenda 
do nobre Senador José Richa, que antecipa o plebiscíto e 
a revisão constitucional de 1993 j=i8ra -1992. 

Não a subscrevi, Sr. Presidente. Não a votei na COmissão. 
Confesso que experimentava grandes dúvidas em torno da 
matéria. Reitero mesmo que não as superei de todo. Não 
sei se é a melhor oportunidade a que se está fixando para 
a votação da emenda constitucion-al que decidirá sobre a reali
zação do plebiscito. Creio fuesmo que há gra:itdes- físcos para 
os que sOmO$ parlamentaristas, se não ocorrer um acentuado 
e lúcido esclarecimento até a realização do plebiscito. Peço 
sobretudo aos meus Companheiros parlamentaristas que aten
tem na necessidade desse esclarecimento vigoroso, pois, na 
realidade, o povo não está preocuapado com a forma de gover
no, mas com as dificUldades económicas que lhe perturbam 
a vída no momento. 

Mas entre~ essas dúvidas e a manutenção do plebiscito 
e da revisão em 1993, rendi-me à conveniência- de antecipar 
os dois atas. É que em 1993 já estaremos com os- candidatos 
à P_re_sidéncia da República em plena campanha, perturbado, 
portanto, o clima para qualquer esclarecimento em torno de 
opção, pelo eleitorado, entre formas de governo. 

Por outro lado, se se realizasse em 1993 o plebiscito, 
praticamente tempo não haveria para que se adotasse as medi
das C_9~stituciOJlaiS e legais indispensáveis à riludança do regi
me, se porventura aprovado o sistema parlamentar de gover
no. Essas razões me pareceram invencíveis. Por isso; -vou 
votar pela antecipaçãO. Porém, não me parece possível ante
cipar o plebiscito, sem antecipará revisão constitucional, pois 
que o plebiscito determinará a mudança da forma de Governo 
e corp. ela, portanto, a alteração da Constituição em grande 
parte do seu conteúdo. 

Claro-que entendo, como já se teril dito neste Casa e 
_na imprensa:, que a votação da emenda e, conseqüentemente, 
a possível adoção do parlamentarismo não devem servir de 
niotiVo a 4_ueo se perturbe a estabilidade das instituições, pre
tendendo, também, antecipar para antes do fim do mandato 
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do atual_ Pre::.ldcnte a instaur_ação do sistema parlamentar de 
Governo: Nossas convicções, por mais importantes e fundadas 
que sejam. não -poâC-IT:Cãlterar o quadro de normalidade insti-
tucional do País. · , 

O mandato do Presidente da República deverá ser preser
vado. Não se trata de direito adquirido de Sua Excelência; 
não há. no particular, que cogitar-se de direito adquirido. 
O de que se trata é da estabilidade das_ instituições, ~_do 
respeito do povo que O elegeu por um mandato determinado. 

É dentro dessas condições, Sr. Presidente_,_ e certo d~ 
que assim se prOcederá, que votarei pela antecipação do ple
biscito- e da revisão constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Líder Humberto Lucena para encaminhar 
a votação. 

do plebiscito não signifi~a que o padamentarismo venha a 
ser aprovado. Até pelo contrário, no momento, pelas pesqui
sas de opinião pública de que_ tt!nho tido conhecimento, o 

_ si~tema presidencialista ainda continua na dianteira da prefe-__ 
rêncli popular. Pode ser que, depois da pregação dos parla
mentaristas, o povo, afinal, decida apoiar o novo sistema de 
Governo. 

__ Agora, ~o quc_,t~n.gc à antecipação da revisão constitu
cional,· nós da Bancada do PMDB vamos votar contra, por 
considerar, Sr. Presi~ent_e. Srs: ~enadore:s._a opinião de abali
zados juristas, entre os quais citaria: Leitão de Abreu, Sidney 
Sanches, Aristides Junqueira e Geraldo Ataliba - este até 
mais radical. Todos acham que como foi o poder constituinte 
originário quem estabt:!:leccu um prazo de cinco anos para 
a revisão constitucional, antes disso, não se poderia realizá-la 
portanto, utilizando-se o quorum qualificado de maioria abso-

0 SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca- luta para alterar o texto constitucional de 1988. 
minhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena- Portanto. aceitamos essa tese e nãc- aceitamos -a anteci-
dores, esta proposta de emendas à ConstituiÇão versa sobre pação da revisão constitucional. 
matéria da maior relevância de natureza político-institUcional, Assim, com o nosso voto. contribuiremos para a anteci
qual seja, a antecipação do plebiscito sobre a forma e o_ sistema pação do plebiscito, mas na votação seguinte a Bancada do 
de governo que devem vigorar no País, e, bem assim, a anteci- PMDB não aprovará a antecipação da revisã-o constitucional. 
pação da revisão constitucional. - Essa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a contribuição 

Por isso mesmo, o assunto tornou-se tão p'Olêmico, não do PMDB à aprovação parcial da Proposta de Emenda do 
só do segmento político, mas também nos demais segmentos Senador José Richa e de outros Srs. Senadores. 
da sociedade civil. No -~MDB, como não poderia deixar de 0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_ A Presidência 
acontecer, a controvérsia também estabeleceu-se. . ; ; ,-._---~lembra ao Plenário que, de acordo com 0 dispo~to no art. 

Como se trata. de uma proi?osta de emenda de micmtlva 354 do Regimento Interno, a matéria depende, para sua apre-
do ~en_ado, su?scnta~en; pn~e1ro l?g~r pe~o nobre. Senador vação, do voto favorável de 315 da composição da Casa, de v en
Jose R1cha. CUJO patnohsmo e espínto pubhco deseJO enalte- do ser feita pelo processo eletrônico. 
cer neste instante, tenho a convicção de que S. Ex~ não teve 
outro objetivo ao apresentá-la senão o de facilitar o cumpri
mento do calendário relacionado com tão importantes even
tos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, debrucei-me durante al
guns dias, sobre o assunto, auscultando os membros da minha 
bancada, que ontem se reuniu e conseguiu chegar a uma fór
mula que a unificou -e que, espero e confio, seja a riielhor 
para a votação dessa matéria. 

Refiro-me à fórmula aventada pelo requerimento do no
bre Senador Nelson Carneiro aprovado há poucos instantes 
pelo Plenário, para que a emenda fosse votada em duas partes, 
isto é, em prime-iro lugar o seu art. 2", relacionado com a 
ante_cipação do plebiscito, e depois o seu art. 3'-'. referente 
à antecipação da revisão constitucional-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quanto à antecipação do 
plebiscito, por Se tratar-de um instrumento democrático, nós, 
do PMDB, não poderíamos nos recusar a aprová-la, tendo 
em vista a necessidade de se ouvir a opiniáo pública em torno 
de~ses temas, embora esteja de acordo com o ponto de vista 
do nobre Senador Josaphat Marinho, no sentido de que, muito 
mais do que preocupadas com a mudança na forma ou no 
sistema de governo, as nossas populações estão angustiadas 
com os efeitos danosos, perversos e injustos da crise econô
mica qú.e aí está desafiando a todos nós, e que, até agora, 
não foi conjurada, em face da incompetência do Governo, 
que não conseguiu o êxito esperado para o seu Plano Econó
mico. 

Mé..::., Sr. Presidente, Srs, Senadores, como disse, não 
poderíamos ficar conti-a a antecipação do plebiscito, pois pode
ria parecer que nisso estará embutida o receio de mudança 
do_sistema de governo presidencialista para o parlamentarista. 
Longe de nós esse pensamento. Até porque a antecipação 

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

O Sr. Nelson Carneiro- Peço a pafavr3, pela ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO ( PMDB - RL Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, pediria a V. Ex•, 
em primeiro lugar, que fizesse soar a campainh3. Em segundo 
lugar, que esclarecesse que a votação se refere apenas ao 
art. 2", que fixa a data do plebiscito. A hipótese da revisão 
serã-Objeto de apreCiação -posteliór. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação, se é que estamos em 
fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Estamos eni 
fase de votação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Para encaminhar a votação_. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PSDB votará a favor da 
emendã do Senador José Richa, na sua integralidade. Não 
quero me estender a respeito das razões, porque o Senador 
José Richa já as expós com muita pertinência. Também não 
quero polemizar com a posição tornada pelo Senador Hum
berto Lucena, que respeito. Creio que haverá argumentos 
ponderáveis, que, provavelmente, facilitem, até, a conver
gência nessa posição. 

Quero apenas dizer que o PSDB, ao votar a emenda 
do Senador José Richa, o faz com o propósito estritamente 
constitucional, tendo em vista as razões de calendário. O Sena-
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dor José Richa vem tendo reuniões com muitos Líc!_crcs l'arla
mentaristas, há muito tempo. Essa idéia surgiucom a preocu
pação de que o sistema aprovado venha a- ser implementado 
da melhor forma possível pelo Congresso Nacional, e~ que, 
portanto, precisamos de tempo para a implementação do novo 
sistema. 

Em nenhum momento, passou por qualquer de nós.1déia 
relativa à vincul3ção entre a Emenda José Richa c eveJ;~tuais 
agravamentos de crises, até porque não somos daquele:s que 
apostam em crises. Ao contrário, pensamos que o BrasÍI pre
cisa de equilíbrfo e tnülCfüilidade- para votar a sua nova forma 
de governo. _ _ 

Não quero estender-me, porque creio que contrib_uiria 
para diminuir o apoio à ettretlâa, dado-o adiãrltadO da hora 
e aos apelos à nossa participaÇã<f no Congresso Nacional. 
Mas quero dizer que o PSDB. na sua totalidade, apoiará 
a emenda e votará, obviamente, na primeira fase, pelo desta
que do_ Senador Nelson Carneiro. Estamos conve-n-cidos de 
que, ao assim proceder, damos um passou imj)ortantC para 
o fortalecimento da democracia no Brasil. Cremos- e concor-
do com o que disse o SenadOr Josaphat Marinho- que seria 
pertinente uma revisão mais ampla. Entretanto, se ela não 
vier ;pelo menos o Congresso Nacional ganhará tempo, depois 
do plebiscito, para renetir sobre a melhor maneira de bt!m 
governar no futuro. 

Era o que tinha a dizer em nome do PSDB. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sf. Presidente, peço a palavra 
para encaminha a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.-Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) --Sr. -Presidente, 
Srs. Senadores, quando o Senador José Rícha usou a tribuna, 
na fase em que se preparava pará oapresentar essa entéhüa, 
havia o questionamento acerca da pertinência da apresentação 
de emenda à constituiÇão quando versar sobre matéria con-s~ 
tante do Ato das Disposições COnstitucionais TrariSitórias. 
E, naquele instante, o Senador Cid SabÓia de Carvalho apre
sentou argumentação no ·sentido de que não seria possível. 
S. Ex~ aparteou, o Senador José Richa respondeu, e eu tam: 
bém aparteei o Senador José Richa para me colocar pela 
propriedade da apresentação de emenda que vi?e _a alteração 
de matéria constante do Ato das Disposiçóes- Transitórias. 
Mas disse ao Senador José Richa que S. Ex~ tinha razão do 
ponto de vista adjetivo, qüe e-ra a -apresentaÇã-o--da-emenda, 
mas que com relação ao mérito,_ eu ãirida iria -refletir se a 
nossa posição seria favOráVel à apresentação-da pl-opostá de 
antecipação ou se nós ~ii"íarnos- ficar contra. 

Portanto, não estou mudando de posição, embora quem 
mude de posição, segundo Rui Barbosa, ·é pnr:que fíilldou 
de convencimento, ot.i é uffia maneira, até, de deinonstrar 
o nosso raciocínio. Mudar de opinião não significa mal-cara
tismo de um modo geral, mas uma reflexão. Mas, em momento 
algum estou mudando de posição. Sou parlamentarista dentro 
de um Partido que é eminentemente presidencialista, portan
to, uma voz um tanto discordante de_ntro de um Partido e 
tenho comigo alguns Senadores, dentre os quais Nelson Wede
kin, Magno Bace~ar e alguns deputado~. COII!O Wald,ir Pires 
e outros, todos somos parlamentares, 

Mas, Sr. Presidente,_ creio que il'an!C~ip-aÇão do plebisCito 
como pretcnte essa- emenda, é, sem duy1~,a alguna a derrota 
do próprio parlamentarismo! ' ' 

O Brasil vive um _mo_mento de tÇtmanh;;t in:<;egurança e 
tamanha incerteza com relação ao seu futuro, uma falta de 
perspectiva de seu povo, de credibilidade nas instituições, 
que não sei, sinceramente, se a realização desse plebiscito, 
ho alio que vem, colaboraria para o êxito da vitória, enfim, 
do parlamentarismo, se fosse votado no momento adequado 
que determina o art. zo dq_Ato _das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

E, hoje estarrecidamente, li a afirmação do ex-Gover
nador Orestes Quércia de que já pendia para, quem sabe, 
o parlamentarismo, e entendia que isso poderia ser como 
uma bola de neve que iria provocar a desestabilização do 
Govcrrio, - - __ 

Sr. Piesidente, acho que o ex-Governa9()r Orestes Quér~ 
cia -tem toda a razão. 

Tenho a, minha oposição a.o Presidente da República, 
as minhas discordância, -mas entendo -que a Presidência da 
República, como instituiçãO constituciOiiai, deve ter a garantia 
do Parlamento, a garantia, enfim, da sociedade como um 
todo. E estou convencido de que a antecipação do plebiscito 
não vai colaborar para sairmos dessa situação. __ 

E, por fim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o texto é 
claro, determina que a realização do plebiscito deve-se dar 
no dia 7 de setembro de 1993. Estamos questionando aqui 
as propostas de alteração constitucional que o Presidente da 
República tem manda~_o e, agora, somos nós mesm9~_ que 
num mOmentO entcildía-mos que eS!;;a revisão e esse- p~ebiscito 

_ deveriam dar-se no momento aprazado no próprio texto cons
titucional, os primeirás a admitir que devemos antecipar o 
plebiscito para evitar a aproximação das eleições. Parece-me 
urri raciocínio que não·guarda nenhuma segurança com o dese
jo qUesê p"retende com relação ao futuro do nosso País. 

Portanto, Sr. Presidente, a Bancada do PDT entende 
q-ue essa antecipação. ein priffidro-lugar, não vai_colaborar 
para melhorar a situação do País; que se deve respeitar o 
calendário determinado pela Constituição, que _é_ no dia 7 
de setembro de 1993, -A jogada do tema parlamentarismo 
neste insta!lte será ialt~m~ntc danosa, inclusive_para o própriO 
êxitO da tese parlamentarista. 

~o r essas e _OLJtr_as ~~zões, so_b~~_t_!!d(l pq_rque acho, como 
o ex-Governador Orestes Quércia, que a antecipação do ple
biscito, sem dúvida alguma; é indiretamente um im_peachment, 
pol-que, votãdo o parlã.mentarismo neste País, não é dizer 
que se vai esperar para votar somente quando houver a mu
dança do Presdiente da República, um, dois meses depóis 
não há nação, não há povo que aguente, terá que haver real
mente emenda à Constituíção para implantar imediatamente 
o parlamentarismo. _ _ _ _ 

Não posso accitãr.- Aceito o parlãmeniarisrrió -com todo 
o meu vigor, com -~adas a? minhas convicçQç:::s, mas parlamen~ 
tarismo para ser auscultada a opinião pública no -dia 7 de 
setetribro de 1993, e implantado na forma da Constituição, 
quer dizer. quando houver a transposição deste Governo para 
outro. Aí, lutarei dentro do meu Partido, para que a tese 
do parlamentarismo seja vitoriosa. 

Mas, agora, parece~me um risco que estamos assumindo, 
e quero ser uma voz discordante aqui com os meus Compa
nheiros do PDT, para não dar o endosso a essa onda genera
lizada que existe, que deve antecipar o parlamentarismo por
que vai haver prejuízo em razão da acumulação de eleições; 
não aceito esse argumento. 

Quero que fique bem registrado que sou parlamentarista, 
mas não concordo com essa tese, _como não concordo também 
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com a antecipação da revisão; acho que a revisão não está 
circunscrita a saber se é parlamentarismo, se é presidencia
lismo, oiJ monarquia, ou coisa qUe_o valha, a forma de gover
no. Porque quando votamos a revisão constitUCiõD.al não foi 
por causa do plebiscito; votamos a colocação desse dispos:itívo, 
de que haverá a revisão, porque queríamos que a CoD.St1tu1Ção
fosse experimentada, fosse usada e não que quiséssemos essas 
modificações fora do prazo. 

Fiea-aq-urregtsúada, portanto, a posiçío de um parlamen-
tarista. -- - - - - --

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DURANTE O DISCURSO DO SR. MAURICIO 
CORRÊA, O SR. DIRCEU CARNEIRO, I• SECRE
TÁRIO; DEIXA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA, 
QUE E OCUPADA PELO SR. MAURO BENEVI-
DES, PRESIDENTE. - -

O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheii"o. --

0 SR. JONAS PINHEffiOS (PTB - AP. Para encami
nhar a votação. Sem rCvisão_do orador._) __ - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: em primeiro lugar, quero dizer a V. Ex~ que 
pode-se sentir desobrigado da recomendação, que tenho a 
convicção que iria fazer, de que fôssemos o mais breve possí
vel, tendo em vista_a_exaustiVa tai"efa que nos aguarda, dentro 
de pouco tempo, no CongrCss_o_Nacionai. 

Quero também dizer_ que não participo, embora a reSpeito 
extremadamentc, da opinião do Senador Maurício Córrêa, 
dessas preocupação de S. Ex\ porque o que vai ser vOtado, 
neste momento é a antecipaçãO do plebiscito; o povo é quem 
vai decidir qual o regime e a forma de governo. E votaremos_ 
também a antecipação da revisão constitucional, que será, 
se aprovada, levada a efeito entre 15 de fevereiro e 30 _ _de 
junho de 1993, com a possibilidade de prorrogação-de trinta 
dias, ainda, se necessário. 

Ora, isso nos remeterá ii-reversivelmente, às portas da 
realização do pleito de 1994, e não haverá clima nem condições 
para que haja uma conclusão social, para que haja ameaça 
de quebra do regime instituciOnaL 

De modo que somos favoráveis, porque a aprovação da 
emenda vai possibilitar que os agentes do cenário que se monta 
para 94 já participem, já façam as duas ações, remotas, e 
esses desdobramentos sempre têm, em política, conseqüências 
remotas, como disse. Não é justo que alguém que queira 
ser candidato a Presidente da República ou a qualquer outro 
cargo faça isso-na ignorância da forma e do regüne de governo 
que haverá de enfrentar. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PTB reco
menda o voto "sim", no· sentido da aprovação da emenda 
do Senador José Richa. (Muito bem!) 

O Sr. Marco Maciel- Sr. PreSidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo _ 
a palavra ao Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, devo confessar honestamente o meu desejo de 
conversãn ao·parlamentarismo. Estudei-o como_último desejo 
~e adotar todas as suas idéias. Mas) infelizmente, não fui 

tocado pela graça da conversão. E continuo hoje, apesar de 
todas as concessões que lhe faço, como era ontem, um presi~ 
dencialista. 

Este trecho, Sr. President'e, que acabo de le_r, é de um 
eminente homem público, conterrâneo do Senador José Ri
cha. Refiro-me ao- professor e grande parlamentar que foi 
Munhoz da Rocha. 

Munhoz_ da Rocha, que com tanto brilho se desincumbiu 
do seu mandato, de seus sucessivos mandatos da Câmara Fede
ral, deixou-nos também no campo da política trabalhos tão 
consistentes e articulados, serve neste momento· de inspiração 
para que eu possa, neste instante, reiterar também as minhas 
conViCÇões presidencialistas. Em que pese ter estudado toda 
a sistemática que informa a atual Constituição, ern-·qu-e pese 
os apelos que tenho recebido, continuo decidida e convicta
mente presidencialista. 

Este é o primeiro fato que me põe, Sr. Presidente, em 
total divergência com a posição eXpressa pelo eminente Sena
dor- José Richa, ao propor a esta Casa que se antecipe o 
plebisc1to destinado a mudar o sistema de governo. Aliás, 
entendo que a Carta de 1988 iriovóu ao estabelecer o novo 
sistema presidencialista; não aquele presidencialismo imperial 
que marcou os cem primeiros anos de vida republicana. Mas 
o novo presidencialismo caracterizado por aquilo que certa 
feita denominei de equipolência de poderes. 

Esse novo sistema, Sr. Presidente,, ainda não foi 
testado, ainda não foi devidamente observado, eis que 
tem apenas três anos de vigência. 

Ouvindo, certa feit.a, o Presidente da AsSembléia- Nacio· 
naf Constituinte, o Deputado Ulysses Guimarães, S. Ex~ dizia 
com propriedade que o sistema de governo era o coração 
da ConstitUição, e que, coilSeqUetemente, por ser o sistema 
de governo o coração da Constituição, não pode, a meu ver, 
Sr. Presidente, ser modificado_sem que, concomitantemente, 
se faça a já fixada revisão constitucional. Mexer no sistema 
de governo independentemente da revisão constitucional -
a meu ver - é algo que não é de bom aviso, algo que se 
revela de todo inconveniente. 

Ora, Sr. Presidente, temos três anos apenas desse novo 
presidencialismo que eStamos praticando. O que a experiência 
nos diz é que convém observá-lo melhor e não, por isso mes
mo, precipitar a discussão âe mantê-lo ou não. A sociedade_ 
brasileira ainda não se preparou para dar resposta a este plebis
cito que se quer antecipar. A sociedade brasileira ainda não 
está adequadamente habilitada a dizer se convém ou n~o man· 
ter o atual sistema ou alterá-lo para um parlamentansmo de 
que a sociedade brasileira não conhece precedentes, a não 
ser o precedente equivocado de 1961, produto de um parla
mentarismo de ocasião. 

Não se traz aqui à discussão que no Império tivemos 
parlamentarismo, porque o que a História nos mostra e para 
mim de forma muito clara --é que podemos ter tido, no 
máximo, naquele período, práticils parlamentares, mas não 
parlamentarismo. Tanto isso é ve_r_dade que pela própria Carta 
de 25 de março de 1824, se estabelecia no art. 101 - se 
não estou equivocado que cabia ao Imperador nomear ou 
demitir os seus ministros e que, conseqüentemente, a forma
ção de gabinete independia da maioria parlamentar. Então, 
o que podemos ter tido no Segundo Reinado-e, sobretudo, 
nos últimos anos do Segundo Reinado-foram meramente prá
ticas parlamentares, mas nunca, verdadeiramente, parlamen-. 
tarismo. 
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O terceiro argumento. Sr. Presidente -não vou me alon· 
gar - é que me parece ·que esta é uma questão nitidamente 
revisional. Tanto assim o é q-ue estão articulados próximos 
o art. 2" e o art. 3~ do __ Ato das Disposiç_ões _Transitórias. 
Primeiro, se cogita do plebiscito e depois, acertadamente, 
é que se reporta à questão da rC:visão. Está claro e_pre~endO 
fazer aqui uma interpretação autêntica, uma exegese do texto 
constitucional que o legislador constituinte pretendeu, por 
ocasião da revisão, aí, sirri, discutir o siStema de governo, 
quando já teríamos Uin_período mais dilatado de tempo para 
avaliar a conveniênciã. ou não de manter o sistema que agora 
adotamos ou alterá· lo para uma prática parlamentaristas. 

Por outro lado, Sr. Presidente, quero também dizer que 
voto contra a emenda subscrita, em primeiro lugar, pelo emi
nente Senador José Richa por entender, Sr. Presidente que, 
de alguma forma, ela vai precipitar um debate que logo a ' 
seguir não terá cririSeqüênciã.- Por que? Faz-se o ple~isc}to •. 
mas não se antecipa a revisão. 

Em outras palavras, ac.ontece que em 21 de abril de 1992 
se faz o plebiscitO, e a revisão só ocorrerá em 1993 ou 1994. 
Isso me faz lembrar o poema, a poesia de Acenso Ferreira: 
"E perguntar: para quê? Para nada". Sr._Presidente, por quê? 
~lo que percebo pela intenção dos_seus__autores é só e simples
mente tão cru fazer o plebiscito, mas não se pretende dar-lhe 
a curto ou médio prazo nenhuma conseqüênCia. ---- · _ 

O plebiscito, entã-o, irá sobreparãr no ir~ agurdando a 
revisão constituciOnal que só se concluirá. Deus sabe, talvez 
em 1994 ou 1995. Quariâo, talvez, diverSa, Já-seja a·-sítuação 
do País. Porque hoje sabemos. Vivemos um momento de 
crise econónlica que perpassa os Se-us efeitos para-o plano 
social e que a tendência da sociedade, neste caso em que 
se sente de forma mais intensa a crise econômica, é .atribuir 
a crise ao Governo. E não se verificar que_ a questão eco_nômica 
tem causas outras que rep-ousam em raízes _do passado, que 
tem, inclusive, motivos que estão além das nossas fronteiras, 
que são causas exógenas postos que situadas no exterior, de
correntes, Inclusive, para dar um exemplo, da questão da 
dívida externa. 

Todos esses motivos, Sr: Presidente, que me levam a 
encaminhar contrariamente, em que pesem aos nobres propó
sitos do seu autor, Senador José Richa, e demais subscritores, 
à aprovação da referida emenda. É lógico _que o faço erri 
caráter pessoal. Reuni bancadas de partidos e com elas conver~ 
sei demoradamente na tarde de hoje. Compareceram repre
sentações de meu Partido, o PFL, inclusive o seu Presidente, 
Senador Hugo Napoleão, com a presença do seu Líder, Sena
dor Ney Maranhão; do PDC, com a presença do seu Líder, 
Senãdor Amazonino Mendes; do PDS, _-Com- a presença do 
seu Líder, Senador Oziel Carneiro, e do PTB, coiri-a pres-ença 
do seu Vice-Líder no exe-rcíCiO da Liderança, Senador Jonas 
Pinheiro. -

O resultado de nossa reunião foi o entendimento que 
eu mesmo tive a oportunidade de-propor, de--que-não fechás
semos a questão, por se tratai de matéria que guarda muita 
relevância e transcendência. Mas, Sr. Presidente_, faço qUestão 
de frisar, não é esta a minha posição pessoal. Eu não poderia, 
neste momento, deixar de brandi-la e de apresentá-la. Enten
do que nesta hora o silêncio não é o melhor conselheiro. 
Aprendi com Padre Vieira: que a omissão é- uiii3-forma de 
se cometer um crime não _se cometendo, de pecar não se 
pecando. 

Por isso, Sr. Presidente, concluo as minhas palavras dizen
do que o meu voto - e se trata, faço questão de frisar, 

de um__a opinião pessoal - é contrário pelas," razões expostas 
e por tantas e tantas outras_que poderei ainda aditar por 
ocasião do segundo turno. Votarei contra a aprovação da 
proposta de emenda à Constituição do Senador José Richa,. 
embora, como tive a oportunidade de dizer, tenha ficado, 
até por proposta minha, com uma questão- em aberto nas 
nossas bancadas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. . 

O Sr. Nelson Carneiro ---Sr. Presidente. peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala· 
vra V. Ex" 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Senado 
Federal acaba de ouvir uma notável oração do nobre Líder, 
Senador Marco Maciel. S. Ex~ acab.a de. expor as razões por 
que é presidencialista. Data venia, esse discurso, sem dúvida, 
brilhante, só tem um defeito, Sr. Presidente, é inoportuno. 

--Neste momento, não-vamosdecidirse estamos aprovando 
o presidendalismo ou o parlamentarismo. lss_o quem vai deci
dir é o povo, através do plebiscito. Estamos apenas decidindo 
se esse plebiscito deve ser realizado em 1992 ou em 1993, 
quando terá que ser realizado de qualquer forma, sejamos 
n_ós presidencialistas ou parlamentaristas. O que se vai decidir, 
neste momento, é apenas isso: se no dia 21 de abril de 1992 
o povo será chamado para, soberanamente, decidir se_continua 
o presidencialismo ou se teremos o parlamentarism9. Se o 
povo disser que aceita o presidencialismo continuará o regime 
atual; se disser que aceita o parlamentarismo, ter-se~á que 
fazer a revisão indispensável para incluir na Constituição uma 
organização, um sistema de governo que não existe. 

De modo. que quero aplaud!r a notáyel or~_ção_do S_enador 
Marco Maciel, mas espero que ela seja dita quando tivermos 
de discutir as conveniências·-do parlamentarismo ou do presi
dencialismo. No momento, temos que decidir se há o plebis-
cito, se Tnteressa ao-País que seja feito àS vésperas-da eleição __ _ 
presidencial ou se deve :ser feito um ano_ antes, quando não 
há candidatos ainda inscritos, e_o-povo poderá soberanamente 
decidir entre um e outro sistema de governo. 

Era O que eu ~iiiha a dizer. 
O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra, 

para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Concedo 
a palavra ao nobre Líder Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO CPRN- PE. Para encaminhar. 
Sem revisão do oradoL)- Sr. Presidente, Srs. S~nadores, 
o mundo político nacional, os meus Colegas podem 1até estra
nhar a minha posição, votando a emenda do Sen3.dor José 
Richa. _ __ _ _ __ _ - -· 

Todos sabemos aqui que sou pr"esidencia:lista iidical. Te
nho uma emenda, já foi discutida nO SeDado; ·que teve o 
encaminhamento de apoio da maioria absoluta dos Colegas, 
_e não podia deixar, neste momento, de manifestar meu posi
cionail).ento quanto à emenda do Senador José Richa. 

Sr. Presidente, tenho 40 anos de vida pública e até hoje 
sempre exerci o mandato popular. 

Considero um dos principais itens da crise que vivemos 
justamente essa disputa entre parlamentarismo e presiden
cialismo. Dentro da minha ótica - trabalho - vou votar 
a emenda do Senador José Richa para -apressar o plebiscito, 
pois.atravé"s dele, com muito bem disse o Senador Nelson 
Carneiro~ é o -povo qUe- vai decidir o sistema de governo. 
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No meu entender, diante desse adiantamento do plebiscito, 
tenho certeza absoluta de que o presidencialismo vai triunfar~ 

Sr. Presidente, defendo o parlamento e talvez tenha sido 
cassado naquela época porque defendi o mand_ato do Depu
tado Márcio Moreira Alves na Câmara dos Deputados. Consi
dero que daqui a 15 anos o parlamentarismo poderá ser im
plantado no Brasil, mas não agora, porque quando o povo 
for chamado às ~mas, quando Brizola, Arraes, Hélio Garcia, 
Fleury, o Governador do Rio Grande do Sul e tantos presid_en
cialistas forem explicar que parlamentarismo hoje, no País, 
é tirar do Presidente o poder, apesar de todos os erros, e 
entregá-lo ao parlamento, acredito que o resultado será favo_
rável ao presidencialismo. Não que o Parlamento--não tenhà 
defeitos~ todos nós os temos- mas é que a imprensa falada, 
escrita e televisionada bate forte no Parlamento. Quando uni 
deputado federal ou um senador luta aqui por uma projeto· 
e ele é aprovado, pois há interesses nacionais, pouca ênfase 
se dá ao fato. Mas quando algum deputado ou senador comete 
alguma tolice, isto vai pára a· imprenSa como um escândalo, 
transmitindo ao povo uma impressão não muito bOa. - -

Sr. Presidente e Srs. Senadores, um vereador de Manau_s 
ganha 5 milhões de cruzejros, mas o po~o ~ão acredita que 
nós aqui não ganhamos 10. E isto não-é verdade. __ Esta solução 
deve ser dada o mais rápido possível, esta castanha de"ve ser 
quebrada! Vamos decidir qual é o sistema de governo que 
temos neste País para começarmos a trabalhar. 
' · Ten}Jo certeza absoluta de que agora o Senador José 
Richa terá sua emenda aprovada. Depois do plebiscito vou 
convocá-lo a me ajudar, caso o parlamentarismo seja ·derro
tado, a fim de aperfeiçoarmOs- ó ·presidencialismo. - · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Vai ter início 
a votação pelo sistema eletrônico, - , 

Srs. Senadores, tomem assento nas respectivas bancadas .. 
Passa-se à votação em separado do art. 2"' do Ato das 

Disposições Constitucion-ais TransitóriaS, nos tefinoS do Pro
jeto de_ Emenda Constitucional n• 14/91. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB - PBL- O 
PMDB vota "sim" à antecipação do plebiscito, conforine. ó 
encaminhamento- da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL .,.-_PE)- Sr. Presidente, 
meu voto pessoal é "não". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Srs. Sena
dores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTARAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco --Alexandre Costa - Almir Gabriel 

- Amir Lando --Antônio Mariz --Áureo Mello - Beni 
V eras -Carlos Patrocínio- César Dias- Chagas Rodrigues_
--Cid Carvalho -Coutinho Jorge -Dario Pereira- Di
valdo Suruagy- Élcio Álvares- Epitácio Cafeteira- Espe-· 
ridião Amin - Fernando Cardoso ~ Garibaldi Alves Filho 
~-Gerson-Calnata--;:.:_; Oriffiierme Palmeira- Henrique Ai
meida- Humberto Lucena -Iram Saraiva -:---João_ Calmon 
- João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho ~ 
José Eduardo - José Fogaça -José Richa +Júlio Campos 
- J unia Marise - J utahy Magalhães- Levy O ias -Lourem-

berg Rocha - Louriva1 Baptista - Mansueto de Lavor -
Márcio Lacerda - Mário Covas - Meira Filho - Nabor 
Júnidt- Nelson Carnei'fo :____ Ney Maranhão- Onofre Qui
nan - Pedro SitriOn -- Ronaldo Aragão ____; Ronan Tito - -
Ruy Bacelar- Saldanha Derzi- Teotónio Vilela- Valmir 
Campeto -Wilson Martins. 

· VOTARAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Abciias Nascimento-- Eduardo Suplicy- Francisco Ro

llemberg- Hugo Napoleão -João França- Lavoisier_Maia 
- Lu:cídio Portella - Magno Bacelar - Marco Mac1el -
Maurício Corrêa - Moisés Abrão - Nelson Wedekin -
Odacjf Soares- Oziel Carne:iro- p~ulo _Biso L 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
· Amazonino Mendes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Votaram 
Sim 53Srs. Senadores, e:Não 15. · 

Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 690 
Aprovado. ·· 

É o seguinte o artigo aprovado: 

_ AtT:--2(> N9 dia 21 d!! abril de 1992 o eleitorado determi
nará, iriediante plebiscitO, a forma (república ou monarquia 
constitUcion3l) e o sistem'a (parlamentarismo ou presidencia
lismo) flue- devem vigorar no País. 

Q !SR .. PRESIDENTJ!: (Mauro Benevídes) - P_assa-se à 
votaçã9 do art. 3" da E_m~nda José Rkha referente à anteci-
pação da revisão constitucional. . 

_ O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. -

O ·SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:.._ Concedo 
a palavra a V. Ex• -·- -

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -l'B. Para enca
minhar~ Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, .em rápídas palavr:as, volto a lembrar à Bancada do 
PMDB que, de acordo cpm a nossa decisão de ontem, por 
unaniniidade, votaremos "Não" à antecipação da revisão 
constitUC-iOila1. 

OSR. PRESIDENTEKMauraBenevides) -Os Srs. Sena
dores j~ podem votar. 

O ~MDB, pela voz do Líder Humberto Lucena, anuncia 
que vo~ará "Não". 

To;dos os Srs. SenadOres já votaram? 

O .SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~ Sr. Presi
dente, o PSDB vota "Sim~·. 

- _0 SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, o PRN vota 
"Não". 

Procede-se à votação. 

VOTAM SIM OSSRS. SENADORES: 

Ale;~eá]ldre Costa 
Almir Oabrie.l 
Amazonino Mendes 
Aureo Mello 
Beni V eras 
Chagas Ro.drigues 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Esperidião Arriin 
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Fernando Henrique Cardoso 
Guilherme Palmeira 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José. Eduardo 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Levy Dias · · 
Lourival Baptista -
Mário Covas 
TeotóniO Vilela 
Valmir Carilpelo 

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Arrfir Lando 
Epitácio Cafeteira 
Júlio Campos 
Louremberg Rocha 

VOTARAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento 
Albano Franco· 
Antônio Mariz 
César Dias 
Cid Carvalho 
Coutinho Jorge 
Eduardo Suplicy 
Élcio Alvares 
Francisco Rollemberg 
Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Henrique Almeida 
HugoNapoleão 
Humberto Lucena 
Iram Saraiva 
lrapuan Júnior 
João Calmon 
João França 
João Rocha 
José Fogaça 
J únia Ma ri se 
Lavoisier Maia 
Lucfdio Porte lia 
Magno Bacelar 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Marco Maciel 
Maurício Corrêa 
Meira Filho 
Moisés Abrão 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Odacif SOares· 
Onofre Quinan 
Oziel Ca!rieiro 
Paulo Biso! 
Pedro Simon 
ROiiãldo Aragão 
Roriari Tito -
Ruy Bacelar 
Saldanha Derzi 
Wilson Martins. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - A Presi
dência vai proclamar o resultado. 

'-Votaram "Sim" 21 Srs. Senadores e "Não'' 44. 
Hou~e 4 abstençõeS. 
Total de votos: 65t 
O art. 3" foi rejeitado. 
~A matéria vai à có~isSão tenip.oráfiã para a}e_âaÇii"~- fiilal. 

E o seguip.t~ o _artigo rejeitado: 

_ Art. 3~ A revisã() constitucional, a ser procedida pelo 
voto da maioria abs~luta dos membros do Cong~esso Nacio~ 
nal, em sessão unicameral, deyerá realizar~se no período com
preendido entre os- diaS 15 de fevereiro e _3-0 de junho de 
1993; podendo prorrogar-se, excepcionalmente, por 30 dias. 

·O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesY - A Presi
dência lembra aos SrS .. Senadores que haverá sessão do Con
gresso Nacional. Aind~ há um~ matéria a ser apreciada por 
este Plenário:· Trata-se do projeto de autoria da Senadora 
Júnia Marise e dq Senador Alfredo Campos, que susta os 
atos normatiVos do Poder Exe_cutivo, que objetivam realizar 
o pr()Çt1SSO de priva~ização.da Usiminas. - - -- --

ó SR. PRESipENTE (Mauro Benevides)- Item 4: 

. Discussão, ertt turno_únko .. do Projeto de Decreto 
· Legislativo n' 82, de 1991, de auto.riada SenadoraJúnia 

Marise e do Senador Alfredo Campos, que susta os 
atos normativos do Poder ExeCutivo qu·e objetiv3.m 
realizar o processo de privafiZação da Usíminas, tendo 

Pareceres, sob n"'" 326 e 391, de 1991, da Comissão 
-_de Constituição, Justiça e Cidadania, 1"' pronun

ciamento: favorável ao Projeto; 2~pronunciament0 (em 
_reexame): fa,vo_nível, na for!lla de substitutivogt,_~:~ ofe
rece. 

EID discussão o projeto e o substitutivo em turno únicO. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
a discussão. _ _ _ _ 

Em votação o substitutivo, ciue tem preferência regimen-
tal. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dênc:_ia lembra aos Srs._ Senadores que há sessão no Congresso 
Nacional. já transferida para as 20h15min. de hoje. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Conc.edo 
a palavra ao Senad9r Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. RACHID SALDANHA OERZJ (!'RN - MS. !'ela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu 
voto foi "Não", e apareceu "Sim" no painel, nesta última 
votação. 

·o SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) :_ Proceda-se 
à retificação do voto do nobre Senador Rachid Saldanha Der~ zi. - " "~~-~0 

Q Sr. }Jumberto Luc-ena- Sr._Pr:esi9ente, peço a palavra 
para encaminhar a vota_ção. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Behevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder do PMDB. 

-CÍSR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca
rninh<ir a votaÇão. Sem revisão do orador.) --Si'. Presidente~ 
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Srs. Senadores, por uma questão de coerênda, continuamos 
na mesma posição anterior:_ votando favor_~_velmente ao Pro~ 
jeto de Decreto Legislativo da Senadora Júnia _Marise, na 
mesma linha do Parecer da Comissão de-Constituição;- JUstiça 
e Cidadania. 

Trata-Se, Sr. Presidente, mais uma vez, de teritar sustar 
os atas normativos, ou seja; o decreto do Senhor Presidente 
da República e o edital que convocou o leilão para a-privati
zação da Usiminas, tendo em vista que tanto um como o 
outro ato exorbitaram do poder regulamentar do E~ecutivo. 
Estamos, então, de acordo com que seja utilizada a atribuição 
do art. 49, inciso V,_ da Constituição Federal, pela qual o 
Congresso Nacional poderá, sustar atos do Poder Executivo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que não preciso de~ 
morar-me em outras considerações, porque o· assunto já foi 
muito debatido nesta Casa c a -matéria contínua· perldente 
de decisão do Congresso Nadõnal, rio que tarige --ac> rl:térj}O 
da Medida Provisória n" 299. E, a propósito a Bancada do 
PMDB no Senado decidiu votar contra a utilização dos títulos 
da dívida externa na privatizaÇão das empresas e·stataís, man
tendo a posição anteriormente assumida, por ocasião-da apre
ciação do Plano Collor I, no Congresso Nacional. 

Portanto votaremos a favor do projeto de decreto legisla
tivo" da Senadora Júni'a Marise e do Senador Alfredo Campos. 

O Si-~ Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. EX' 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar. 
Sem revisão- do orador.) -Sr. PreSidente, Srs. Senadores, 
a posição da nossa Bancada, de forma muito clara, é no sentido 
do não acolhimento do projeto por várias razões. Eu poderia 
começar pela última, lembrando que daqui vamos n9s deslocar 
para a sessão do Congre5so Nacional que apreciará a Medida 
Provisória n9 299, que dá um nOvo tratamento e, a meu ver, 
um tratamento definitivo-à matéria. 

Ora, se aprovada - o que não acontecerá -, a matéria 
será remetida à Câmarã, ficando sem objeto, pelo simples 
fato _da aprovação, minutos após, da Medida Provisória n9 
299 pelo Congressa Nacional. · 

Daí poi' que a posiÇão da nossa Bancada é contfiifia à 
aprovação do projeto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

A Sr' Júnia Marise -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro ·-s·enevides) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MG. '!'ara- encaini· 
nhar.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, determinadas cir
cunstâncias conferem aoS protagonistas da cena hiStórica uma 
extraordinária e instransferível responsabilidade. São momen
tos singulares em que todas as atitudes podem ser justificadas, 
exceto a omissão. ---

Est~ Çãsa vive, aqui e agora, umá Sitti3çã_ci dessa natUreza. 
Os Senadores da República estarão se posícíoriando ffeD.te 
a uma questão que extrapola concepções ideológicas 'e inte
resses paroquiais ou pessoais. ·Trata-se do processo de privati
zação da Usiminas. -

Tendo sido autora do Projeto de Decreto Legislativo nç 
82, de 1991, subscrito pelo Senador Alfredo Campos que "sus-

ta os a tos normativos do Poder Executivo que objetivam reali
zar o processo de privatizaçã6 da Usiminas", sinto-me na 

_obrigação de apresentar ao ~le_nário a síntese do qteu pensa
mento em relação ao assunto. Faço-O agora, na mais cris_talina 
cOnvicção de estar desempenhando meu mandato de Sena
dora, com que me honraram os bra.sileiros de Minas Gerais-, 
na verdadeira plenitude da função parlamentar, em sua tríplice 
dimensão: legislar, fiscalizar e falar. - -

Preliminarmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pre
tendo alinhavar os múltiplos e variados argum~n~qs que emba
sam a proposta de Decreto Legislativo. Tais argumentos se 
situam no campo político, passam ·por aspéCtós económico-
sociaiS e atingem· a eSfera jufídica. - - --- -

A privatização é o meio de reduzir-se a presença do Esta
dO--na economia. Ao lado de outros instrumentos, como a 
desregulamentação, a privatização é entendida como impor
tante, necessária e recomendável. Nesse sentido, há que se 
ressaltar a preocupação do Congresso Nacional de não se 
omitir em relação a tão grave questão. 

Praticamente um ano antes da edição- da Medida Provi
sória 0\i !55, de março de 1990, que se transformo.u mi Lei 
n" 8.031190, o nobre Senador Jutahy Magalhães ~presentou 
o Projeto de Lei do Senado nn _23, propondo diretrizes para 
a privatizaçáo das empresas públicas e a alienação da~ partici
pações acionárias nas sociedades de economia -mista, determi
nando que sua desestatização somente poderia ocorrer com 
a explícita autorização do Congresso Nacional, após préVia 
avaliação do Tribunal de Contas da União. __ Aprovado por 
unanimidade pelo Plenário do Senado Federal, o projeto 
aguarda a apreciação da Câmara dos Deputados. 

Antes disso, porém, a própria Assembléia -Nacional Cons
tituinte inibiu a expahsão das atividades do Estado na econo
mia, ao incluir, no art. 37 da Carta Magna, Iimíta.Çõé_s pai-a 
a criação de novas empresas públicas, sociedades_d_e economia 
mista, autarquias e fundações públicas, bem como a partici
pação do Estado, ainda que em caráter minoritário, eni qual
quer empresa privada. 

Vários parlamentares esforçam-se para proceder à regula
mentação do referido artigo. Entre eles, posso citar os De-pu
tados João Agripino (PB) e Lúcio Alcântara (CE), e o Senador 
Ronan Tito (MG). Infelizmente, por injunções alheias aos 
interesses do Poder Legislativo, essas propostas não avança-

-... ram com a desejável presteza, de modo a poder oferecer, 
ao Executivo, os par~me~ros para a privatização do sig!]._Í~f
cativo património que o Estado detém. 

O fato é que o Programa Nacional de Oest:!Statização 
foi criado pela Medida Provisória n" 155/90, posteriormente 
transformada na Lei n9 8.031/90. A despeito de ter sido man
tida _a estrutura original proposta pelo Executivo, a Lei apro
vada pelo Congresso Nadonal foi objeto de doze_ vetOs_.-

O programa foi regulamentado pelo Dêc,eto iti 99.4.64/9P, 
que designou o Banco Nacional de Desenvolvimento EcOôó~ 

-iiiico e Social como seu gestor. Este decreto ind~i!J ~~ P:Cog~a:
ma Nacional de Desestatização mais treze empresas ou partici
pações acionárias do Estado. Entre elas figurain a Usiminas, 
a Companhia Siderúrgica de Tubarão, a Copen·e, a AÇOs FÍnOs 
Piratini, dentre outras. 

A escolha da UsiminaS parã deslanchar o proceSSO ·gerou 
uma grande celeuma. Dos mais variados setores da vida nacio
nal levantaram-se vozes contestando critérios, preços e priori
dades adotados pela Comissão Diretora do Programa Nacional 
de Desestátização. 

O que é a Usiminas, Sr. Presidente, Srs. Seriad·ares? 
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Fundada em 25 dt!' abril de 1956 e localizada no Mun)Cípio 
mineiro de Ipatinga, t(!m a Usiminas uma capacida~e de pro~ 
dução- Ue quatro milhões e quinhentas mil toneladas/ano de 
aço bruto. Graças ao know-how acumulado ao longo de 'trinta 
e cinco anos. a Usiminas OstCntã a -iilvcjável marca de pente 
e setenta e nove patt:ntcs registradas, trinta e nove das,quais 
no exterior. 

O Rdató.rio Preliminar de Atividadcs da "Subconiissão 
Especial para Acompanhamento do Programa Nacion'al de 
Desestatização", da Câmara dos Deputados, atesta: ··~uma 
usina integrada a coque, moderna, muito bem administrada, 
com alto nfvel de produtividade c qualidade de seus produtos. 
Produz scmi-acabados de aço, produtos laminados_P]!!h~s a 
quente c a frio. Exporta com sucesso seus produtos planos 
lamiriados. Possui todas as unidades de serviços e de utilidades. 
Dedica parte de seus recursos ao desenvolvimento tecnolQ_gico 
e aperfeiçàamento de qualidade e de pessoal". . _ 

Constituída pela associação entre o Estado brasileir~ (Si
derbrás1Governo de Minas Gerais), entidades de-classe, i~dús~ 
trias e o poderoso consórcio japonês liberado pela Nippon 
Usiminas Kahushiki Kaisha. a Usiminas possui, fundamen
talmente, três grandes unidades de produção: Altos-fornos 
a coque, Aciaria LD e Laminação. Com -boa situaçãO _t}nan
ceira.apresenta ótimas condições para expandir sua prodUção. 

Em 1989, a empresa contabilizou um lucro de duzentos 
e trinta c nove milhões de dólares. As perdas ocorridas em 
1990, em torno de quarenta e três milhões c o_itocentO~- mil 
dólares, foram puramente circunstanciais, acarretadas pela 
defasagem do Bónus do Tesouro Nacional cm relação à polí
tica cambial. 

O certo é que a Usiminas se Coloca Cnti~rãSCillC-OITi-aT6res 
siderúrgicas do País, como bem le~brou recent~mcnte o,pro
fessor e economista DérciO Ga:rcia-MLiilhoz, da Universidade 
de Brasllía. Aqui mesmo. desta tribuna, cm sua memo~ável 
fala do último dia sete de agosto, o Senador Da_rcy_ B.i_~ttirQ 
referiu-se à Usiminas como unla "das empresas mais efiCazes 
e prósperas do ramo, no mundo, com um desempenho incem~ 
paravelmente melhor que as ací_~rias privadas nacionais e es
trangeiras"._ 

Também endosso as palavras do Deputado Tilden Santia
go (MG), pronunciadas cm sessão da Câmara, a trinta~ de 
maio: "Além de ser economicamente viável, a Usiminas repre
senta um fato r de integração social para Ipatinga, inteifàmeflte 
vinculada à história da região. A empresa --que prova sua 
vitalidade económica aO -multiplicar sua produção ahual de 
quinhentas mil toneladas/ano para três milhões _c quinhentas 
mil toneladas/ano -ainda possui planos de moradia, saúde, 
educação e lazer para os funcionários e dependentes, paga 
14" salário ao seu quadro funcional e contribui com cerca 
de vinte e cinco milhões de cruzeiros/ano para a caixa previ
denciátia dos seus funcionários" 

Sr_ Presidente, é bem provável que tudo isso, aliado à 
presença de uma administração competente, explique um fato 
deveras singular numa economia tão problemática quanto a 
do nosso País: a UsiminaS não sofreu qualquer paralisação 
de suas atividadcs nos últimos vinte e oito anos. Repito, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, nenhuma paralisação nos últimos 
vinte e oito anos! São treze mil e quinhentos- funcionários 
plenamente integradoª à empresa, estimulados ao trabalho 
e fazendo-a prosperar! 

O quadro aqui esboçado permite-nos compreender a rea~ 
ção suscitada pela decisão do BNDES e-f!l escolher a_Usiminas 
para iniciar o processO de privatização, tendo marcado para 

amanhü o leilüo da::; uçõ!.!:. da empresa. Claro está qut· essa 
escolha, assim como a inclusão das empresas mais rentáveis 
na lista das que dcverúo ser privatizadas. tem causado perple
xidade e descontentamento à sociedade, que ,_com razão, teme 
ser o patrimônio público alienado a pr~ço aviltantc. 

Como pcrc_cbeu com nitidez o ilustre Senador Ruy Bace
lar. "a rapidez com que o Governo Federal começou a implan
tar o Programa Nacional de Desestatização é verdadeiramente 
preocupante. pois a concretização de um programa de tal 

_envergadura é uma iniciativa que exige, sobretudo, muita re
flexão e cautela para não dar margem a incertezas capazes 
de comprometer não só sua credibilidade, mas também c 
património público brasileiro". Mesmo porque convém que 
não nos esqueçamos da advertência de Barbosa Lima Sobri
nho: "Somente a empresa pública incorpora as suas realize~ 
ções ao patrímônio do Estado" 

É curioso, pois, ter sido a U~iminas escolhida pan1 inaugu
rar o processo. Intrigante, até! Na defesa apresentad~zao Juiz 
da 8" Vara. Seção Judiciária de Minas Gerais contrapollâC-se
à liminar concedida na ação cautelar ajuizada pela seção mi;, ei
ra da Confederação Geral dos Trabalhadores,_contra a privati
zação da Usiminas, o BNDES explica q-oe à siderúrgica de 
Ipatinga comparece como a primeira do conjunto de vinte 
e sete empresas a serem privatizadas, ao lado da alie:n3:ção 
de vinte c oito participações acionárias dó"Govefn'o em grupos 
privados, simplesmente porque- pasmem, Senhores!- sim
plesmente porque seu processo foi o primeiro a ficar con
cluído ... 

É curioso que assim tenha sido porque, ·entre tãn-tas outf-ãS -
empresaS de menor porte, que demandariam tempo muito 
menor para passar pelo crivo dos consultores con!r_atªdos_, 
justã.mente a Usiminas, com seu vasto p:itrím6tlio, OfúeCéU 
as--ftfelhores condições para a conclusão dos trabalhos! Na 
verdade, por mais sérias que tenham sido essa:; explicações, 
no fundo - todos bem o sabemos -ela foi escolhida pela 
enorme afráliVidade que exerce junta os grupos privados, par
ticularmente os internacionais. 

Vai(!_ a pena refletir s~bre a p-osição aqui defendida- p-elo 
nobre Senador J utahy Magalhães "sobre os riscos da privati
zação indiscriminada e acelerada como a que se inte.Q.ta v~abi~ 
lizar. A Usiminas, no caso, configura apenas um rico filão, 
e, na sua retaguarda, alinham-se outras tão tlll mais atraentes 
do que ela, como as empresas do grupo Petroquisa. formal
mente incluídas na lista de privatização do Governo e ·da 
própria Embraer, a qual, apesar de dificuldades que experi
menta presentemente, constitui a maiOr indústria aeronáutica 
do Hemisfério Sul". 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, não bastassem todos esses 
argurTi-entos, há que se questionar com serena prudênçia, mas 
também com a firmeza necessária, o mecanismo utilizado pelo 
BNDES para agilizar a privatização da Usiminas. Estou con
vencida de que a condução desse processo mostra-se eivada 
de erros, cumprindo ao Legislativo denunciar as imper:i'eiçõéS 
e propor os caminhos mais adequados e corretos. 

. Não foi outra minha intenção quando apresentei o Pmjeto 
de Decreto Legislativo nn 82, a vinte de junho de 1991, apro
vado pela Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania do 
Senado Federal em sua sessão do último dia onze de setembro. 
O acerto da percepção do prohlema logo se confirmou: pm 
ofício remetido à Presidência desta Casa, no dia tre;.:c <io 
corrente, o Dr. Aristides Junqudra Alvarenga encaminhou 
ao Senado Federal documento elaborado pda Procurad~)ri:.t-
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Geral da Reptihlica que, em tudo e por tudo, corroborava 
com minhas assertivas. 

E foi· o Senador Maurício Corrêa que, como Relator, 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania adotou a 
argumentação jurfdica sustentada pelo Procurador:Geral da 
República,-garantíndo a tramitação da propOSta_ até sua sub~ 
missão ao Plenário do Senado Federal. Diante da perplexidade 
que tomou conta das pessoas sensatas des_te Paí_s, Coube a 
este mineiro Senador pelo Distrito Federal a busca da. argu
mentação irrefutável que, hoje, caminha junto ao Projeto 
de Decreto_ Legislativo 82191, em forma de substitutivo. 

Entre outras considerações, documento conclui que "o 
Edital n"' PND-A/91/Usiminas carece de fundamento legal na 
parte em que admite, como "meios de pagamento": 

a) "créditos e títulos da dívida externa brasileira e respec-
tivos encargos decf:)rrent~s de obrigações contraídas por enti
dades do Setor Público Federal"; ~~ 

b) "Obrigações do Fundo Naçional de Desenvolvimento 
(OFND)"; . 

c) "debêntures de emissão da Siderbrás" que não estejam 
vencidas ou que, embora vencidas, não contenham cláusula 
de coobrigação de pagamento por parte do Tesouro Nacional; 

d) "créditos representados ou não por títulos, relativos_ 
a dívidas das entidades de que trata o art. 4~ da __ Lei n9 8.029, 
de 12 de abril de 1990"; 

e) "créditos vencidos, representados ou não por títulos, 
contra outras entidades controladas, direta ou indiretamente, 
pela União, não compreendidos na alínea acima, desde_ que 
haja prévia e específica autorização da ComissãO Diretora." 

O MinistériO Público Federa_l, Sr. Presi_Ç.ente e Sis. Sena
dores, alerta para o fato de que a Lei n9 8.0_31/90 não previu, 
ao contrário do que estipula o Edital de privatizaçãO da Usimi
nas, como formas de_ pagame-nto, os Certificados de Privati
zação, nem os Títulos da Dívida Agrária (TDA). 

Configura-se, pois, a tipificaÇãô do. quadro pr.evisto pela 
Constituição, em seu art. 49~ "E de competência exclusiva 
do Congresso Nacional: ( ... )V- sustar os atos normativos 
do Poder Executivo que excirbitt:m--do poder regulamentar 
ou dos limites de. ele legação legislativa." Ao extrapo~ar do 
que lhe foi permitido fazer, por delegação da Lei n' 8.031190, 
o Executivo impele o Legislativo a tomar uma posição que 
garanta o fiel cump~mento do dispositivO legal. 

E a postura do_Congresso-Nacional e do Poder JudiCiário 
que condicionou o Poder ExecutivO a submeter.:se às ponde
rações da Nação, trazendo à nossa apreciação a Medida Provi
sória n" 299, que busca feg-ularizar, se tornada lei, o uso das 
"moeda$" que todos criticamos mas -o BNDES insiste em 
fazer valer para as privatizações. e, prindpalniente,-para: o 
leilão da nossa Usimitlas. - --- -

Creio ser essa -nossa· última oportunidade para sustar a 
privatização-da Usiminas- cujas ações setão-pOstas ·em leilão 
amanhã e díspor de tempo suficiente para examinar, sob a 
óticã da política -e do interesse econômico-:social, a conve
niência de desestatizar aquela que é uma das maiores e mais 
bem equipadas siderúrgicas brasileiras, qae -concorre- para as
segurar ao Brasil um honroso lugar entre os dez maiores pro· 
dutores de aço do mundo. 

Ao defender a aprovação do Projeto de Decreto Legis
lativo n" RZ/91, não me move o desejo subalterno de promover 
o confronto estéril entre os poderes. Antes, faço-o por dever 
de consciência, por imperativo ético, pela defesa da lei e, 
sobre__tudo, pela dignificação do LegiSlã.livo como supremo 
representante dos interesses populares. 

Com esta convicção há que se ressaltar que o Governo 
CO!J!ete o grande equívoco da História -do Brasil. Confisca 
um patrimônio dO povo mineiro e da NaçãO e Certamente, 
o futuro haverá de registrar a·decisfu:t do Governo como um 
dos mais inusitados projetes deste Brasil Novo. 

- Sr. Presidente, desejo alinhavar, neste momento em que 
vamos decidir a questão da privatizaÇãO da Usiminas, impor
tante para a vida deste País o do nosso Estado, algumas ponde
rações que considero importantes, desde o momento em que 
decidi me _colocar ao ·lado daqueles_ que desejam preservar 
essa indústria em nosso Estado. Sr. Presidente, desejo ainda 
assinalar, concluindo, que diversas tramitações ocorreram nes
te País, no Poder Judiciário, na Câmara dos Deputados, com 
projetos de _autoria dos Srs. Deputados Federais, com ações 
no Poder Judiciário, com a intervenção do MiniStério Público, 
com o parecer do Relator Maurício Corrêa, discutido e apro
vado nesta Casa; a aprovação do nosso decreto legislativo 
na Comissão_ de Constituição, Justiça e Cidadania, voltando 
àquela comissão, sendo aprovado, novamente, com o substi
tutivo do nobre Senador Maurício Corrêa. 

Esta é a nossa oportunidade para sustar a priv-atização 
da Usiminas, cujas ações serão postas em leílão amanhã, e 
dispor de tempo suficiente para examinarmOs, sOb a ótica 
da política e do interesse económico-social, a conveniência 
de. desestatizar aquela que é_ uma das maiores e mais bem 
equipadas siderúrgicas brasileiras. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MO. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, serei bastante bre
ve. 

Gostaria de dizer aqui, mantendo a coerência desde o 
primeiro momento e"in que defendi a privatização da Usiminas, 
que sou favorável, principalmente porque o Congresso Nacio
nal aprovou uma lei, de maneira a que a privatização devesse 
õCõttet~ de acordo com os cânones do Congresso Nacional. 
Tenho fiscalizado, e verdadeiramente isso está sendo respei
tado. 

Por outro lado, sou a favor, Sr. Presidente, da privati
zação da Usiminas porque sou mineiro. E Minas Gerais já 
perdeu, em subsídios que deu às indústrias paulistas nas transw 
ferências que se fazem de Minas Gerais para São Paulo, mais 
de dois bilhões de dólares em ICM. Por quê? Porque é da 
viúva. A Usiminas é da vii.íVa. Aindà há pOuCo, o Sr. Antônio 
~~mírio de Moraes defendia que não se podia privatizar a 
Usimiilas, porque ele comprava aço subsidiado por 40% a 
m~nos. Mas eu como sou Senador, obrigado a defender o 
meu Estado e obrigado a defender as leis aprovadas no Con
gresso Nacional, mantenho minha posição. 

Como último argumento, eu gostaria de mencionar um 
fato: quando Felipe Gonzalez, o 1~ Ministro do reginle socia
li_sta da Espanha, privatizou _ _a indústria mais importante da
quele país, a automobilística, inStado pela imprensa, - o 
jornalista lhe teria dito: "Então entregamos a nossa indústria 
para os alemães"? Ele respondeu: "Se à noite os alemães 
arrancarem daqui essa indústria e levaremwna para Alemanha, 
nós perderemos essa indústria. Mas se~ Volkswagen utilizar 
essa indústria, e trouxer de lá técnologia, nós ganhamos o 
dipheiro da privatização; ganhamos a indústria e ganhamos 
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a tecnologia". Faço minhas _as palavras do social_ista Felipe 
Gonzalez. 

Muito obrigado, Sr~ Presidente. 

O Sr. Amazoninõ- Mendes- Peço a palavra, Sr. Presi
dente, para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência não deseja tolher ~ direito de manifestação doS Srs. 
Senadores. Apenas lembrar· que tinha convocado __ a sessão 
do Congresso Nacional para as 20 horas e 15_ minutos. no 
entanto, terá que fazê-lo, agora: pata as 20 horas e 25 minutos. 
Há uma grande expectativa em torno da matéria co_nstante 
da pauta do COngresso Nacional. 

Concedo a palavra, para encaminhar, ao nobre Senador 
Amazonino Mendes. 

O SR. AMAZONINO MENDES (PDC- AM. Para enca· 
minhar. Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presidente, Srs. Se.~Ja
dores, serei muito breve. É slnipleSmente-para fazer a seguinte 
colocação; vejo, e de fato é verdadeiro, que estaf!lOS às véspe
ras de uma reunião do CongresSo Nacional que já se fã:z-adiada 
ainda com a agravante do fato de que<? Congresso, h_~_~uito, 
não consegue reunir-se. Ontem meStria -de:ixQu de. realizar 
sua Votação por falta de quorum. 

Sr. Presidente, entendo que essa proposta constante da 
pauta, venha à votação, extraordinaria~ente_1 ~este mo~ento 
conflituoso em que iremos ao Congresso, que evidentemente 
soberano, decidirá sobre essa mesma qu!!Stão. 

Si'. Presidente, debruço-me diante da inocuidade dQ que 
estamos fazendo. Não há dúvida de que o Senado perde tem
po. Façamos o simples exercício votãnâo a favor ou contra 
esta matéria e nada resultará, porque o Congresso apreciará 
soberanamente matéria igual. Por isso, Sr. Presiden~~. quero 
fazer este registro e editar as palavras candentes,_ fluentes, 
brilhantes, inteligentes, pertinentes e pat_rlófíCã:s do ilus_tre Se-
nador Ronan Tito. - -

O meu Estado compra aço subsidiado_ de Minas, da Usimi
nas. Todo o Brasil compra. Há, de de fato, ul!la perda substan
cial de recursos no Estado de_ Minas GeràTS._E inquestionável, 
Sr. Presidente, também a indagação de que, dentro em breve, 
este País falido não poderá socorrer a Uslminas, que hoje 
é indiscutívelmente uma das melhores empresas do mti_ndo 
no setor. Mas não sei se o serâ amanhã, por estar enquadrada 
neste contexto de País falido e sujeito às pres-Sões Políticas 
da venda do _seu aço subsidiado. Sou totalmente favorável 
à privatização. · · -- --

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Amir Lando, antepenúltimo ora-
dor inscrito para encaminhamento de votação. -----

O SR. AMm LANDO (PMDB- RO. Para encaminhar 
votação.) -Sr. Presidente, Srs. Sena_do~, fui retato~ d_a_ 
matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
e pronunciei-me "f3VOravelmente a essa providência legislativa, 
prevista no art. 49, V, da Constituição da República, porquan
to houve insofismável exorbitância nos atos norinati"-":OS baixa-
dos pelo Executivo. . _ _ _, 

A razão maior da maior convicç~ era de que esta atitUde 
do Senado tenderia a resgatar a credibilidade público do_ Poder 
Legislativo. Passara, livremente 151 medidas provisórias e 
o País não foi consertado. Assim sendo, o Congres-so foi com
placente, conivente com todo esse processo e tudo cedeu, 
sob o pretexto de que as medidas eram inadimissíveis para 

que o Poder Ex.ecutivo procedesse à recOnstrução nacional 
e corrigisse os rumos da economia conte~do ~ inflação. 

Agora os banqueiros internacionais, os nossoS credores, 
consideram fundamental a privatização da Usiminas, para faci
litar a negodação dá dívida externa brasileira. 

A verdade é que. hoje cederemos a Usiminas, enquanto 
o nosSo subsolo já está comprometido, e, talvez, amanhã, 
o nosso-solo, ta~bém, porque a Usiminas representa um peda
çO do património nacional e, mais do que isso, da soberania 
ria-éiOnal, a Usiminas produz, atualmente, um bem estratégico 
para o País. Quando se fala que se subsidia a indústria nacio
nal, tenho reservas qu·anto a essa abordagem geral da questão, 
porque, se rião fo~~~ _esse subsídio, talvez a _nossa indústria 
riã:o tivesse chegado aonde se encontra. Talvez queiramos, 
sim, com isso, prejudicar a indústria -OriSileira e fazê-la retro-
ced~r à patamares de falência. -

. Isso me preocupa, sinceramente, assim como me preo~ 
cupa, sobretudo, a forma simplista como se trata essa questão 
no País inteifo. Se é bom privatizar na Espanha, na Inglaterra, 
na França, não sei se é bom privatizar- no País. Privatizar, 
sim, num processo límpido e cristalino, claro, transparente. 
Mas esta legislação elaborada à luz da Medi ... Ja ProvisÇ:ria n9 

299., é obscura onde vicejam as negodatas ou as conotações 
que repudiamos em nome do povo brasileiro. Porque há neste 
País, hoje, uma conciência nacional, uma revolta da cidadania 
contra os a tos lesivos ao erário e a nação, do Poder Executivo, 
que não tem direito de destruir a economia nacional, de des
truir o património público e ou até mesmo o Brasil. Temos 
que "estar vigilantes. 

Coloco essas questões porque o que há neste caso con
creto é exatamente; uma exorbitância do poder legal, daquilo 
que foi estabelecido na Lei n~' 8.031, lei não prevê fraudes 
o_u, não prevê que, se entende onde está escrito Títulos da 
Dívida Interna se escreva TítulQs da Dívida Externa. Tal está 
expressamente escrito no artigo 16 da Lei n" 8.031. Por isso, 
ao encaminhar a votação da medida Provisória- n~-299, pedi 
ao _Senado um gesto, que fosse uh2: simples gesto da24 horas, 
mesmo tão pOuco dignificante cõmo o gesto do bom Iadrãc, 
que, na última hora, salvou-se a si mesmo, através de um 
singelo apelo ao Senhor. Suplico uma referência para que 
a sociedade brasileira; a qual espera muito do Senado da 
República, que, de forma autónoma, independente. c cons
ciente, vote e vote no interesse da Nação. Não podemos conti
nuar a ser comp!acente como o fomos com todas a~ medida~ 
provisórias que não resultaram em nadada melhoria das cond2-
ções de vida do povo. 

Está aí este quadro aterrador da recessão. Mais rle 6 
milhões de desempregados, e eu não sei quantos setão· ame. 
nhã. Se continuarmos, com esta mesma fleugma e alheamentc, 
a participar desta farsa, amanhã o País nos julgará e a história 
será implacável c.om todos nós. 

- -O SR. PRESIDENTE (Màuro Benevldes) ::..._ A Presi· 
dência prorroga· o _-horári<? da sessão do Çongresso Naçior~al 
para às 20.horas e 30 minutos. Ped~ ainda aos Srs. Seru~dores 
que permaneçam nas dependências do Senado Federal e, mais
do que isso, que se dirijam ao -plenário âo Congresso Nacional 
_logo após a sessão. 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encamin~ar. 

O SR._I'RESIOENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra' a V. Ex~ 
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O SR. MÁRIO -COVAS (PSDB_.,- S!'. _para encaminhar. 
Sem revisãO do orador.)- S. r. Pr~~idcnte, eu t_alvez nãQ inco
modasse a Casa, __ u~sªndo a palavra neste instante. Confesso 
que o que me levou a falar {oi ª.lgo que ouvi hoje pela manhã 
do Senador José Paulo __ 6_iSol na Ço_missão _pe, Cqpstitl!ição, 
Justiça e Cídadania. S. Ex• aqui apareceu com o Procura
dor-Geral da R..::pública e o tema em causa_era, a çorrlipção 
existente dentro_ .d:t sociedadc_'-=-cm particular dentro das insti
tuições. O Senador Jost! Paulo Biso! discorria Sobre_ o assunto 
com muita propriedã.de, com aquele conteúdo, seja de natu
reza jutídica, seja de iiatufeza humana·; quc-s~ Exa porta tradi
ciOnalmente nas su_as manifestações, e, mais __ do _que isso, com 
alguma coisa que me parecia profundamente séria e que me 
obriga até a ir além ou me·pronuncíar~-quan:do não-pretendia 
fazê-lo._ Dizia S. Ex-· que o combate à Corr.u·p-ção, pará ser 
legítilno, há de necessanarnente começar por nós próprios. 

Isso me leva a falar neSte "instailte, sr:··prcsidente, como 
me levará a falar cm cada instante em_que cu tiver uffia discar~ 
dância, tornando-a pública, de maneira clara, para que não 
sobre qualquer dúvida ::;obrt: a minha maneira de pensar, parti
cularmente em re_lação a mim ·próprio·. 

Sr. Presidente, te_nho posição defiriida, explicada à Nação 
durante_ campanha eleitoral, a respeito do problema de privati
zação. Não vou discu_tHa, não vou distinguir entre aqueles 
que pensam que se de_ve privatizar"- ·porque a estatizáÇão 
levou a uma elevação crçscente dQ déficit público-:- ou aqueles 
que raciocinam do--ponto de vista de que tudo o que_é es_tati
zado é ruim, tudo o que ê privafízã.do é bom; e, firialmente, 
aqueles tl!rceiros que certamente caminb.am em Q!Jtro ritmp, 
poiS admitem que o EstadQ desempenhou um papel significa
tivo, nessa área, oU fli há uma _córí)petêtitia finanCeira_ na 
área prhada, perfeifaiTfCnte·assin)ilável, e, portanto, o Estado 
pode voltar-se fundamcotalmente para as atiYidades_ de natu
rez.1. social. 

Este Congresso Nacional também se_ pronunciou a reSpei
to. Não cabe mais d_i_scutir privatização e estatização. Nem 
quem vNJ.r a favor d-isso de~et~ seLa_cusapo_ ... ,de ~Stfl,tizante~ 
nem quem votar COntr:,t dt.•verá se_r DÇCC:$Sariament~ acusildo 
de privatlt~ank, até porque o Congresso Naciqnal terp. posição 
assumida. E.l.e votou u.ma. le.i,_no inícip do Govemo Collor~ 
que é a Lei n·· 8.Q3L, a respeito de privatiZação. Se votou, 
foi a favor tlth, mas dentro dc: .. regras qm:·ele estabeleceu. 
E é a _respeito disso que se deve Jazer Uma con~iâeraçclo .. _ 

A rnetj!da provisória, quando aqui chegou, carregava no 
seu conteúdc, c:ntre outras moedas, o chamado: "item 3: Os 
detentores do_s títulos representativos da dívida externa brasi
leira, junto aos bancos ... " 

Portanto quando a medida provisória-fOI editada- e 
ela se transformou em lei ·a pártir de sua __ edição -,entre 
as moedas passíveis de compra, no ·caso--da privatização; ín
cluía-se o título da dívida externa. 

Tramitou dentro desta Casa; rião houve parecer da comis
são, mas houve parecer em Plenário, e o Relator foi o então 
Deputado Marcelo Serqueira, que introduziu uma inov_ação, 
saudada até com respeito por muitos, passando a dizer que: 
"No caso de título da dívida externa será admitida a conversão 
para aquisiçáo de ações e bens de empresas controladas direta 
ou indiretamente pela Uniáo, nas condições que vierem a 
ser estabelecidas em lei", 

Portanto, o parecer do Relator transformou aquilo que 
era o texto original, que permitiá a co-mpra por títulos da 
dívida externa, nisso mesmo, desde que uma lei específica 

tratasse do assunto; e, finalmen'te, em Plenário, votou-se a 
exclusão desse dispositivo. _ . 

Em outras palaVras: o COngresSo VOtoU iima·medida pro
visória e,_ através do mecanismo_ ele projetO de lei de conversão, 
rejeitou o uso do título da dívida externa para a compra na 
privatização. - · 

Não se trata, portanto, meramente de uma não aprova
ção-; a não _aprovação, no caso de medida provisória, é uma 
rejeição implícitâ. que significa, por decisão do Supremo Tribu
nal Federal, que não pode ser editada Urna novã medida provi
sória repondo o assunto. 

Temos precedentes aqui. 
Votou-se em determinado i_nstante uma medida provi~ 

sória a respeito do salário, que foi rejeitada; no dia seguinte 
o Presidente editou outra de igual teor, que o Supremo Tribu
nal Federal derrubou. por ser inconstitucional, sob o argu
mento Ç_c_ que, se:_iss<;J fosse permitido, um sistema de moto
co'ntlnuci- se estab~leceria e o Executivo reservaria em suas 
mãos a tarefa de legislar.- · · · 

Portanto, nãO há como fazer uma medida provisória agora 
que, interpretando a lei, diga o seguinte: a lei que'r dizer 
aquilo que a lei rejeitou. 

Essa medida provisória é, por julgamento já feito no 
T:ribunale_m casos a_n_teriores ao rej_eit_ar O diSpositivo,--ümã 
iifç:oiistitucionalidade. Ela. parte do pfessuposto que o Execu
tivo reedita uma coisa que, a rigor, o Congresso rejeitou na 
sua passagem por aqui. 

A mim isso parece um vício de natureza jurídica inacei
táveL 

Nào se trata da privã.tizaÇãO, volto a insistir. O Congresso 
j~ _a pro v<;> ,li parâmetros e balizas para essa privatização e·; sendO 
ela feita dentro dos limttes· _aí precõnizados, não há o que 
s~ possa opor a ela. Já é lei e lei feita pelo Congresso. 

O que não parece razoável é usar-se um artifício e criar-se 
uma· nova Inedída provisória óbjetivando reviver algo que, 
no andamento da medida provisória anterior, foí fejeítàdo. 

· Hoje, Sr. Presidente, com essa medida provisória, temos 
·ull\a lei que contraria aquela que decorreu da_medid~ provi
sória anterior' e que-se· estende, portanto, a esse disposirivo. 

Por isso, por motivo -de natureza jurídica, porque me 
parece que Cria algo absolutamente em desacordo com a lei, 
v~!arei a favor do requerimento- e do projetO de resolução 
aqüt sü-stéh1ados. 

o Sr. Mau~ício Corrêa - sr. Prêsidente, peço a pálavra 
para encaminhar. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. MAURÍCIO CQRRÊA (PDT- DF. Para encami
nhar.)- Sr. Presidente, gostaria de tentar, rapidamente, des
fazer alguns equívocos. 

Em primeiro lugar, está se dizendo que a votação que 
vamos fazer tonlai'-se-á illóCua porque vãroos votãr, dentro 
de instantes, uma medida provisória que 6 GoVernO mandou 
para o Congresso Nacional e que o Supremo Tribunal Federal 
já decidiu a respeito de uma ação direta de inconstitucio
nalidade dando como constitucional a medida provisória em 
tramitação no Congresso NacionaL 

Nada disso é verdade. 
O Supremo Tribunal Federal não decidiU o mé:Ôto com 

relação à postulação. O que o Supremo Tribunal Federal deci
diu foi que havia, eu disse aqui ainda há pouco, o fumos 
boni iuris, quer dizer, reconheceu que é um bom direito. 
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Em segUndo lugar, -que_- não há urgéncia,_portanto nãO iã. se 
pronunciar. E não ia fazê-lo porque o leilão já estaVa ma_rcado 
para amanhã e o Supremo Tribunal de Justiça já tinha dado 
uma decisão, em nível hierárquico superior de Justiça, dizendo 
que a úniCa vara competente é a 8• Vara Federal de Belo 
Horizonte. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a 
outra. E quero deixar bem claro que esse leilão vai se reillizar 
sob os auspícios de uma decisão provisória da justiça brasileira, 
quer dizer do Superior Tribunal de Justiça. 

Se nós votarmos agora, neste instante, a sustação dos 
efeitos desse decreto que exorbitou quando regulamentou a 
Lei n" 8.031, evidentemente cj:üe -terá plena eficácia _essã: deci
são e não poderá haver mesmo o _leilão, porqoe esse leilão, 
repito, vai existir não em função da Medida Provisória n" 
299, maS em razão da decisão proferida provisoriamente pela 
Justiça. · · · 

Dado este esclarecimento, é bom falar, Sr. Presidente, 
um pouquinho .só sobre o mérito. O que eu gostaria-de salien
tar, e ainda há pouco dizia o Senador Amazonino Mendes, 
é que lá no Amazonas compra-se aço de Minas Gerais, produ
zido pela Usiminas, com subsídio. E agora sab~_ V._ Ex~s o 
que vai acontecer? Nós vamos comprar o aço da Usimin3s 
pagando excessos ao govemd japonêS, porque quem vai "ccJ-:m---=- _
prá-Ia é o governo japonês, que detém 34% da Nippon. 

Hoje apresentamos ao Brasil um dos mais escabrosos 
e terríveis documentos que exigem aprovação. E aqui recor- _ 
do-me de Cícero: ubi summus, quod convocaveris. Srs. Sena
dores! Aqui se denuncia que há um complô armado dentro 
da Usiminas, do BNDES e da Nippon para passar o controle 
acionário da Usiminas para um grupo! E pagando a compra 
dessas ações como? Através de títulos podres! Qual o dinheiro 
que o Governo brasileiro vai "receber? É uma vergonha essa 
transaçáo! 

Não se questiona, como salientou aqui o Senadàr Mário 
Covas, se há conveniência ou não na venda da Usiminas. 
O que se posiu13, O que Se questiona aqui, Sr. Presidente, 
é o absurdo, a insensatez, a forma perdu,ária e __ abusiva pela 
qual um património constrUído ·com o suor e o sacrifício do 
povo brasileiro está sendo alienado dessa forma espúria. Aqui 
há um documento que amanhã ou depois terá que ser expli
cado numa Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque uma 
empresa internacional que usa papel da Mitsubishi, usa telex 
do Bodes, manda para a Usiminas e envolve os seus emprew 
gados através do clube e _faz_ associ'!çóes com a Nippon ... 
Até os pobres dos trabalhadores da U~iminas vão ceder as 
suas ações ao grupo Nip-pon, Ou elas serão controladas pelo 
grupo Nippon! .. . _ . . _ 

É isso, Sr. Pfesideiúe, que se questiona aqui. Portanto, 
é legítima a votação desse projeto de decr~to legislativo._ Agp
ra, fica na consciência de cada um. E mais importa_nte do 
que isso é o Congresso cumprir a- sua: função iõstítucioital, 
zelar pelas suas prerrogativas. Até agora não conseguimos 
votar pelo "sim" ou pelo .. não" este projeto de decreto legislaw 
tivo, porque os artifícios criados, as manipulações feit,as !Ião 
nos permitiram votar. 

Então, vamos votar, Sr. Presidente, pelo acolhimento 
desse decreto da Senadora Júnia Marise, com o substitutivo 
que apresentamos, para que··este-congtésso", altiVamente, pos
sa demonstrar que existe. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Em votação. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE) - O PFL vota 
contra, Sr. Presidente. E gostaria que V. E:vo ouvisse a opinião 

das diferentes Lideranças, como s6f acontecer em casoS ·semew 
lhantes. A posição do nosso partido é contrária à aprovação 
do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O PFL se 
manifesta contrário. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - St. 
Presidente, a votaç~o é simbólica e os Líderes só votam quan
do há verificação de votação. Mas se V. Ex~ pede, o voto 
do PMDB é favoráveL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa es
clarece que a intenção é- de consultar apenas as Lideranças 
partidárias. -- - -

CQm_Q __ vota o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SPJ - O PT vota 
favoravelmente. 

O SR. PRESIDENtE. (Ma-uro Benevides)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) - O PTB é 
contra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Como vota 
o Líder do PDS? 

OSR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA) --Contra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -- Comó vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE) - O PRN é 
contra. 

·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- O PSDB. 
abre a questão. Eu voto co!Itra. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PDC? 

O SR. AMAZONINO MENDES (PDC- AM) -O PDC 
vota contra. 

· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Diante das 
manifestações controvertidas, inclusive da abertura de questão 
por Bancadas, vamos ter que proceder à votação nominal. 
Portanto, aqueles que forem a favor do projeto, votem "sim", 
e aqueles que forem contra. votem "'não". Esta foi a única 
forma que a Mesa encontrou para dirimi( dúvidas. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

O SR. MARCO MACIEL -Sr. Presidente, peço a pala-· 
vra pela ordem. 

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

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem.' Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. Ex" vai fazer a vota
ção nominal? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sim. Todos 
os Srs. Senadores já votaram? 

O SR. MARCO MACIEL - Sr. Presidente, vou pedir 
aos Coleg_as que se abstenham de votar, para que comecemos, 
imediatamente, a sessão do Congresso Nacional. 
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O Sr. Jutahy MagaJbães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Cgncedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pela 
ordem. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, é necessário 
que o Governo vote,-~ preciso acabar cOin -esSi~ comporta
mento de s_e_ retirar a toda hora. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os 
Srs. Senadores já votaram? 

A Presidência informa aó-nbb.re Líder_MaLc_QMaciel que 
computará para fins de quorum, os Senadores que estiverem 
em plenário. Então, se o objetivo é esse ... 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE.) -Como? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência informa a V. Ex~ que se permanecerem em -plenário 
os Senadores liderados por V. Ex•, evidentemente suas presen
ças serão computados para efeito de quorum. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela or
dem. Sem revisão- do orador.) - Sr. Presidente. de a,cordo 
com o Regimento a votação é simbólica ou nominal. 

V. Ex~ não fez a_ Y.Otação sirilbólica, porque o nobre Sena
dor Marco Maciel pediu que fossem declinados os votos. das 
Lideranças. 

Em face da questão aberta do PSDB, V. Ex~, de ofício, 
resolveu fazer urna votação nominal. Teil.Oo para mim, Sr. 
Presidente, que a decisGo de V. Ex~ tem que ser compreendida, 
como se tivesse havido pedido de verifkaÇáõ:- --- --

Não pode o Senador Marco Maciel. depois de pedir os 
vot0s da Liderança- e, portanto, V. Ex~ ter, por causa 
de uma questão_aberta, decidido, de ofício, laierlima votação 
nominal-, fazer com que a sua Bancada se retire. l.SSQ uma 
maneira, de, inclusive, perturbar-se o processo de votação. 

V. Ex• sabe que quando há um pedidO de verificação 
quem o solicita não pode se retirar. Assim, ou V. Ex~ faz 
a votação simbólica e S. Ex~ pede verific3çãó~- ou -erilão não 
se pode fazer a votação noril.inal com a recomendação que 
acaba de fazer o nobre Líder Marco Maciel, para que a sua 
Bancada se abstenha. 

O SR. PR~SIDENTE (Mauro Benevides) --A Presi
dência apenas esclarece ao nobre Líder Humberto Lucena, 
que não houve condições de identificar-se, quantitativamente, 
qual a tendência prevalecente nessa matéria, sobretudo por
que. no caso do Partido da Social-Democracia Brasileira -
sendo abt!rta a _quetão e o Líder votando favoravelmente -
a Mesa não tinha condições de aferir uma Bancada que, com 
10 integrantes, poderia decidir essa vOtação, a julgar pela_ 
identifiCação das siglas, feita criteriosamente pela Mesa. 

Daí pOf que a Mesa, tie ofício, partiu para essa solução 
e agora V. Ex' entende que foi uma verificação de quorum. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo· 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, acredito que, quando há uma votação simbólica, o voto 
do Líder prevalece, porque não se retira da quantidade de 
votos representados pela Liderança as manifestações contrá
rias, 

Dentro do Regimento, poder-se-ia fazer contar apenas 
aqueles que estão presentes, porque O Regimento determina 
que a Lideranças representa aqueles Senadores presentes; isso 
é outra coisa. Mas se o Líder Fernando Henrique Cardoso 
disse que votava favoravelmente, a Bancada do PSDB deve 
ser contada favoravelmente. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr_. Eresidente, es
clareço que abri a questão dizendo que votava pessoalmente 
contra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso declarou muito claro 
e perenptoriamente que votava contra. 

Então, como a Mesa poderia fazer a avaliação do voto 
de V. Ex·' e do Senador Dirceu Carneiro? O Senador Mário 
Covas se pronunciou a respeito- quer dizer, não havia uma 
outra process_ualística que ensejasse à Mesa a obtenção que 
seria habitualmente proclamado com a manifestação do Líder. 
Questão aberta numa bancada de 10 representantes gera um 
processo inevitável de controvérsias para a decisão da Mesa. 

Portanto, a Mesa mantém a decisão e pede aos Srs. Sena-
dores_ que votem. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente._ peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - CQncedo 
a palavra ao nobre Senador Marco_Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr._"Pr_esjdente, penso 
que V. Ex~ terá que ligar novamente o terminal. não é ísso? 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - Está ligado. 
V. Ex~ pode exerciui.r o direito de voto agora. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, o painel tinha 
sido ligado antes e alguns colegas, para efeito de freqüêncla, 
que acionaram os botões, já não estão presentes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência tranqüiliza V. Ex~ no sentido de que o sinal eletrônico 
é identificado pela cor verde. Tudo se está processando com 
rigorosa. normalidade. 

Portanto, vamos prosseguir a votação. 
Todos os Srs. Senadores já votaram? 

Procede-se à votação 

VOTARAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento 
AmirLando 
Antônio Mariz 
Beni V eras 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Coutinho Jorge 
Dirceu Camehõ
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
Epitácio Cafeteira 
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Garihaldi Alves 
Humberto Lucena 
Iram Saraiva 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
Júnia Maríse 
Jutahy Magalh_ães 
Magno Bacelar 
Márcio Lacerda 
Mário Covas 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Onofre Quinan 
Paulo Biso! 
Pedro Simon 
Ruy Bacelar 
Wilson Martins 

VOTARAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Esperidião Amin 
Fernando Cardoso 
José Richa 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Áureo Mello 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)-Vou procla-
mar o resultado. 

Votaram Sim 29 Srs. Senadores; e Não 3. 
Abstenções 1. 
Total de votos: 33. 
Não houve quorum para a apreCiaçãO. 
A matéria fica adiada. 
Inexü.tindo o quorum . o Requerimento n" 763/91, lido 

no Expediente. deiXa de ser submetido ao Plenário. -

O Sr. Mário Covas --sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo_ 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Para uma questão 
dC' ordem.)- Sr. Presidente, gostaria de saber se q Regimento 
Interno permite se peça questão de ordem durante o proc~sso 
de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) -Nobre Sena
dor Mário Covas. rcferentemcnte ao processo de votaçfio;
sim; se matéria diversa, não. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência informa que, amanhã, estará presente à Casa, para 
ilustrá Mia com os esclarecimentos que trará, o Ministro Antó-
nio Rogério Magri. _ _ - -

Em razão disso, não serão designadas matérias para a 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) -Está encer
rada a sessão. 

( /.f!l'anta-se a sessão às 20 horas 45 minuios-.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
EDUARDO SUPLICY NA SESSÃO DE 10-10-9! E 
QUE.ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SE 
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE-

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP .. Pronuncia o 
seg_uinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. SeP.a,dores, 
em primeiro lug,:;i. gostaria de registrar o ofício que eDcami
nhei ao Exm·' Sr. Senador Ronaldo Arflgão, Presidente da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públiws e Fiscali
-zação, :no sentido de que seja solicitado à Secretaria Nadonal 
de Planejamento do Ministério da Economia, Faz'!nda e Pia
TiejaiTtento informações sobre quais os crit~rios Uti.':zad0s J.:ara 
a elaboraçã.J dor. anexos da mensagem orçamentária H~]at;"'OS 
à distribuição gcográfic3 das aplicações- ou sej", a regmna
IiZaçãO de recurso~;-....:, bem como sobre o zubprojem (\-:- ;nves
timentos com execução superior ou igual & 20%. __ ~ 

-Face à escassez da receita estimada para o pró:Üm:J ex.ercí· 
cio, toma-se ntcessário que os membros do Congresso N.:tdo
nal analisem, de forma cuidadosa, a destinação de re~~urws 
o~ç~mentáriçs com vistas ã não privilegiar quãlq:icf U njd,.td-e 
qa Federação, em detrimento de outra, além daquilo que 
se faz necessáno para cumprir a Constituiçã0 em (,ue -:l!z 
respeito à necessidade de melhorar a distribuição da n~nda 
entre as regiões. 

Neste contexto, as informações constantes do Ane _ _.v:- IV. 
da Proposta de Lei Orçamentária, são de grandr~ itr1pl.Htf.J1;CÜ..; 
mas é necessário que o Congresso Nacional coflh~ça. os 1:.1rãM 
metros utilizados par2 a sua elaboração. Já que os daaos ali 
contidos não esclarecem quais os critérios utilizado<;, ti· pr~c130 
que tenhamos esses e:cmentos. 

Sr. Presidente, ná~) tiz esta solicitação através de reqt:.t>ti· 
menta de informação tendo em vista que não podf'.:·tt~mos 
aguardar 30 a 40 dias para obter resposta, uma vez. q~1e ·a 
Comissão Mista dO Orçamento já está examinando cs:>c~ dii·· 
dos. 

A Constituição brasi!ei,::.J C-oloca, com clareza, no !i~U 
art. 3<:>, inciso III, a necessidade de melhorarmos a distribuk:·1.~J 
da renda, tanto em termos regionais __ quanto Sociaís~ mas sena 
impOffarite que, ao distribuir :·ecursos entre as regiões e me;-. 
mo entre os diverso') municípios das regiões, tivéssemos C..)r.tdi
ção de saber qual o critério que está sendo utilizado (•i.:.!o 
Executivo. 

Gostaria de resEaltar áqui como é que na Mensagem Orça·· 
mentária de 1992 er.tão di3tribuídas as verbas ou a alocação 
de recursos, em termos de despesa total por região e pc,· 
Estado, levando-se em conta a população, para termos o índice 
de distribuição per capita d0s recursos do Orçamento Federal. 

A Região Norte, composta dos Estados do Acre, Amapá, 
Amazorias, Pará, Rondônia e Roraima, teve a ela desünados 
11,70% do Orçamento e c~m uma população de 9.909.556 
pessoas, temos então para u. quantia de 1 trilhão, 61 billJ.ões, 
42 milhões e 999 mi1 cruzeiros correspondendo a uma distri
buição per capita de Cr$107.073,00. 

Para a Região Nordeste foram alocados 34% dos recursos 
orçamentários, num total de 3_trilhões e 89 bilhões de cruzei
ros. Portanto, para uma população de 46.053.887 de pessoas, 
temos uma distribuição per npit_a, na Região do Nordeste, 
de Cr$67 .084,00. 

Para a Região Sudeste, correspondendo a 2 trilhões, 177 
bilhões, 375 milhões e 958 cruzeiros, temos 24,01% para 
64.754.884 pessoas. 

A distribuição per capita [li::4ra esta é, portanto, de 
Cr$33.625.000-,00. Para a Regilio Sul, onde estão 23.300.844 
p_esS;oas, temos 10,48% do Orçame1~1v, correspondendo a 950 
hilhJes 870 milhões e 823 mil cruze~ros. Para a Região Centro·· 
Oeste 1 trilhão e 790 bilhões óe ctuzeiros, correspondendc 
a 19,75% do Orçamento, para uma população de 11.547.519 
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correspondendo, cm termos per capita, à quantia de 
Cr$155.098,00. 

Seria interessante sabermos os crü~rios pelos quais o Mi
nistériO da Economia ou o Governo Federal resolveu deçiicar, 
por exemplo, em termo per capita dezesseis vezes mais _recur
sos para o habitante do Distrito Fedecil do que para o habi
tante do Paraná ou para o habitante de Minas Ge:r.ais, pois 
enquanto para cada habitante do DistritO Federal temos 
597.635 cruzeiros, para dtda liã.blta-nte-de Min_as Gerais teinús 
35.50G cruzeiros,- e para c~ida habitante do Paraná temg~ 
34.046 cruzeiros. - --

Se formos comparar o habitante do Estado de São Paulo, 
ela foi contemplado_com 19.291 cruzeiros, enquaõtOque aque
le do Estado do Rio Grande do Nortl? corn 72.871 cruzeiros, 
o de Sergipe com 83_.636_cfu_:l;_ci_ros. o Je Alagoas com 62.274 
cruzeiros, o de Tocantins ·coin 118.966 cruzeiros, O de RqraiD;lª 
com 385.066 crútcíros-, _o do Acre com 212.383 cruzeiros e 
o do Amapá com 375.983 cruzeiros; -cértamente existem razões 
para que o Governo Federal tenha realizado destinações corn 
tais disparidades, mas ainda assim, mesmo se levarmos eri1 
conta aquilo que está na Cons_tltui_ç_ão hmsileira, que se dispõe 
ser necessária a melhor distribuição da renda entre as regiões 
- e isto deve ser Jeito - nós poderíamos, aqui, perguntar 
por que razão, por exemplo, o habitante do Piauí, em média~ 
está recebendo 62.673 cruzeiros no ano Je- 192_2, enquanto 
que o habitante de TOcantins e~tá reCebendo __118_:966 cruzei
ros? Por que o habitante do Maranhão - que tal como o 
Piauí. é um dos Estados mais pobres- es.tárecebenJo 56.539 
cruzeiros por habitantes, ou seja bem menos do que dez vezes 
o habitante do Distrito Federal, que v a: receber 597 6:35 cruzei
ros? Seria irilportanfe sabermos os critérios adotados. Esta 
disparidade de recursos destinados ao Distríto Federal, obviª-=
mente, leva em conta que, na Capital federal, estão o Con
gresso Nacional, o Poder Judiciário, através de :;_eu::fTtit1unais, 
aqui está a Adminihlração Federal. Ma~ estam.:.s a.:J.ui, prova
velmente, levando em conta que para o Dis~ti'lO f-'í.:cteral, o 
Governo resolveu realizar obras de envergadtw:i, de infra-es
trutura, obras que obviamente podem se justifirar,-M! forem 
necessárias. 

Mas é preriso ter em conta a necesssida,!e di.! recur$OS 
para todos os habitan_te_s_dp__B_rasil. 

Será que a velocidade de_c_o_nstrução do meuó de Brasili~. 
deve ser realizada na forma como o Governo pn:i..é níl.:! reali
zar, quando obras de infra-estrutura deveriam S•-:r rcdli~':ldas. 
em outras ci_dades brasileiras? 

Será que a velocidade em termos de aloC21_;ãc_'1c_recursos 
é aquela que realmente se faz adequada? 

Quais são os critérios? 
Por esta razão, consideramos extretlJamei~H! imu._.,ttante 

que, o quanto antes, possa o Min1str0 da E.::onorflia, Õu Secre
tário de Planejamento, se não o Ministro Matcl'tio ~~~arques 
Moreira. então, o Secretário de Plancjamento. Pt<dro. f"arcnk, 
vir à Comissflo Mista de Orçameqto, par~ explicar as razõ:.:s 
que levaram o Governo brasileiro a _distingt.:!r ,1.s Est;Hk.ls, 
regiões. desta maneira. 

E, Sr. Presidente, para que possa o Congre<;so ~..f.1cional 
ter maior ciêncía de como é que se destinam rt:cur~os, não 
apenas por unidade da Federação, mas, também, por cidade, 
estou requerendo ao Presidente da Comissão J\1i~té: de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fisclaização, Senador R•)natdo Ara
gão, que seja autorizado ao Prodasen fornecer ao Partido 
dos Trabc..!hadores u listagem das emendas a pi esentc>das ao 

Orçamento da União para 1992, relacionadas por unidade 
da Federação e por parlamentar. 

Gostaríamos de avaliar as razões pelas quais eventua~ 
mente em 1992 alguns municípios virão a receber muito mai~ 
do que outros, isso porque constatamos que em 1991 houve 
distorções muito acentuadas. Por exemplo: listemos os 14 mu
nicípios que foram COntemplados com rilaior Volume de verba 
no orçamento do ano em curso, de 1991, assinalando-se que 
algumas delas foram contingenciadas, mas estou mencionando 
o que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Mostro, aqui, 
quais os municípios que, cfu termos per capita, tiveram a 
maior destinação de recursos para o ano de 1991. O que 
mais recebeu foi o Município de Curral Velho, com uma popu
lação de 3 mil e 923 habitantes, e que recebeu para o ano 
de 19.91 uma vciOa, em termos per capita da- ofdein de 
2.149.885 cruzeiros. Por que razão Çurral Velho recebeu um 
volume tão acentuado? Provavelm_ente por conta do projet9 
de irrigação e construção da barragem. Está aqui assinalado. 

Em segundo lugar está o-Município de Palmas, em Tocait
tins. No caso, talvez se justifique pela construção de infra-es
trutura urbana. Para uma população de 5.748 pessoas. a nova 
capital de Tocantins recebeu 1.195.372 cruzeiros. 

Em terceiro lugar, o Município de Santana de Mangueira, 
na Parmba, que recebeu para 8.854 habitantes, 885.475 cruzei
ros. per capita. 

Em quarto lugar, Jaguaribe, no Ceará. Para 33.508 habi-__ 
tantes, em termos per capita 517.250 crUzeiros. AThouve
tal como em Santana de Mangueira e cm Curral Velho -
recursos destinados á construção de barragem e projetes de 
irrigação. -

Em quinto lugar, vem o Município de Serra Dourada, 
na Bahia, com 17.162 habitantes, que recebeu em termos 
per capita 362. 196 cruzeiros, destinados a projetes de infra-es
trutura urbana, infra-estrutura hídrica e construção de unida
des de saúde. _ ~---

Em sexto lugar, o Município de Almas. em Tocantins, 
com 325.607 cruzeiros, per capita, para os seus 7.205 _habi
tantes. 

Em sétimo lugar, Cordeiros, Município da Bahia, com 
9.5~3 habitantes, que recebeu _29~.445 _cruzeiros per capi~. _ 

Em oitavo lugar, Novo Planalto, Município de Goiás que 
recebeu, para 4.200 habitantes, 281.190 cruzeiros. 

Em nono lugar, Alto Paraíso, Município também de 
Goiás, que para 4.366 habitantes. recebeu 275.309 cruzeiros 
por habitante. 

Em _décimo lugar, o Município de Coruripe, Alagoas, 
que recebe, para 51.484 habitantes. 2t59".754 cruzeiros pá ca.:
pita. 

Em décimo primeiro lugar, Cedro, Cea"rá, com 27.892 
habitantes, recebendo 229.779 cr~zeiros per capita. 

Em décimo segundo lugar, ltaranti, Bahia com 18.384 
habitantes, tendo recebido cada um 209.911 cruZeiros Per capi~ 
ta. Em décimo terceiro lugar, Moetinga, na Bahia, com !0.298 
habitantes, recebendo cada um per capita 206.642 cruzeiroS. 
Finalmente, cm_d~cimo quarto lugar, Presidente Jànio Qua
dros, Município da Bahia, com a população de 14.363 habitan-
tes, recebendo per capita 206.642 cruzeiros. ---- -

Todos esses Municípios mencionados tiveram alocação 
de recurso até mil vezes maior do que a alocação destinada 
a diversos outros municípios, alguns dos quais Vou citar. Diver
sos municíp'ioS hr~sileiros tiveram zerO _de alocação de recur
sos, como ocorreu com a cidade de Monte Alto, no Estado 
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de São Paulo. Há alguns que tiveram pouca alocação, _como 
por exemplo: Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, com 72.078 
habitantes, obteve 69 cruzeiro5 por habitante. " -

O Município de João Alfredo, em Pernambuco_, portanto, 
numa região também considerada dentre os Estados_ pobres, 
com uma população de 30.891 habitantes, obteve 65 cruZeiros 
por habitante. _ _ _ _ 

Imperatriz. uma das principais cidades dq M_ªranhão, com 
262.757 habitantes, recebeu apenas 61 cruzeiros por habitante. 

Brusquc, em Santa Catarina, com 54.618habitantes. rece
beu 55 cruzeiros por habitante. 

São Bernardo do Campo, em São Paulo. município que 
tem 545.32:2 habitantl!S, recebeu 51 cruzeiros, por habitante._ 

Ma capá, com 160.. 753 habitantes, _receb~u 48 cruzeiros 
por hahitantc. -- -

Behcrihe, no Ceará, com 44Ji2Q _habitantes.., recebeu 45 
C'ruzeiros por habitante. 

Santa Tereza. no Espírito Santo, com 24.2Il haj;)itantcs, 
recebeu 41 cruzeiros por habitante. _ 

Aquiras, no Ceará,_ coin 51.484 habitantes, recebeu 39 
cruzeiros por habitante. 

Lago da Pedra, no Maranhão, com 51.484 habitantes, 
reCeht!u 39 cruzeiros por habitante. 

Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cidade importante, 
quase na fronteira do sul brasileiro, com 207:683 habitantes, 
recebeu apenas 39 cruze.iros por habitante. 

Maranguape, no Ceará, cidade _c..onhecida por ser ã âe 
Chico Anísio, com 82.375 habitantes, recebeu 36 cruzeiros 
por hahitante_s. 

Seria importante, Srs. Senadores, que pudesse o Con
gres~o Nacional obter, em diálogo com o Governo Federal, 
informações sobre os critérios de relações de custo e beneficio 
social muito lógicos, para que possamos compreender das 
razões de uma destinação de recursos que·, m-uitas vezes, pare:. 
ce, pelo menos à primeira vista, tão arbitrária. 

Será que a razão disso está na forma de como agem 
aqueles que detêm posições de comando na Comissão Mista 
de Orçaml!nto? Será que está na maneira êomo alguns Depu~ 
tados e Senadores, colocando-se cm posições de relatores na
quela Comissão conseguem obter uma influencia tão maior 
do que outros? 

Acho que, pelo menos. devemos dar transpãtêhcia à for
ma de distribuição de recursos pata as_cidades e para as diver
sas regiões brasileiras. 

O Sr. Ruy Bacelar- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLJCY- Com muita nonra, nobre 
Senador. 

O Sr. Ruy Bacelar- V. Ex• levanta um problema muito 
sério. qual seja, o orçamentário. V. Ex• vai solicitar dados 
ao Presidente da Comissão Mista de Orçamento, eminente 
Senador Ronaldo Aragão. Pelo que V. EX:! acaba de relatar, 
há disparidades gritantes. Eu mesmo conheço os mlihicípios 
citados por V. Ex~- ita Bahia e vejo que o percentual per 
capita é muito grande em comparação a outros- da Bahia 
e de outros Estados do País. Gostaria e é importante saber 
se essas consignações orçamentárias partiram de emendas de 
Deputados e Senadores ou se do próprio--Poder Executivo. 
Ontem mesmo. falei com a Sra Diretora do Prodasen, em 
nome da ComiSsão Parlamentar de Inquérito que ãpura de
núncias de corrupção e irregularidades na contratação de obras 
públicas, no sentido de nos remeter. imediatamente, aos muni-

cípios nominados na Proposta d~ Lei Orçamentária para o 
ano êfe 1992, agrac_iãdos pelo Podez Exeç!1tivo. para que possa
mos fazer um cruzamento. V._Ex~ vai mais à frente e solicita 
do Senador Ronaldo Aragão não só em relação a 92 mas 
tamQérn em_ ~cJação a ~1. Trata-se de um prob~_em~ _que diz 
respeito a todo o Congresso Nadonã], que deve lidar com 
essa proposta orçamentária com muita iisura, inclusive para 
nos dar condições morais de exig_if e fi,:,caiiza_r.as obras realiza
das. pelo Poder Executivo. Tenho dito, e não me canso de 
dizer, que o grande problema brasileiro não é reformar _a 

Constituição. Penso que a Constituição não deve ser refor~ 
mada para atender filosofia ou programa do Governo atual 
ou de_ outros Governos. Acho, sim, que a filosofia de qualquer 
Governo é que deve se adaptar à Le1 \1aior do País. Daí 
dizer __ q':_l:c::__a gra!ldc reforma de que o País precisa é moral, 
é_costume, é seriedade no trato da coisa pública, é conscien
tizar o povo que o seu grande aliado é o trabalho, que os 
uandes. defeitos que a_í estão são preveni !ntes da má gestão 
-das elites dirigentes, a começar pelo se:.1 P~esidente da Repú
blica, que deve ser exemplo. Então, o no~so problema é de 

_ d~_tcrry-tinação política, é problema de exer1plo que deve come
çar de cima· para baixo: do Senhor Presidente da Repúblic~. 
dos Srs. Governadores, dos Srs . .Senadore!l., dos Srs. Depu~ 
t~dos, dos Srs. Prefeitos, dos Srs. dirigentes de em presas priva· 
das. Daí diz_er que V. Ex• levanta -esSe problema com muU·· 
seriedade. E acredito que os Deputados e Senadores que fa
zem parte dessa Comissão Mista de Orçamento devem assum' 
es~a.ãtrjbuição com muita responsabilidade para que não se 
ttáhsforme em um bolsão de desonestidade. Por isso, parabe
nizo V. Ex', que vai nesse encalço, e a Comissão Pariamenta:r 
de Inquérito. que também está aí para cooperar no sentido 
de moralizar a coisa pública no País. Parabéns a V. Ex' 

" OSR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte e 
cumprimento V. Ex\ Se_nador Rui Bacelar, que, como Prcsi~ 
dente da Comissão que apura irregularidades na contratação 
de obras públicas. vem realizando um trabalho extremamente 
sérío. 

Conforgte salientou, de fato há que se averiguar em que 
medida o conjunto de empresas construtoras de obras públicas 
em nosso_ País vem ou não tendo uma relação de influência, 
de um lado, sobre o Executivo, e, de outro, sobre alguns 
segmentos do Congresso Nacional, para que sejam destinadas 
verbas para esse ou aquele tipo de Obia pública. 

Precisamos até compreender como o Congresso Nacional 
deve postar-se diante da posição das empresas, pois, na medi
da em que ex!stem empresas que contratam. obras púhlicas 
junto aos governos municipais, estaduais e feáeral, na medida 
em que a finalidade dessas empresas é a realização de opera· 
ç§es lucrativas, a realização de obras com resultados positivos, 
isso é natural e é do siste-ma. E é até natural que essas empresas 
organizem-se para influenciar Seja o ExecutiVo, seja o Legi~
Jativo. 

Mas o qUé ·sé faz ne~essário é que possa o Congresso 
Nacional fiscalizar o Executivo, o próprio Legislativo e, entre 
nó~ todos, termos _conceitos inteiram~nte_'_ abertos,_ transp:l· 
n:intes, para que a administração do dinheirá-do povo seJa 
realizada da forma mais clara possível, a fim de que, quandu 
se_ decida por uma ohra ou por outra, esta decisão fundarnenh~ 
em critérios justos, ql!e envolvam análises bem feitas: p('T 
-que-se vai fazer uma obra antes da outra? Por que se faz 
necessário, e em que momento, a realização de uma obra 
de transporte púhlico para uma capital em relação à outra? 
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Há momentos em que o Governo·considcra fundamental, 
digamos, o finand;:u_n~}l_t<? ~a Linl:t~ Verm~H~-~-_para o Rio 
de Janeiro. Isso pode se justíficar,-mas é precis·o~que, quando 
nós, Governo Federal e Congresso-Nacional, ao_aprovarmos 
uma obra como essa, tenhamos claramente em noSsa consciên~ 
cia que a destinação _de recursos pará essa obra significa que 
outras não poderão ser rea,lizadas ao mesrnc~ tempo. Então, 
qual é a forma de darinos prioridade? Quan4iO é- que o Go
verno vai nos fornecer a relação de custo-ben~fíCio para as 
diversas obras para que possamos decidir, prime1ro·.-esse tipo 
de obra em tal cidade, em tal Estado~ 

Gostã.ria que n6S - inçlusiv~_. ~rttre Estados d_iferentes 
-não protegêssemos essa ou aquela região, mas, objetivás
semos melhorar a distribuição da renda entre regiões e entre 
pessoas. Daí a importân-cia da revelação desses,- dados_ e dos 
critérios que usa o Executivo -e que tambt5m vamos utilizar 
-para destinar verbas, para aprovar emendas desse ou daq ue
te Parlamentar. E que não permitamO$ _que, simplesmente, 
algum Parlamentar, só por estar corn:o Rt,,ator, tenha a possi
bilidade de, interagindo com o Executivo, 4.•~ ~ma destinação 
de tec:ursos mais- acentuad'!, para uma região do que para 
a outra. Parece-me, desta vez, tal_ é a integruç~i:'o do Relator 
com o Executivo, que a matéria já veiO--d~ 1~ conforme a 
vontade do Relator. Então, precisamos assinalar este fato. 

$1·. Presidente, gostaria de concluir tratando de .~ssunto 
de grande importância. Gostaria de~ na conclusão, pedir a 
palavra. como Lldcr do Partido dos Trabalh_adores na medida 
em qu•.:-, nesta_ terça-feira, o Se11~dor Irapuam CõSta JúniOr 
rnenr:lonou o Secretário Nacional do Partido dos Trabalha
dote"', Deput~do José DirCeu, dizendo- que uni jo!n-at, nmlla 
public~~çã0 denominada "ABC Político" em Buenos Aires, 
continha_ informação caluniosa sobre o Deputado Federal José 
Dirceu, memb::o do Congresso Naciona_l_referindo-:se a ele 
como demente. da KGB encarregado de açõeS nO Brasil e 
na Argentina. kk reportagem denomina-se "A KGB e a CIA 
em Bueno:i Ai.re$". 

Que ró aqui. dizer, com toda a Convicção de quem ·conhece 
o Deputado kc:<::é Dirceu- há mais dç_ vinte ano~ ,e, ~special
mente neste .:i u1~z~ anos, em que somos _companheiros-no PT, 
que o Secretário Nacional dq PartiQ_q qos _:rrabaUiadores ~em 
uma históri<" -intefrarllerite conhecida, aberta. Foi Presidente 
da União Nacional dos_ Estudantes e __ partiCipou- d~lluta de 
resistê,~ciz C(•:llra_O-regime militar. Ele sim teve que se exilar 
do Bra:;.~l. Pf..'m!"l.nt·cendo alguns anos estudando e trabalhando 
em Cuba d!·r~r_;~e_ o tempo do regime de exceçáo nQ Brasil. 
Ele tem ativkail;=; inteiramente aberta, transparente em tudo 
o que fa..:.; -: Jlfú dos Deputados Federais mais ativos, em 
especial na rev~.:~"'.ção de fatos da maior gravidade que têm 
ocorrido n~ âmhi.!O do Governo Federal. 

Foi 1: D~put::a.dú Federal José Dirceu quem, po! exemp_l~. 
mais se t;i.>.lpc....1hoti. na revelação e na descoberta Q.e destinação 
iriadequada, int: .)fTJ;>ta e irregular de verbas da LegiãO Bra~i
leira de A-.;.::ist~ncia. Tem sido o Deputado José_Dirceu, cum
prindo as detet.J.lii'I;1ções constitucionais--do mandato parla
mentar, uma da:; pe.;soas que mais tem procurado se inteirar 
de informaçõe<õi graves, .relativamente ao funcionamento da 
Secretaria de As~auto:. EEtratégicos. - · 

O Depu·~a··l'1 José Djrceu foi·um-aosque mais se empe
nhou para que 3e reve;a~se a forma inadequada segundo a 
qual a Empresa :hbano Soft, de propriedade do irmão do 
Chefe de Gah:!nete, ,~o Sr. Pedro Paul9 Leoni, Secretário 
de Assuntos éstrakgkos, VC"ndia serviços 

7

elãborados e coleta
dos pelo Governo, mas que- estavam sendo vencidos como 

se foss_em realizados por empresas privadas. Essa irregula~ 
iídade r-esultou ha destituição do Chefe de Gabinete da Secre
t<!Iia de_ Assuntos Estratégicos. 

O Deputado José- Dirceu tem perguntâdo firmemcnt~ 
ag ~r. Pedro Paulo Leoni a respeito das atividades da Secre
taria ae ASsuntos Estratégicos. 

Gostaria aq_ui de reiterar que não há qualquer- sentidO -
na afirmação da revista ABC Político relativamente aQDepu-
tado José Dirceu:- _ -

·A prop6Síto, gostaria de encerrar, ressaltandO aS posições 
dos dirigentes das entidades dos trabalhadores do setor nu~ 
clear, diante de um quadro preocupante. Leio: 

"Nós, dirigentes das entidades dos trabalhadores 
do se to r nucl_ear ,diante deste quadro preocupante, reu
nidos no "I Encontro Nacional dos Trabalhadores em 
Energia Nuclear''. realizado nos dias 28 e 29 de setem-_ 
bro/91, em Arujá, São Paulo, decidimos, por unanimi· 
dade, nos posicionarmos pelos seguintes princípios: 

L Cumprimento pleno da Constituição Brasilei
ra que determina que "toda a_ atividade nucle~r em 
território Ii.aCibi1al somente será admitida para fins pací
ficos e mediante aprovação do Congresso Nacional". 

Para isso defendemos: 
a) desvinculáção da execução das_ atividades nu~ 

cleares das esferas militares (SAE, ex-SNI e Ministérios 
Militares); 

b) transparência na destinação de recursos, elimi
nando-se definitivamente as contas secretas; 

c) controle efetivo, pela sociedade civil, das ativi
dades nucleares e contra o uso da energia nuclear para 
fins militares. 

2. Discussão ampla com a sociedade sobre as 
aplicações e a pesquisa da energia nuclear, a reestru
turação do setor e o estabelecimentO de mecanismos 
de controle. 

3.- Fiscalização efetiva das fontes radiativas, ins
talações e ·centrais nucleares, garantindo aos profis
sionais do setor condições políticas e de infra-estrutura 
para a sua realização. 

4. Garantia de mecanismos adequados de prote
ção das populações vizinhas às instalações e centrais 
nucleares. 

5. Estabelecimento de uma política definiüvã de 
tratamento c esto~gem de rejeites radioa~ivos. 

6. Estabelecimento de uma política efetiva de 
salvaguardas, sob controle da sociedade civil. 

7. Transparência nas relações internacionais e 
manutenções de Acordos exclusivamente para firiS pa
cíficos conforme textO e propósitos constitucionais. 

8. F~:ente à possibi1idade de paralisação e suca-. 
te.amento .de alguns segmentos do setor nuclear, é im
prescindível a existência de uma política n?o discrimi
natória de remanejamento dos trabalhadores dessas 
áreas, com a manutenção da capacitação técnica adqui
rida. 

Os dirigentes reunidos no Encontro de Arujá r~_pu
diam a forma tendenciosa de al_Uguel/privatização dis
farçada, que está sendo utilizada no processo de arren
damento das jazidas da Nuclemon em BuenaiRJ, favo
recendo grupos económicos; sem· qualquer retorno à 
socieQ.~de._ _ · .. _ . _ ,. 

• Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Qu_í-
micas e farmacêutiCaS de São Paulo -
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• Sindicato dos Economistas do R_iQ_ge Janeiro 
-SindeCon-

• Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Quí
micas e Fannacêuticas do Sul Fluminense 

• Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Ex
trativas de Poços ·de Caldas - Metabase 

• Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público 
Federal do Rio de Janeiro- Sintrasef 

• Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias Ex
trativas do Rió de Janeiro ____;.oSindimina 

• Associação dos SerVidores da CNEN/MG 
• Associação dos Empregados da N uclebrás -

AENb 
• Associação dos Empregaaos da Nuclep -AEP 
• Associaçao-dos Servidores do IPEN - Assipen 

Arujá, 29 de setembro de 1991." 

Sr. Presidente, na medída ~m que a-amstituíÇãâ díspõe 
que _somente poderão ser realizadas _n_o Brasil atividades nu
cleares para fins pacíficos, por que raião deveriam elas estar 
sob a responsabilidade da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
e sob sigilo? Por que deveriam estar sob a responsabilidade 
dos ministérios militares? Ainda que isso aconteç~ n_ão h_á 
justificativa ·para'-cjU:alquer_ Sigiío nessas _at_ividades, uma ~ez 
que a Constituição diz com clareza: "Toda e qualquer ativi
dade relacionada à energi~ _I!uclear, tem que ser para fins 
pacíficos". -__ 

Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORÃ N• 37, DE 1991 

Altera dispositivos do Ato n" 9, de 1989, da Comis· 
são Diretora, e dá outras provJdências. 

A ComissãO Dirctora do Senado Federal; no uso de. suas 
atribuições regimentais e re-gii13.mentãrCs, resolve: 

Art. 1~ A partir da vigência deste Ato, os atuais servi
dores em atividade, com idade inferiOr a 65(sessenta e ~i~co) 
anos, poderão optar pela participação no Pecúlio dos Servi
dores do Senado Federal, devendo requerer a s~a ins~:r:íção 
até 15 de dezembro de 1991. ~· ~ 

Parágrafo único. OS beneficiáifris dos servidores admi
tidos no pecúlio, nos termos deste artigo e_do 2~. do art. 
1(>, do Ato n? 9, de 1987, da Comissão Diretora, somente 
farão jus ao benefício após a carência de -~4 (Vinte __ e ___ quatro) 
contribuiç6es mensais- e sucessivas, pagas anteriOreS ao-Obito. _ 

Art. 2" O ca(Jut doart.4•, do Aton•9,de 1989, p_assa 
a vigorar com _a SegtJ.inte reda-ç~o: - - -

"Art. 4" O Pecúlio é constituídO mediante o-des
contomensal em folha de 2 (duas) diárias de cada parti
cipante, entendendo-se como diária ff3-0 (um trinta 
avos) do vencimento do cargo efetl.vó-(1(! cada servidor. 

1? Para os servidores não ocupantes de cargo efe
tivo, a diária corresponderá a 1/30 do vencimento do 
cargo comissionado." 

Art. 3~ O benefício por óbito corresponderá a três -mÚ -
diárias do servidor morto, rrf_édia das últimas 5 _(cinco) contri
buições anteriores ao ·raleci~cnto do_ servidor, descontados 
20% (vinte por cento) para C:dundo de reserVa. 

Art. 4~ Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. s·o Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente o Ato n'-' 16, de 1990; o 1':>, do art. 19; 29 do art. 
4'-'; e o arL 59 , do Ato n'~ 9, de 1987, ambos da Comissão 
Diretora. 

Senado Federal, 17 de outubro de 1991.- Mauro Bene
vid_es - Alexandre Costa - Iram Saraiva - Dirceu Carneiro. 

ATOS DO PRESIDENTE 
ATO N• 743/91 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da -Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo no 935/91-3, resolve aposen
tar, voluntariamente, ANTÓNIO SIMÓES DA SILVA, ma
trícula 0138, Especialista em Adrninist_ração Legislativa/Téc
nicaS, Terceira Classe, PL M12, do Quadro Permanente do 
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos 
dos artigos 40, inciso III. alínea a, da Constituição da Repú
blica Federativa do _B,rasil, 186, incis9 III, alínea a e 192, 
inciso I, da Lei n• 8.112~ de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 23 de outubro de 1991.- Mauro Rene
vides, Presidente do Senado Federal. 

ATO N• 744/91 

O Presidente do ~enado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade ~01!1 _a 
delegação de _competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n'-' 2, de 4 de _abril de 1973, e tendo 
em vista o que conSta do Processo n~ 0665/91-6, resolve alterar 
o Ato desta Presidência n• 683, de 1991, publicado no DCN, 
Seção II, de 14-9-91, para considerar o s.ervidor FELICIANO 
FERREIRA BARBOSA, matrícula 0188, aposentado nos ter
mos dos arts. 40, inciso III, alínea a, da CoriStituiÇãô da Repú
blica Federativa do Brasíl, 186, inciso III, alínea a e 192, 
inciso II, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 23 de outubro de 1991.- Mauro Berre
vides, Presidente do Senado Federal. 

ATO N• 7 4519! 

O_Pres.idente dO: Senado Feder_ai, ~o uso da sua compe
tência regirriental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de contpetência que lhe foi Ol!-torgada pelo Ato 
da Comissão Dii6t0ra nn 2, de 4 de abril de 1973, e terido 
em vista o que consta do Processo n9 1003/91-7, resolve alterar 
o Ato desta Presidência n'-' 681, de 1991, publicado no DCN, 
Seção II, de 14-9-91, para considerar o servidor NEWTON 
ARA,NTES CUN!IA, matrícula 0977, aposentado nos termos 

· dos ArtigOs 40, inciso IH, alínea a, da Constituição da Repú
blica·- Federativa do Brasil. 186, inciso III, alínea a e 192, 
inciso I, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 23 de outubrO (fe 1991. -~Mauro Bene~ 
vides, Presidente do Senado Federal. 

ATO N• 746/91 

O Presidente do S~_nado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e·-regui~miimtar, em conformidade com a 
delegação de competência que_ lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão _Diretora nn 2, de 4 de abril de 1973," e t~ndo 
em vista o que consta do Processo n\' 0329/91-6. resolve alterar 
o Ato desta Presidência no 682, de 1991; publicado no DCN 
Seção 11, de 14-9-91, para considerar o servidor ARARY 
BENEDICTO DE AGlliAR, matrícuía 0071, aposentado nos 
termos dos artigos 40, inciso III, alínea a, da Constituição 
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da República Federativa do Brasil, 180, Tii.C:iSo III, alínea a 
e 192, incisá I, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Feder;;tl, 23 de outubro de 1991.- Mauro Bene~ 
vides, Presidente dp_ Senâdo_ Federal. · 

ATO N• 747/91 

Q_ Presidente do _Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, cm conformidade com a 
delegação de co_rnpetêncíâ-que lhe foi oUtorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no-z, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vistão que consta d_o Processo n_!' 1219/91-0, resolve aposen
tar, voluntariamente, com proventos proporcionais aO--tempo 
de serviço, JONASRODRIGUES DE.QUEIROZ,matrfcula 
1656, Especialistá- em Adminisira:ção" Legislativa/Técnicas, 
Te-rceira Classe, PL Ml4, do Quadro Permanente do Centro 
GráfiCO do Senft,do Federal - CEGRAF, nos termos dos 
artigos 40, inCiso III, alínea c, da ConstituiÇão da República 
Federativa do Brasil ~_186, inciso III, alínea c, da Lei n~ 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 23 de _outubro de 1991. - Ma_U~o- sene
vides, Presidente do Senado FederaL 

ATO N• 748/91 

O Presiden_t_e d_g_ ~enado Federal, no uso da sua compe
tência regimentá} e regulamentar, em conformidade com a 
delegação_ de cOmpetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão DiFetora n<.> _ _2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que ·consta do-Pfocesso ri; 001212191-5, resOlve 
exonerar, a pedido, FERNANDO TAVARES SOBRAL, 
matrícula 2076~ Especialista em Administração Legislativa! 
Têcnicas, Quarta Classe, F_L MlO, do QUadro Permanente 
do centrO GráficO d9 Sçnfid()Fe_46ral~ a partir de 20 de setem
bro de 1991. 

Senado Federal, 23 de outubro de-- f991. - MaUrO Bene-
vides, Presidente do Senado FederaL - -

ATO N• 749, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tênda regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dífe"tora n" 2, de 4 de abril çle 1973, e te_ndo 
em viSta o que consta do Processo n9-015.534/9170, resolve, 
aposentar. voluntariamente, ANTÓN!Ôl'i'Ã.-SILVA ARAÚ
JO, Assessor Legislativo1 Parte Especial do Quadro Perma
nente do Senad9 F~deral, nos termoS do artigo 40, inCiso 
III, alínea a, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinad_Q coro os arts. 25~0, 189-,_ ~rtciso III, ãlfnea 
a, e 67, da Lei nn 8.112, de 1990, bem ãSslrri Com Os_artigos 
490 e 492 do_Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
e artigo 11 da Resolução SF n• 87, de 1989, com proventos 
inkgrai~, observado o disposto no aitigo 37, inciso XI~ da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 23 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO N• 750, DE 1991 

O Presidente do Senador Federal, no uso de suasatribui
ções regimentais e regulamentares e de confoíffiidade_ com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n<) 2, de 1973, dC:_~cordo com O-diSposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n' 8. 112, de l99IT, no Ato da Comissão 
Diretora n9 01, de 1991, e tendo em Vista o ·que-·consta-do 
Processo n• 017.189/91-8, Resolve nomear FRANCISCO 

GRAZIANO NETO, para exercer o cargo, em comissão, 
de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabi
nete do Senador Fernando Henrique Cardoso. 

Senado Federal, 23 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente: · 

ATO N• 751, DE 1991 

- --- O Presidente do_ Senado F:ederal, no uso de_ suas atribui
ções regimentais e regulamentares e de conformidâde com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora !'-<.> 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Le1 n" 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n" 01, de 1991, e tendo em vista o que conSta -do 
Processo n• 016.809/91-2, Resolve nomear NELSON RIBEI
RO MENDES, para exercer o cargo, em Comissão; de Asses
sor-Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal 
do Senador Federal, com _lotação e exercício no Gabinete 
do Senador Pedro Simon. - -

Senado Federal, 23 de outubro de 1991.- Semidor Mau
ro- Benevides, Presidente. 

ATO N• 752, DE 1991 

O Presidente do Senado F_ederal, no uso da suil compe
tência regimental e regulamentar, de conforniidade -Com -·a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da C?missão Díretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vtsta o que consta do Processo_ n<:> 015.641191-0, Resolve 
aposentar, voluntariamente, CAROLINA SOARES MAT
TOZINHOS, Têcnico Legislativo, Área de Processo Legisla
tivo, Classe "Epecial", Padrão III, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inCiSO III, alínea 
a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 192, inciso- H, e 186, inciso -m, alfnea 
a, da Lei o<:> 8.112, de_1990, bem assim_com- os arts. 490 e 
492 do Regimento Admioistr_ativo d6 Senado Feder31, e art. 
11 da Resolução SF n' 87, d<e 1989, ,om proventos integrais, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da ConStituição 
Federal. 

Senado Federal, 24 de outubro de 1991.- Senador Mau-
ro Benevides, Presidente. - ---

. ATO N• 753, DE 1991 

A .o Pre_sídente do Senador Federal, no uso da sua compe
tencta regtmental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora, n" 02, de 4 de abril de 1973 e tendo 
em vista·o que consta do Processo n<.>-OD.852/91-4.' Resolve 
aposentar. por invalidez. o servidor JOAQUIM MARTINS 
DA SILVA, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Pã.drão 
II; do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos 
do art. 40, incisÇ> ~. da ConstituiÇão- da República Federativa 
do Brasil. combinado com o art. 186, iniciso 1, § 19, da Lei 
n' 8.112, de 1990, bem assim com·os arts. 490 e 492, § 2', 
do Regulamento Administrativo -do Senador Federal, e o art. 
11 da Resolução SF n• 87, de 1989, observado o disposto 
no art. 37, inciso XI, da Constituição Fedúal. · 

Senado F:ederal, 24 de outubro de 1991. -Senador Mau-
ro Benevides,Presidente_.· · -

ATO N' 754, ~DE 1991~ 
.... _ _o Pr~sidente do Seriado" Federal, no uso de sua compe

te_!J.cta regtmental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competênc!a que lhe foi outorgada pelo Ato 
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da Comissão Diretora rln 2, de 4 de abril de 1973, c tendo 
em vista o que consta do Processo· n" 008.021/91 ~0. rcsol ve 
alterar o Ato desta Presidência n" 196, de 1985, publicado 
no DCN, Seção II, de 12-9-85, para manter aposentado, por 
invalidez, o servidor JAIME PEREIRA DE SOUZA, no 
cargo de Analista Legislativo, Área de Segurança, Clªsse "I•'', 
Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos 
termos do art. 40, inciso I, da Con~sfituiçãO dà.RCPúblicá 
Federativa do Brasil, combinado com os arts. _6_7, e 1_86, inciso 
I, § I", da Lei n" S. I 12, de II de dezembro de 1990, c o 
art. 1 n, da Lei nn 1.050, de 1950, bem assim_ c.oril Õs arts. 
490 e 492, do Regulamento Administrativo do SenaáQFede
ral, e art. II da Resolução SF n.~ 87, de 1989,com proventos 
integrais, a partir de 25 de setembro de 199_1 ,_ qb_servado o 
disposto no art. 37, incisõ XI, da Constituiçáo Federal. 

Senado Federal, 24 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO N" 755, DE 1991. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua atfibui
ções regiirie-ntais ·e ·reguia=mcntares. de cOi:tformidad~_~om a 
delegação de competência que lhe _foi o_utorgãda pelo Ato 
da Comissão oG·etOfâ no-z~ de 1973, de acordo com o disposto 
noart.243, § 2', da Lei n'8.112,de 1990 e no Ato da Comi~~ão 
Diretora nn I, de 1991, e tc~do cm vista o que __ consta do 
Processo n' 018.203/91-4, Resolve nomear SÉRGIO DE AL
MEIDA BRUNI para exerer o cargo, em Comissão, de SeCre
tário Parlamentar, Código SF-DAS-IQ2.1, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, com lotação e_cxercfció no Gabiriete 
do Senador Aluizio Bezerra. -

Senado Federal, 24 de outubro de 1991.- Senado-i Mau
ro Benevides, Presidente. 

EXTRATO DE CONTRATO 
Espécie: Convênio no 042/91 
Contratada: Academia Brasiliense de J .etras 
Contratante: Senado l;ederãl 
Objeto: Edição da Revista da ACademia Brasiliense 

de Letras 
Vigência: 20-9-91 a 19~9-93 

Signatário: Pelo Senado Federal Dr. José Passos Por
to - Pela contrarada: Antonio carias Osório 

Gerson Martins de Rezende 
Diretor da SSAMP em exercfcio 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

6~ Reunião Ordinária, Realizada em 24 -de setembrO de 1-99-1 

Às dezessete horas do dia nove de abril de mil novecentos 
e noventa e um, na sala de reuniões da Comiss~o~ Ala Senador 
Alexandre Costa, sob a presidênCia do Senhor Senador l-;9u
remberg Nunes Rocha, reúne-se a Comissão_ de Educação 
com a presença dos Senhores Senadores Amir L3:n9o, Cquti
nho Jorge, Telmo Vieira, Garibaldi Alves Filho, João Calmo!), 
João Rocha, Hugo Napoleão, Teotônio Vilela_Filho)_Fernan
do Henrique Cardoso, Louremberg Nunes Rocha, Jonas Pi
nheiro, Esperidião Amin, Aluízio Bezerra, Wilson Martins, 
Carlos Patrocínio e Marluce Pinto. Deixam de comparecer 
por motivo justificado os Senhores Sénadores Alfredo Cam
pos, José Fogaça, Mansueto de Lavor, Josaphat Marinho, 
Meira Fill1o, Julio Campos, Áureo Mello, Júnia Marise, Ama~ 
zonino Mendes e Eduardo Suplicy. Havendo número regimen
tal, o Senho:- Presidente declara abertos os trabalhos, dispen-

sando a leitura da ata anterior que t! dada por aprovada. 
A seguir,_conforme deli9eração anterior da Comissão, comu
_':ti~~ que esta reunião destina-se a ouvir em audiêncfa· pú-ólíca 
o Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 
e Televisão~Abert, Senhor Joaquim Mendonça. Assim sendo, 
convida os_ Senhores Joaquim Mendonça e Eduardo Borgerth, 
Presidente e Vice-Presidente da Abert a tomarem assento 
à MéSa e- concede a pãiavra ao último, que, após agradecer 
o honroso convite faz uma breve exposição sobre a tramitação 
e a posição da Abert quanto ao Projeto de Lei da Câmara 
n~ 9190, de autoria do Deputado José Tavares, que "cria o 
Programa Diário do Congresso Nacional para divulgação dos 
trabalhos do Poder Legislativo na televisão, e determina mttras 
providências". Prosseguindo, o Senhor presidente concede 
a palavra ao Senador Hugo Napoleão, relator do PLC n'' 
9/90, citado_ anteriormente, item 1 da Extra-Pauta. Parec.er: 
Favorável, na forma do substitutivo que apresenta. O Relator 
lembra que este já havia sido lido e discutido na reu_nião 
do último dia 25 de- junho e faz apenas uma retificaç_ão ao 
_a_rtigo segunçlo, para aproveitar as duas opiniões da Comissão, 
colocando após a expressão "poder público", o seguinte: "ott 
a ele vinculadas, direta ou indiretamente, ou, ainda, por ele 
preponderantemente mantidas". Discutem a matéria os Se
nhores Senadores Esperidião Amin, Meira Filho e João Rocha 
que cita o PLS n~ 1011 também constante da pauta e que 
trata da área de_ radiodifusão, além do Senhor Eduardo Bor
gerth. A seguir, o Senhor Joaquim Mendonça salienta que 
a Ab~rt sente-seJisonjeada em estar perante esta_ Comissã.J, 
destacando que esta encontra-se_ ao inteiro dispor do COn
gresso, e o_Senhor Borgerth faz um _apelo aos Senhores Sena
dores para que tenham um maior contato.com a Abert sempre 
que surgirem questões a respeito de radiodifusão. Agrade

-ccndo a presença dos ilustres convidados, o Senhor Presidente, 
passa à apreciação do item 2 da Pauta-Extra, e concede a 
palavra ao s~naCor João Rocha, redistribuindo assim o Pro
jdo de Lei da Câmara n" 741199I_ciue "dispõe sobre a transfc,·
lógica:-dã-Bahia ':'l:t Centro Federal de Educação TeCnológica 
da Bahia e dB ouí:ra.s providências", cujo relator era o Senador 
Josaphat MriPho, Parecer: Favorável. Em discussão, não 
havendo que111 queira manifestar-se, a matéria é aprovada. 
Em seguld2, e.fctuada a devida corre-ção ao Parecer do PLC 
n" 9/90. o Senhor Presidente coloca a matéria em votação, 
sendo aprova(:o. Tendo em vista a ausência de quorum, o 
Senhor Presidente adia a discussão da pauta, encerrando a 
reunião às dezoi•u hora.!. e dez minutos, lavrando eu, Maria 
Olilnpia Jiménez t)e -\J~dda, Secretária da Comissão, apre~ 
sente ata que !ida e aprvvada será assinada pelo Senhor Presi
dente e Ievadaâ pubiiC.l·~ão juntamente com as notas taquigrá
ficas, conforme det.:rmmaç"ão da Presidência. 

Senador L~t.:nrHI:t..:~rg Nunes Rocha, Presidente. 

..... ANL\OA ATA l/A 6ef?EUN1ÃO ORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, REALIZADA 
EM 24 DE: SF:TEM!'IRO DE 1991, CONTENDO OS 
DEPOIMEFTOS DOS SENHORES JOAQUIM 
MENDONÇA E EJJUARDO BORGERTH, PRESI· 
DENTE E VICE.-PRES/DENTE DA ABERT. QUE 
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO 
DO PRESif)ENTE DA COMISSÃO. -. -

O SR. PRESiDENTE (Lourembcrg Nunes Rocha) -
Está aberta a presefl.te v~unicio da Comissão de Educação. 

CõnVido_para C:JITIFOr-a íVI:~sa o Dr. Joaquim Mendonça, 
Presideme lia Abctt. e i_, D1 Borguerth, seu vice-Presidente. 
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Tendo em vista o prÓblema de horário e os entendimentos 
mantidos com o Dr. Joaquim Mendonça, passo, desde logo, 
a palavra ao Dr. Borguerth para uma exposição, um esclareci
mento, à Comissão. 

O SR. BORGUERTH- Muito obrigado, Senador Lou
remberg Nunes Rocha. 

Não estou preparado para falar sobre este;:. projeto, a 
não ser para falar contra o projeto, que é, como todos devem 
imaginar que sejã, a ·nossa p·osição. . . 

Gostaria apenas de salientar a maneira como este_ projeto 
foi aprovado na .câmara: esse tem"l I!ã9_ foi debatido; esse 
terna foi apresentado numa reunião de L{deres, _no fim da 
noite, sem a preSença de todos os Líderes. Mudou-se a Presi
dência da Casa, por que antes era o Deputado Paes de Andr~
de, foi dada urgência urgentísSim~f, e o projeto foi votado 
no dia seguinte pela manhã, com -o voto ·simb61ico de Lide
ranças, inclusive sem a presença do Líder do PDS -~ _na 
o.:asião o Deputado Amaral Netto- que, na sessão_ seguinte, 
se manifestou em discurso, protestando contra a forma de 
ak'rovação. Votaram cort_traos ~ois DepJ.!.tados, Cunha Bueno,· 
de São Paulo, e ÉricO Pegoraro, do RiO Grailde do Sul. 

Esse proj~to surgiu um Pouco· dentro daquelas semanas, 
qu'- de vez em quando acontecem, em que a televisão f~z 
algumas denúncias, e· alguns políticos se julgam injustiçados 
porqu~ é uma coisa, infelizmente, comum da- profissão, seja 
da uolí~ica seja da imprensa. 

· V do para o SenadQ, foi distribuído para o Senador Hugo 
:"'~hpoleão, que apresentou um parecer com o qual estamos 
de acordo. Não sei -qi.ial é-a opinião das televisões estatais, 
"!:elevis~:es educativas; mas acho que um dos sentidos de existir 
ainda t~o Pãís televisões estatais é exatamente este. 

Embora as televisões estatais sej~ até sócias da Abert 
-=;. part;dpem da Abert, como cidad;io acho que existe unia 
justifi;;ativa de o EstcidC) subvencionar direta ou indiretamente 
t:.missoras de televisão, pois uma das funções dela é de valer 
este tip0 ·Je inforniaÇão, este tipo de esclarec_imento político 
à popuh~ção, o que, a meu ver, seria uma coisa_ válida para 
procaf?..l' 9~ disseminar o espírito de_mocrático e a·Totma como 
funcioham :iS institiiiÇões. - - -_-- _ 

Não vou falar de prejuízos que possam trazer ao nosso 
métier pcrque acho que o caso não está aí. _ 

Em ~egtLndo lugar, instituir este programa em horáriO 
nobre, go::taria de chamar a atenção para o fato ,de que é 
péssimo para as relações públicas da classe política, a conse
qüência que se pretende de melhorar a imagem do homem 
pt'iblico através de um programa imposto, em cadeia nacional, 
no meu entendimento, teria o resultado inversO ao p~etendido. 

Adlo que a notícia oficial nunca traz nada de positivo 
àquelt: que a veicula. Um exemplo até flagrante: esses países 
socialistas, que tiveram o monopólio exclusivo da televisão, 
desde a sua implal).tação, até·o ano passado, não conseguiram 
sequer passar esta imagem para o seu público, naquilo que 
as-suas eui.ssoras são estatais. 

Então acho que este projeto, como foi aptova:dó na-cátD.a-
ra, não serve à ninguém. · · 

Falo dt público, não em segredo, tive porque tive entendi
mentos ante 'i- deste projeto com_ o Deputado Paes d"" Andrade, 
Presidente da Câm_ara, e com o Senador_ Nelson Carneir.o, 
Presidente do Senado, que os orientei no senticlo de que a 
Câmara e o Senadp_ tivessem um serviço de divulgação audio
visual como tém de imprensa escrita. -

Assim t:.."Jmo o Congresso tem o seu escritório de iJ:!Ipren
sa, de divulgação, deveria ter um sistema, idêntico no mundo 
moderno, para distribuir matérias às emissoras de televisão. 

E que, se feito com qualidade, seria utilizado peJas emissoras. 
sem a menor dúvida. 

Havia no Senado uma verba para este_fim, mas ela cadu
cou,._caiu em exercício findo, perdeu a sua capacidade legal 
de_ser empregada. 

Inclusive nós, da radiodifusão poderíamos até auxiliar 
o Congresso no sentido de que esse _Se.rviÇo fosse um Serviço 
impecável, e sendo impecável seria obViame-nte Utilizado es
pontaneamente pelas emissoras, como o é pelos jornais de 
todo o Brasil. -

De modo que assim posso responder às pergúntas, mas 
não as três coisas que acho que se devia considerar. 

Não sei se isto realmente vai fazer algum bem à classe 
política, na minha opinião já enffentarido problemas graves 
de imagens nesse programa político. Por exemplo, apareçem 
personalidades que o povo pensa que são políticos, falando 
durante uma hora na televisão; isso ajUda a piorar a imagem 
do homem político- brasileiro, e é um 'programa que deve 
ser reconsiderado. 

Aliás, foi. aprovado aqui no Senado na s~maf!a.:_ p_as~~~-a 
um projeto que vai minorar esses inconvenientes do _horári.o 
político; apenas partidos que tiverem eleito um representante 
ou que tenham uma bancas de 10 representantes vão ter direito 
a horário na televisão o que já melhora um pouco o "nível 
e o gabarito dos programa de televisão. . ·- _-_: _ 

São esses os aspectos que acho que não ajudam a imagem 
do políticO, pela sua imposição; ObViamente, constituiria nu-m 
prejuízo gigantesco para com a audiência de televisão,- fora 
o económico, ou seja, as pessoas desligam as televisões e 
não ligam de novo, isto é um fenômeno que acontece. 

Por exemplo, às quintas-feiras, o movimento do aluguel 
de fitas de vídio é gigantesco; algumas lojas até fazem promo
ção; dizendo que hoje é dia de programa político. Alugam 
fitas para serem vistas naquele horário, e muita gente não 
volta depois para a televisão. 

Então prejudica o povo, prejudica as emissoras de televi
são, e na minha opinião prejudica os p-olíticos. 

E, por outro lado, acho que a solução, se existe o proble
ma de imagem do Congresso, seria o Congresso faz_er o seu 
sistema de cobertura audioVTstüt1, um sístern.a que não é caro, 
que não é complicado. Complicado seria administrar este 
programa. 

Apenas isto que tinha a dizer e agradeço a oportunidade, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - (Louremberg Nunes Rocha) -
Agradeço a V. Ex~ e passo a palavra ao Relator deste Projeto, 
o Senador Hugo Napoleão. 

OSR. HUGONAPOLEÃO -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, Senhores depoentes, pai-ticipei da rêunião da ·seSsão 
do dia 25 P,e jUnho do corrente ano, na qual houve vários 
debates motivados por diversos companheiros Senadores, cirw 
constância que gerou justamente o depoimento de hoje. 

Naqueles d~~ates surgiram duas sugestões sobre as quais 
gostaria de- consultar o ilustre depoente. 

O art. 29, na iedação atual da minha propoSta, da proposta 
do meu substitutivo, diz que as emissoras de televisão perten
centes ao Poder Público reservarão de segunda a sexta-feiTa, 
exceto nos feriados, entre ~~- e 10 horas, 10 ·lllinutos pata 
transmissões dos programas de divulgãção dos .trabalhos legis
lativos-. 

Alguns Senadores surgeriram que neste artigo, após a 
expressão "as emissoras de televisão pertencentes ao poder 
público" fosse incluída a seguinte ~xpressão: "o poder público 
ou por ele preponderantemente mantidas". 



Outubro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) ·Quinta-feira 24 7303 

Já o Senador Esperidião Arriin propôs outra expressão. 
que foi considerada a mais consentânea pela Assessoria Téc
nica da Comissão, que diz: "pelo poder público ou a-ele vincu
ladas direta ou indiretamente". 

Sei que o ilustre depoente não participa absolutamente 
de nenhum sistema de televisão ligado ao poder público, mas 
gostaria de saber a opiníáo de S. Ex• sobre qual das duas 
expressões será aproveitada, se a Comissão vier futurarriente 
a incluir, ou vier a adotar a sugestão. Porque, em princípio, 
foi entendido e aprovado - não chegou a ser votado, claro 
-o parecer, e fiXou-se, -a Comissão, apenas no detalbaffiento 
desses dois aspectos. 

Ou "com ele preponderantemente mantidos" ou '_'a eles 
vinculados direta ou indiretamentc.,. Sob o ponto_de vis_ta __ 
técnico o que parece a v. s~? --

0 SR. BORGUERTH-Ténlio a impressão queó-Sena
dor Esperidião Amin quis alcançar as televisões universitárias. 

A expressão poder público seria a mais Perfeita, porque, 
praticamente, abrangeria todo o País, todas_as televisões pú· 
blicas. --- - -

Mas devem existir as televisões unfvi!rsitádã.s, susterit3das 
pelos Estados, como a TV Cultura de São Paulo, que é uma 
fundação que não se pode dizer que seja do poder público. 
Com o poder público preponderantemente mantido acho que 
se alcançam as televisões. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIM-'- Nenhuma mantida pela 
Fundação. , --

O SR. BOGUERTH- Mas a Fundação é mantida pelo 
Poder Público, como é o caso- da TV Cultura. 

O "SR. ESPERIDIÃO AMIN-' J'lãOe totalmente man
tida. 

O SR. BOGUERTH-:- Mas é preponderantemente man
tida, certamente. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIM -A Fundação, jurídica
mente, em relação ao poder público, tem a vinculação. 

O SR. BORGUERTH -Do ponto de vista técnicó'ju-
rídico. Direito e "administrativo. -- - - - · 

O SR. ESPERIDIÃO AMlN- Toda a legislação sobre 
o Direito Administrativo mOderno, no Brasil, estabelece que 
os órgãos da administração iridireta. São basicamente de socie
dade de economia mista, fundação_ e autarquia. Hoje,· com 
o Regime Jurídico Único não saberia dizer se são os três. 

O SR. BORGUERTH - Colocaria os três. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIJ'I- SoCiedade de economia 

mista. empresa pública ou fundaç_ão seriam vinculados. 
. O SR. BORGUERTH - Colocaria os três casos: "per

tencentes ao poder público, a ele vinculados ou por 
eles preponderantemente mantidas". Se a idéia é essa, 
acho que não escapa ninguém. -

O SR. ESPERIDIÃO AMJN - E aqui há um esqueci: 
mento. No artigo 5"': A resolução do Congresso Nacional dis· 
porá sobre: ... " 

O SR. HUGO NAPOLEÃO ~Foi um erro de ieda'ção; 
agradeço ao Senador. 

O SR. BORGUEtR·- Ai se alcançariam-as univerSi
tárias, as fundacionais e as diretamente dependentes do Poder 
publico. 

O SR. JOÃO ROCHA- Sr. Presidente no caso a Radio
brás fica em qUe classificação? 

O SR. PRESIDENTE (Nunes Rocha) -Do Poder pú-
blico. , 

O SR. BORGUERTH- A Radiobrás é um poder publi
co, no·casn pertencente ao poder público._ 

Não vejo por que essas televisões têm interesse de não 
fazer isto; acho que dentro das especifiCações~ dos objetivos ... 

· O SR. HUGO NAPOLEÃO (Relator)- Sr. Piesídénté, 
uma ·segunda e última observação. 

Vai ao encontro do que diz muito bem o depoente a 
respeito dos programa~ das quintas-feiras. O Partido que te· 
nho a honra de presidir provocou um ineditismo na quiiita~ 
feíra retraSada, ao estabelecer mensagens institudàílais nOS 
inte_J;YalQS comerciais entre 20:30horas e-·zi:30hora-s.· O reSlll· 
tacto foi ·que o telespectador não se sentiu desrespeitado no 
seu direito íntimo de escolher a sua programação preferida 
em.qualquer dos canais, as televisões puderam dar s€-qüéncia 
à sua programação normal e o Partido saiu altamente elogiado, 
com cartas de todo o País, pelo ineditismO. -- - -

Creio que isso servirá de base para que o própiiO Trihultal 
Superiór Eh!itoral e os partidos políticOs remanefem urii póuCõ 
o pensar da execução dbs programas. Considero que nos ter~ 
mos em que o projeto de lei veio da Câmara, efetivarnente, 
não aproveitaria nein a opini"ão pública nem o Congresso Na
cional. 

O SR. PRESIDENTE (Lourenberg Nunes Rocha) -
Alguém mais deseja fazer u~o _da palavra? 

_Com·a:palavra o nobre- Senador João Rocha. 

O SR. JOÃO ROCHA- Temos, aqui, também, o Pro
jeto de Lei n9 10, de autoria do Senado, que está na pauta 
de discussão e trata da área da radiodifusão. Comõ temo<;, 
aqui, n~ste momento, o Vice-Presidente da ABERT, pergunto 
a S. ___ S\ se seria possível fazer-lhe algumas indagações, uma 
vez que estaremos discutindo, ainda hoje, o Projeto _de _Lei 
n"' 10, de iniciativa do Senado_ Federal. 

o SR. BORGUERTH- ConheÇo o projeto, mas para 
opinàr gostaria de tê-lo em mãos. 

O SR. PRESIDENTE (Louremb~rg Nunes Rocha) ~ 
O Senador Meira Filho ... Relator, tem o projeto? 

O SR. MEIRA FILHO - Antes da apresentação dó 
projeto na Comissão, tiVe o cuidado_ de convidar a· ABERT 
para vir ao meu gabinete. As opiniões que Ot!-yida a ABERT _ 
estavam de pleno acordo com o projeto, uma vez que atende 
~- neçessidade n9__ que diz -respeito à oUtorga de ~stações de 
rádio. ·· · · · · · 

· Fálei sobre as duas -emendas, apresentadas pelo Senador 
Afforiso Cilmargo e Maurício Corrêa e cjue fórà.m acolhidas 
pelo Relator. Senador Cid Sabóia de _Carvalho. De maneira 
que o que faço é ratificai;-apenas, a opinião dos dois e com 
certa tran_qüilidade. Após ouvir as üfq:ifeSSõeS -dadas pela 
ABERT, fiquei apenas aguardando a aprovação do projeto, 
wna vez que há aquiescéncia de todas as partes a respeito 
do assunto. 

_ O_SR. BORGERTH -0 projeto e; rí_gorosamente, ape
nas a extensão do que diz a Constifuição. Há divergência 
no que tange ao Conselho de Comunicação Sociã.L Existem 
vários projetes tramitando, mas, o projeto, em si, está perfei- -
to, não há o que opinar. 

O SR. MEIRA FILHO- Há de se destacar que o Sena
dor_Cid Sabóia de Carvalho é um radialista de grande viv~ncia 
no rádio no Estado do Ceará, homem de uma capacidade 
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espetacular de comunicação c_ um jurista na acepção da pala
vra. Entendem do assunto que tratou proficuamente. 

O SR. JOÃO ROCHA - A partir do momento em 
que temos a presença de um Diretor e do Presidente da 
ABERT, seria natural que houvesse a oportunidade de um 
debate, se surgisse alguma dúvida, tanto por parte do Relator 
como do Diretor da ABERT. 

O SR. PRESIDENTE (Lourcmberg Nunes Rocha) -
Sendo assim, gostaria de agradecer à Direção nacio_nal da 
ABERT pela presença e pelos esclarecirilentos prestadOS, que 
foram valiosfssirilos para esta Comissão. ESpero que, numa 
próxima oportunidade, se necessário, possam nC?vamen!_e es_tar 
presentes à nossa cow_issão de EducaçãC? Qo Senado Federal. 

Agradeço, portanto, a p~esença de ambos. -

O SR. JOAQUIM MENDONÇA C....:Ggstaria deregistrar 
que a ABERT sente-se muito lisonge_acra 'em ·~sta~ perarite 
esta Conlissão para prestar seu depoimeritó ·e suas Opiniões. 
Quero dize-r~- V. Ex' que estamos sempre à disposição. que 
nos convoque, sempre que preciso-,- para que possamos entrar 
em er:tendimentos com o _Poder Legislativo. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigadO. Srs. Senadores. 

O SR. BORGUERTH - Gostaria de fazer um apelo 
aos Srs. Senadores presentes, no sentido de_que tenham um 
maior conta to conosco assim que surgirem questões a respeito 
de radiodifusãO. - - -

Como os Senhores sabem- devem estar acompanahando 
pelos jornais - bá uina discussão se. as- con.çessões- devem .. 
ou não passar pelo Congrc.s;sa Nacional. As coriqtiistas, na 
parte de telecomu_nicações, são quase-semanais~ Nosso Código 
e a nossa ConstitUiÇão foram féitos na base d?s idiossincrasias 
e das técnicas dos __ a:n_o.[_SO até os anos 80. As disposfçôes 
legais e a própria ConstituiÇão desconheCem áreas novas àe 
telecomunicaçõe_s,.l:loje ein dia temos emissoras de televisão, 
por exemplo, que só noticiam a previsão do_ tempo. 

Portanto, regulamentar a televisão, dizer que programas 
culturais devem ser feitos, tudo isso deve ser revisto .. I:Já emis
soras que só noticiam a hora; há rádios-relógios,- no Brasil, 
há muitos anos e são ignoradas quando se elaboram as leis. 
Há uma emissora no Rio deJaneiro __ que só _fornece as hpras, 
não sefpor qüe não existe essa emissora _erif outr_os-Estadps. 
É, portanto, muito impor"tante que haja esse contato. Tem,.os 
o conhecimento de tucl_o q1,1e é novo e de como essas novidades 
estão_ sendo utilizadas pelo resto do mundo, e o resto do 
mundo nada te_m a ensinar ao _Brasil nes~ __ área. Cteio _que 
é uma das poucas áreas onde não te1JIOS nada a apien4_er. 
Pelo contrário, a legislação pertinente à radiodifusão, na Euro
pa, é absolutamente retrógrada e iitacreaitavamente--inepta. 
Os europeus- cOmeçaram com sistemas estaté_lis, __ dis_tribuíram 
os canais de forma irr~u!ar. Port_ap.to, t!J..d<? o que estão fa:Zen- _ 
do agora é complicado e diferente. - -

Podemos, no BraSil, - onde esses sistem-ªs não estão 
estabelecidos, onde não existe sequer televisão a cabo - co:.: 
meçar mais ou menos corretamente. Creio que é importante 
que os Senhores se atenham nesse processo de usar a_ABERT 
para se infOrmarem sobre as novas tecnologias e como deye
riam ser legisladas. _ - -

Quero agradecer a oportunidade deste contato, Estou 
muito feliz cm te_r estado aqui. Obrigado. - -

O~ SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) -~ 
Temos um projeto extra pauta. O Relator é a Senador_Josaphat 

Marinho, que está ausente. Como o projeto é não-terminativo, -
gosfãria de aproveitar o quorum para dar a palavra, ao Senador 
João Rocha, para relatar o item 2 da_ pauta. E o Projeto 
de Lei da Câmara dos Deputados n" 74/91. 

O SR. JOÃO ROCHA- (Leitura do Parecer da Comis
sãO -de Educação sobre o Projeto de Lei da Câmara dos úCpU: 
tados n" 74/91.) 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocoa) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) -

Não_havendo quem peça a palavra, encerro a discussção. 
Em votação. (Pausa.) 
Aprovado. 
Dou conhecimento aos_ membros da Comissão do requeri

mento çlo Sr'- Senador João Rocha, __ solicitando seja convid~do 
o Dr. Joel M-ardano Rauher, Secretário Nacion-al de Comuni
cações do Governo F~deral, a comparecer a- esta Co.missão 
para prestar esclarecimentos sobre as atividades de sua Pasta. 

Em discussão o. requerimento. (Pausa.) 
O requerente gostaria de justificai"? 

O SR. JOÃO ROCHA - A preocupação do requeri
mento é exatamente para que os Srs. SenadOre_s tenham_infor
mações mais ·recentes e precisas sobre o comportamento da 
Seáetâfia Nacional de Co"municações do GOverno Federal, 
principalmente na área específiEa de telefonia inóve1 e p_riva(i--_ 
zação de determinados serviços da alça.da do Ministério das 
co-municáções e, basicamente; de todo esse leque de serviço 
na área de comunicações, que o Governo tende a privatizar. 
Portanto, creio que nós, como Senadores; temos obrigação 

- aeSaber o que o Governo pensa, o que o Governo quer 
na área de Comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) -
Aprovado o requerimento. Fica para ·ser maicada a data opor
tunamente. 

.Ant.es de encerrar a re-união gostaria de S!lber ~e os Srs. 
Senadores querem_ -discutir o_ Projeto de Lei da Cámar_a n'-' 
9, que estava senâo relatado, 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (Relator) -'Sr. Presidente, 
apeilas atendend9 à orientação de V. Ex\_gostaría -de dizer 
que, depois de toda a discussão sobre o PLC n" 9, na última 

·sessão do dia 25 de junho, houve um entendimento global 
no sentido de que o parecer do Relator estava adequado, 
com duas sugestões, feitas depois de exaustivos debates: a 
do Senador Esperidião Amin e a de outros SenadOres. -

O depoente sugeriu que fossem aproveitadas as .duas, 
ou seja: "As emissora$ de televisão perte!:lcentes a_o poder 
público, ou a ele v"inculadas direta ou in_diretamente _ou por 
ele preponderantemente mantidas reservarão, de se_gpnda a 
sexta-feira, dez minutos ... " _ _ . . 

No meu entendimento, a Comissão, que já debat.eu exUS~ 
tivamente, considefou adequado o parecer, pendente apenas 
de uma ou outra expressão. Se aproveitarmos as duas expres
sões, com as quais o Relator concorda plenamente, e com 
o e_ngano de redação do art. 5", onde faltou a e~ pressão "so
bre", considero perfeitamente adequado, caso os nobres pares 
não tiverem outra opinião. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) -
Em diSC!JSSão. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votaÇão. (Pausa.) · ~ -
Aprovado o projeto. 

(Está encerrada a presente reunião.) _ 
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ANO XLVI- N° 152 SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 1991 BRASll..IA DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 

Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEG(SLATIVO N• 206, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à RCE TV Xanxerê Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Xanxerê,, Estado de Santa Catarina. 

O Congrésso NaCional decreta: ___ - _ _ 
Art. 1'' É aprovada a outorga de concessão à RC:E TV Xanxerê Ltda., para 'explorar serviço 

de radiodifusão de sons e imagens (televisão) pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, a que se refere o Decreto n' 97.883, de 17 de junho 
de 1989. - - - · - - · 

Art. 2'' Este -decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação 

Senado Federal, 24 de outubro de 1991. -Senador Mauro 6enevides, Presidente: 

. Faço saber que o Congresso Nacional_aprovou, e- eu, Mauro-Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 207, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio 6om Sucesso Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Minas Novas, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacionar decreta: _ · _ __ -· 
.Art. 11' É aprovado o ato constante do Decreto n'1 99.080, de 8 de março de 1990, publicado 

no Diário Oficial da União do dia 9 de março de 1990, que outorga concessão à Rádio Bom Sucesso 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, 
em onda média, na cidarle de Minas Novas, Estado de Minas Gerais. 
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Art. 2• . Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de outubro de 19.91. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional _aprovou, e cu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28; do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 208, DE 1991· 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio.Serra da Mesa Ltda., par~ explor,;. 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Minaçu, Estado de Goiás, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 52; de 28 de. fevereiro de 1990, que 
outorga permissão à Rádio Serra da Mesa Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de_ exclusividade, serviço dc_radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na cidade de Minaçu, Estado 
de Goiás. - --

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de outubro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Pre_sidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e cu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 209, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à Televisão Independente· de São José do Rio 
Preto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo. -

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1'' É aprovado o ato a que se refere o Decreto n' 99.156, de 12 de março de 1990, que 
outorga concessão à Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda., para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade _de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigór na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de outubro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
·SUMÁRIO 

1- ATA DA I88• SESSAO, EM 24 DE OUTUBRO 
DE 1991 

!.l-ABERTURA 

1.1.1 - Fala da Presidência 

-Finalidade da sessão destinada ao .comparecimento 
do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, 
Antonio.Rbgérió Magti, convocado nos termos do R~que
rimento n~ 268791, de autoria do Senador Garibaldi Alves 
Filho. · 

1.1.2 - Exposição do Ministro de Estado do Trabalho 
e Previdência Social, Antonio Rogério Magri 

1.1.3- Fase das interpelações 

-Senadores Garibaldi Alves Filho, Dirceu Carneiro,-. 
Eduardo Suplícy, Esperidião Amin, Nabor Júnior, Jutahy 
Magalhães e Cid Sabóia de Carvalho. 

são 
1.1.4- Designação da Ordem do -Dia d3. próxima ses-

1.2-ENCERRAMENTO 

2-ATA DE COMISSÃO 
3--'~MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E V1CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES . 

Ata da 188a Sessão, em 24 de outubro de 1991 

1 a Sessão Legislativa Ordiilária, da 49a Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro e Rachid Saldanha Derzi 

ÀS14HORASE30MiNuTOSACHAM-SEPRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Abdias do Nascimento- Albano Franco - AlexaJ;Idre' 
Costa - Almir Gabriel -- Alufzio Bezerra - Amazonino 
Mendes - Amir Lando --Antonio Mariz -Áureo Melo 
- Beni V eras- Carlos PatroCíniO_~ César DiaS___:. Chagas 
Rodrigues ~ Cjd Sabóia de Carvalho --: Co~tinho_ Jorge _:_ 
Darío-- Pereira - Dirceu Carneiro ---'- Dívaldo Suruagy -
Eduardo Suplicy- Elcio Álvares --Esperidião Amin -
Epitácio Cafeteira - Francisco Rollem.berg - Garibaldi Al
ves - Gerson Camata ~ Guilherme Palmeira - Henrique 
Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena· - Iram 
SaraiVa - Irapuan Costa Júrtiór - João Calmon - João 
França- João Rocha- Jonas Pinheiro-Josaphat Marinho 
-José Eduardo- José. Paulo Bisol -José Richa- Júlio 
Campos- Jutahy Magalhães- Lavoisier M~i~ _----:-- Levy Dias 
- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista_:_ Lucídio 
Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lltvor - Márcio 
Lacerda- Marco Maciel- Mário Covas- Maurício Corrêa 
-Mauro Benevides-Meira Filho- Nabo r Júnior- Nelson 
Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão .::-:- .. O.dacir 
Soares - Onofre Quina_n - OZlel Carnei,ro - Pedro Simon 
- Rachid Saldanha Derzi--: Ronaldo Aragão~ Ronan Tito 
- Ruy Bacelar- Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo 
-Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --' A lista de 
presença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número rcgimen~al, delcaro aberta a sessão. __ 

Sob a proteção de Deus, ltiiciamos nossos trabalhos. 

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em atendi
mentO à convocaçãO ofeita através do Requerimento nn 268, 
de 1991. de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, campa· 
rece a esta Casa o Sr. Ministro do Trabalho e da Previdência 
Social, Dr. Antônio Rogério Magri. 

A' Presidência esclarece à Casa que todos os Srs. Sena
dores permaneceram até quase às 13 horas no plenário do 
Congresso Nacional, que, na manhã de hoje, apreciou vetos 
do Senhor Presidente da República apostos a numerosos pro
jetes de lei, Naquela ocasião, os Líderes partidários Sugeriram 
ao- Presidente que buscassem no entendimento com o Presi
dente da Câmara dos Deputados, Deputado Jbsen Pinheiro, 
a destinação· do espaço da próxima quarta-feirã, no Expe
diente da tarde, para que tivéssemos condições de apreciar 
os vetos presidenciais, especialmente aqueles de natureza mais 
polêmica, que, na atUal conjuntura, são: o veto que incidiu 
sobr(;! o teta remuneratório dos servidores civis e militares 
da União, e um outro, que alcançou á. política salarial do 
País. Lamentavelmente, embora tendo existido Quorum, real~ 
mente, um veto foi apreciado na manhã de hoje, _contudo, 
o quorum ainda não se situou no patamar de tranqüilidade 
para ~queles que desejavam a derrubada do veto do Senhor 
Presidente da República. Em razão disso, e também da chega
da a esta Casa do nobre Senador Garibaldi Alves Filho, pri
meiro lhtetpeiante _do Ministro, a Presidência, no final da 
sessão, seqüenciará ós esclarecimentos a respeito da pauta 
do Congresso Nacional na próxima semana. Cortclamo osSrs. 
Senadores, a exemplo de hoje, qu,e garantam o quorum nas 
sessões do Parlaq~ento brasileiro. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) ~_Para intro
duzir S. Ex~ o Ministro Antônio Rogério Magri, em plenário. 
a Presidência designa CorriísSãõ fonliãda pelos Srs. Senadores 
Rachid Saldanha Derz'i, qiie já se encontra no Gabinete- ·da 
~residência, Esperidião Amin e Magno Bacelar. 

Deixo de incluir na Comissão O nobre Senador Garibaldi 
Alves Filho, já que S. Ex• está elaborando as intlú·pelações 
que, certamente, fará ao titular da Pasta da Previdência Social. 
(Pausa.) · · ··- · · · 

(Acompanhado da Comissão designaM, tem -in-
gresso no plenário o Sr. MinistrO, que ocupará a cildeira 
a S. Er resen•ada.) -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Acha-se em 
Plenário S. Ex• o Sr. Ministro do Trabalho e da Previdência 
Social, António Rogério Magri. 

Nos termos regimentais, o sr. Ministro, que ocupará a 
tribuna disporá de meia hora para sua exposição. 

Para as interpelações a S. Ex• serão chamados os Srs. 
Senadores inscritos,_ que disporão de cinco minutos cada __ um, 
sendo assegurado ao Sr. Ministro igual tempo para as respos
tas. Para contraditar o Sr. Ministro, os Srs.. Senadores poderão 
usar dois minutoS-, concedendo-se ao MiniStrO igUal tempo 
para a tréplica. 

Portanto, as normas regimentais, agOra referenciadas pe
la Presidência, sãO-do pleno conhecimento dos Srs. Senadores, 
pois em oportunidade anteriores, quando presentes aqui ou
tros titulares de pastas ministeriais, foram essas as narinas 
regimentais seguidas pela Presidência na díreção do~ nossos 
trabalhos. 

A Presidência encarece ãOS Srs. Senadores que cumpfam 
o rito regimental, agora anunciado, mesmo porque o Con
gresso Nacional deverá reunir-se logo mais para: recepcionãr 
S. Ex•, o ilustre Prcmicr da Alemanha, Helmut Kohl, que 
deve estar chegal).do a Brasíliã- dentro de alguns instantes e 
que será recebidQ_às 18 horas de hoje, em ses_sãQ_solene do 
Congresso Nacional, com a participação de todos os Srs. Sena.
dores e Deputados. 

A Presidência pede aos Srs. Senadores que se encontram 
nos seus respectivos gabinetes ou que_estejam chega_ndo agora 
às dependências do Senado - já que esfiVeram até às 13 
horas no plenário do Congresso Nacional - que se encami
nhem imediatamente para o-plenário, a fim de que possamos 
ouvir a explanação inicial do Ministro Antônio Rogêi-io Magri. 
Em seguida, os Srs. Senadores poderão participar do debate 
que se seguirá à exposição. Debate para o qual se acha inscrito, 
em razão de preferênCia regimental, o autor do requerimento 
de convocação, o nobre Senador Garibaldi Alves Filho, ilustre 
representante do Rio Grande do NOrte nesta Casa. 

Concedo a palavra a S. Ex• o Ministro da Previdência 
S.ocial, António Rogério Mag_rí, franqueando-lhe a tribuna 
para sua expos.ição inicial .c para o debate que certamente 
se seguirá à sua manifestação vestibular._ 

O SR .. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Miriistro do Tra
balho e da Previdência Social) - Sr. Presidente do Senado 
Federal, Senador Mauro Benevides, Sfl'5 e Srs~- Senadores, 
minhas senhoras, meus senhores, compariheiros sindicalistas, 
convidado a esta Casa para que aqui viesse prestar alguns 
esclarecimentos, senti-me muito à vontade, pois erã umá opor
tunidade que se apresentava para que, além de responder 
as perguntas, que foram tã_o bem colocadas pelo Senador Gari-

baldi Alv~ Fiiho, pudesse também colocar algumas questões 
relevantes _e que, sem dúvida, são pertinentes neste instante. 

Ao receber o convite do Presidente da República, como 
trabalhador, operário e sindicalista, para ser o primeiro Minis
tro do Trabalho e da Previdência Sociãl, oriundo das __ bases. 
.trabalhistas e operárias, acima·de tudo- faço esta distirição 
entre trabalhadores e operários, porque trabalhadores todos 
nós, brasileiros, somos; os operários, categoria à qual me 
incluo, são trabalhadores um pouco diferenciados pelas dificul
dades da própria _vida - não aceite"í. Não me foi feito o 
convite por ser um· trabalhador bem-apessoado ou por ter 
olhos verdes - porque não- os tenho - mas foi com base 
numa promessa do Presidente da República de ter no seu 
Ministério um trabalhador, posto que o Ministério do Traba

_lho" e da Previdência Social já teve a sua frente militares, 
banqueiros, empresários e políticos e não_ tinha tido ainda, 
como titular dessa pasta, um trabalhador, um operário. Além 
disso, foi em função de uma prática e de uma experiência 
adquiridas ao longo de 14 3;00s de militância sindical. 

Sou eletricitário de formação, presidi o meu sindicato 
por 12 anOs, cinco vezeS eleito com 80% dos votos de uma 
categoria extremamente heterogênea, de uma categoria que 
congrega desde o Operário de simples procedência, coriló eu, 
ao mais sofisticado superintendente. Não ê fácil fazer-se polí
tica numa categoria tão heterogénea como ê a minha. DepOis 
assumi, de maneira democrática, a Presidência da CGTJCo_il
federação Nacional dos Trabalhadores.) 

A partir daí, e sempre honrando os compromissos de 
um operário e de Um sindicalista, fiz, talvez, os melhoreS __ _ 
acordos dos eletricitários- pelo rrierios estão entre oS melho
res. Basta dizer que o adicionãl de periculosidade, tão defen
dido e que causou tanta luta, saiu exatamente na minha gestão. 
porque nós, eletricitários, somoS eis que mais sofremos__iciden
tes de trabalho neste País. 

A partir dessa experiêri.cia, Sr. Presidente, o Presidente 
da República me fez o convite: 

Cumpria, assim, o Senhor Presidente da República, a 
. promessa de campanha de ter um trabalhador no Miriistério. 

Naquele momento, eu tinha a oportunidade de demo_ns
trar que um operáriO não nasceu só para trabalhar e a ·ehte, 
fazer política. Era possível, sim, ter um operário, um trabalha
dor. que era capaz de se_r Ministro do_ Trabalho e da Previ
dência Social. 

Juntaram-se, então, Sr. Presidente, SJ45 e Srs. Senadores, 
os dois ffiaiores Ministérios soCiais desta República: o Minís
tério do Trabalho e o da Previdência. Deram.-lhe, depois di 
União, o _maior orçamento - quase 25 bilhões de dólares 
anuais - e depois colocaram o operário. E agora, sim, a 
responsabilidade me foi dada pelo Presidente da República 
de tocar esse conjunto social, complexo, num momento em 
que todos sabemos que não é um momento dote nem maravi
lhoso deste País. 

Ao ser convidado e ao aceitar o cargo de Ministro de 
Estado, tinha por concepção que poderia me expressar onde 
quer que fósse, nesta Casa democrática, na Câmara dos Depu
tados, nos Municípios; onde quer que fosse. poderia me fazer 
ouvir diferentemente de quando eu abria ainda as minhas 
valetas dentro do Cambuci. Não hesite~ ... como não hesi~a 
nenhum operário brasileiro. Não fiquei· preoêupado de vir 
gerenciar o maior 6r_çamento desta Naçâó depois da própria 
União. Não me preocupou. Sabia das minhas limitações e 
acerquei-me de pessoas competentes. 
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Lembro-me das minhas primeiras palavras, Sr, Presiden
te, quando assumi: Talvez ainda não saiba fazer a sopa, mas 
sei se é salgada ou não. Juntei-me a companheiros numa refor- · 
ma administrativa muito~gtãnde deste País e fomos procurando 
montar esses dois Ministérios de maneira que pudessem, na 
ponta, n9. prática, ter o seu efeito desejado em função e em 
relação aos meus companheiros, que o próprio Presidente 
da República qualificou -de "descamisados". Eu era o elo 
e sou o ·eto entre esses descamisados e o Presidente da Repú
blica. Sou este elo, sim, e com muito orgulho. E vim para 
fazer reformas profundas, administnltivas e políticas. Viin com 
essa predisposição_ de enxugar a máquina, de fazer com que . 
a máquina burocrática pudesse funcionar em função das pon
tas, dos meus companheiros aposentados e dos. meus compa
nheiros trabalhadores. 

Foram muitas as dificuldades, e, entre elas, sr.- PI-esf
dente, Sr~s e Srs. Senadores, estava o Fundo de Garantia 
de Tempo de Serviço. Digo entre elas, porque _s_ão muitas 
as coisas que se tem de reformar neste País, são muitos o·s 
erros do passadoL A Previdência Social, por exemplo, é uma 
malha que foi constrUída há 54 anos por Eloy Chaves, e, 
até hoje, não sabemos_ como ela foi traçada, como foi teciôa. 
Chegamos a pensar, num determinado momento, que a Previ
dência Social tinha sido _criada-para ser fraudada_.--A culpa 
não se encontrava no período de duas décadas para cá, mas 
muito antes do que isso. A culpa não era dos funcioriários 
públicos, mas da forma corno ela foi elaborada~ 

Por issO, estoU prO.POftâo agora ··ao _Senhor Presidente 
da República -e aproveito esta oportunidade para anünciar 
isto - uma profunda reforma dentro d"a Previdência Social. 
Essa Previdência que aí está jâ Cumpriu o se·u_-papec Ela 
é enganosa hoje. Por mai.s:~quequeitãmos defendê~la, é enga~ 
nosa. É preciso ref~rmlllá-la. · --

Na ponta des~e sistema está o_aposentado, que hoje entra 
na Justiça atrás de seus 147% de aumentO. Teilll.o dito -reíte
radas vezes que a Justiça está aí para dirimir dúvidas. Mas 
esses aposentados terão dificuldades em obter agora o que 
pretendem. Com a reforma da Previdência, contudo, na sua 
ponta estará .exatamente o aposentado de amanhã. Nem eu 
posso me permitir isSO-; poiS, ti:Yrn"35-arios de INPS, podendo, 
portanto, me aposentar, provavelmente não terei este prazer 
de ver_ uma Previdência nova. Mas vou lutar para que isto 
aconteça. 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Sr. Presi
dente, Sr~ e Srs. Senadores, está nos mesmos pa_dróes. Desde 
1967, tem se pretendido dá~ lo ao trabalhador brasileiro -
e acreditei no legislador quando ele me fez trocar a minha 
estabilidade no emprego pelo Fundo de Garantia; achei que 
o espírito do legislador _era o de_beneficiar o trabalhador brasi
leiro. Nunca tive dúvidas sobre essa questão: troquei, sim, 
a minha estabilidade, a garantia no emprego pelo Fundo de 
Garantia. - -

Naquela ocasião, talvez essa medida não tenha alcançado 
a dimensão exata do que queria o legislador e as dimensões 
continentais do País que s.omos hoje. Quando quis apurar, 
por exemplo, no Amazonas, denúncias de trabalho escravo, 
fiquei stipreso quando soube que tinha que viajaT durante 
14 dias - 7 para ir, 7 para voltar --de barco, pÕrque não 
havia avião nem helicóptero que pudesse me leVar ã Região. 
É dentro desse contexto, Sr. Presidente, que o Fundo de 
Garántia cumpre seu papel: com dificuldades profundas, quer 
no campo da sua fiscalização, quer no campo dos empréstimos. 

Onde quer que tr.âCemos uma linha de raciocínio, tem'os difi-
culdade para implementá-la. · 

·o ponto fundamental, Sr. PreSidente, que me traz aqui, 
a convite do Senador _Garibaldi Alves Filho, é o fato de o 
Senador ter lido em um jornal que havia um rombo na Previ
dência de um trilhão e 700 bilhões de cruzeiros- informação 
que teria sido passada para os jornais com_ a colaboração 
de técnicOs do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
e da Caixa Económica Federal. Neste instante, começo ares
ponder às indagações que motivaram a minh? con~ocaç~Q~ 
e o farei da maneira mais ética e educada. 

Esses dados não são do Ministério do Trabalho e Previ
dência Social, nem da CaiXa EcOnómica. Sabemos que, às 
vezes, dados como esses vazam para a imprensa. Mas posso 
lhe garantir, Sr. ~enador, que houve um equívoco, não da 
sua parte, porque V. Ex~ se embasou exatamente na leitura 
que fez do jornal. Como um dos defensores do Erário público, 
assim como esta Ca_sa o é:V. Ex_~ o fez no nível da sua !iignidade 
~e Senador e me convocou. E aqui vim para refalar que esses 
dados, repito, não partiram de técnicos do nosso Ministério, 
nem da Caixa Económica. A verdade é que não houve um 
rornbo_ de um trilhão e 700 bilhões de cruzeiros nesses vinte 
e quatro anos. Um levantamento do INSS, feito por seus 
técnicos detectou que, de 1990 para 1991, hoUve, não um 
rombo ·ou um déficit, deixou-se, sim, de recolher, Sr. Presi
dente e Srs. Seriadores, 1 trilhão _e 400. bilhões de cruzeiiós, 
ou seja, Ull"! terço da arrecadação deixou çl.e ser felta em Um 
ano. Mas é preciso que não se confunda isso com fraUde. 

Temos agora experfêhcia muito grande erri apuração de 
fraudes. Foi exatamente- permita-me, Sr. Presidente, fazer 
estas observações -. este Governo que colocou o dedo na 
ferida depois de 54 anos de fraudes neste País. O PreSidente 
da República exigiu deste Ministrb e ·do Presidente do INSS 
que fôssemos até o fim nas investigações, que a inCisáO riãi:i 
fosse interrompida,_ mas que fosse extirpado o câncer da Pfevi-
dêJú:ia Social.- -

Fomos nós que corajosamente - desculpem.:me ã. falta 
de modéstia--- investigamos quando o neputã.do Maurílio 
Ferreira Lima disse que havia uma lista de marajáS. O Presi
dente da República não hesitou: porque defensor número 
um do Erário público, convocou-me para ir atrás da listagem. 
Exigiu que-fôssemos a fundo na apuração. 

_ ~este c"aso, n_~o hquye fraude. Afirmamos isto não porque 
não temos capacidade e competência de apurá-la; pelo centrá:.. 
rio;demonstramos, na prática, quais são oS instrumentos ne
cessá-riOs para se aferir definitivamente as fraude-s neste País. 
O que acontece, Sr. -Presidente e Srs. Senadores, no Fundo 
de Garanfiã do Tempo de Serviço é que aS empresas deixam 
de recolher. Não foram recolhidos - inSisto - -de 19"9"0-ii 
outubro de 1991, 1 trilhão e 400 bilhões de cruzeiros, ou 
seja, um terço da arrecadação. Por quê? Quais são as razões? 
O q"ue o Miriistério do Trabalho e da Previdência Social tem 
feito ·no Seritiâo de fazer com que isSo possa terminar? 

Gostaria, neste instante, Sr. Presidente, de_ dizer que _mui
to mais que responder ãs perguntas, e especificamente ãs do 

·Senador que me collvo"cou, vim busCar nesta Casa, na pessoa 
de V. Ex~ e nas dos Senadores que dela fazem parte, a Parceria 
de que nó-s, trabalhadores. precisamos para resolver o proble
ma do_ Fundo de_ Garantia. Note V. Ex.~ que eu não disse 
eu, Ministro, e sim que nós, trabalhadores, precisamos resol
ver a questão do Fundo de Garantia. É desta parceria que 
precisamos, desse encostar ombro a ombro no sent~do de 
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fazer com que o Fundo de Garantia seja iehtável; para que. 
nós que trocamos a nossa estabilidade .por esse sistema, possa
mos ter realmente a segurança de. que os valores devidos 
ao Fundo serão efetivamente recolhidos. 

Sr. Presidente, temos hoje no Brasil perto de 1 milhão 
e 400 mil empresas; e temos 2 mil e 400 fiscais do trabalho 
para fiscalizá-las. Numa conta rápida, que eu nem precisaria 
fazer, mesmo porque tenho díficuldade de faZer contas muito 
rápido, constataríamos que um fiscal demoraria __ dois ano_s_ou 
mais para voltar à mesma empresa. Se são 580 dias coriidos, 
fora sábados e domingos, seriam talvez três anos, quer dizer, 
ele passaria hoje e só voltaria daqui a três anos. 

Mas também não adianta dizer que 2 mil fiSC:3.íS é pouco. 
Se colocássemos 10 mil, também seria pouco; 15 mil, também 
seria pouco. A busca_de_ssa parceria, Srs. Parlamentares, vem 
no bojo de uma proposta de um projeto de lei em regime 
de urgência urgentíssima, fazendo com que _os meus compa
nheiros sindicalistas - os meus companheiros siridicalistas 
possam estar comprometidos também na fiscalização do Fun
do de Garantia, os meus companheiros sindicalistas possam, 
junto com o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, 
t?mbém fazer essa fisCalização, consubstanciando isso _nesse 
projeto. Que as empresas sejam Obrigadas a estampar, não 
s.ó no olerite, mais todos os meses colocar no olerite aquilo 
que lhe foi debitado, e colocar no quadro de avisos qti.e pagou 
o contracheque, referendado pelo banco onde_ e_Ia depositou, 
e com a listagem das pessoas que ela pagou e quanto pagou. 
Se conseguirmos consubstanciar esse antep~ojeto, no sentido 
de que as empresas sejam obrigadas a estampar nos seus qua
dros de avisos se pagou ou não, e ter o sindicato ·como substi
tuto direto dos trabalhadores, tenho a certeza absoluta _de 
que essas questões, que hoje afloram e desanimam o traba
lhador em relação ao Fundo de Garantia, po'ssam de fato 
ser consertadas. 

A Portaria Ministerial n9 3.434 _define que o cadàstro 
da Previdência Soci3l das empresas inadimplentes possa aju
dar na fiscalização do Fundo de Garantia. A Caixa Económica 
estadu.al não _conseguiu ainda fazer a compatibilização das 
contas, porque tem dificuldade de entregar esse cadastro dos 
inadimplentes para o Ministério- do Trabalho e Previdência 
Social. 

Aproveitando da prerrogativa de ter o cadastro das em
presas inadimplentes da Previdência, estamos colocando-o à 
disposição dos fiscais do Trabalho Eara que, numa forma de 
direção, possam esses fiscais vísitãrem, -prlfueiro, nunl corte, 
uma empresa de perfil de 500 trabalhadO!es, mim corte mais 
para a frente de 300, de 200,,de 100, até conseguírmi:>s con-subs
tanciar esses cortes, termos um perfil que nos dê a oportu
nidade de fazer, com a direção queremos, o controle nO Fundo 
de Garant{a. - - · ' - - --

Poderia, aqui, Sr. Presidente, enumerar vários outros 
itens que iriam de encontro ao interesse do trabalhador brasi
leiro. Mas aproveito a oportunidade que me dá V. Ex~, -de 
poder me pronunciar a este :plenário e colocar-me à disposição 
desta Casa, para que então eu possa 'responder às perguntas, 
que sou .capaz de fazer, pertinentes ão~ Fundo de Ga:f3.ritia, 
e que também pudesse, além de responder ás perguntas, obter 
dos Srs. Parlamentares a sol!dariedade, esta parceria que pre
cisamos, para fazer com que o Fundo de Garantia se torne 
um instrumento verdadeiro para o bem-estar do trabalhador. 
Muito obrigado, Sr. Senador. 

Estou à disp-osição da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Após a e~
planação inicial do Ministro Antônio Magrl, passaremos à 
fase de interpelações, A Presidência, de conformidade com 
-a letra regimental, concede a palavra ao autor do requerimento 
de convocação, o nobre Senador Garibaldi Alves Filho. 

A Presidência volta a esclarecer aos Srs. Senadores que 
a iiiterpelação terá que se situar em cinco minutos. 

De igual tempo disporá o Ministro AntôniO RogériO Ma
gripara responder às interpelações porventura suscitadas pelos 
Srs. Senadores. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN)
Sr. Presidente, Sr+' e Srs. Senadores, Exmo. Ministro Antônio 
Rogério Magri, ·é com satisfação que recebemos a presença 
de V. Ex~ no Plenário do Senado Federal, para prestar impor
tantes esclarecimentos a J::espeito da questão do- Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 

V. Ex• sabe muito bem que· essa questão do Fundo de 
Garantia vem causando uma enorme frustração no ~rabalha
dor brasileiro. Creio que V. Ex~ deve sentir isso mais de perto, 
por se tratar, como disse. não apenas de uin Min,istro do 
Trabalho e da Previdência- Social, mas por se tratar de um 
trabalhador que ocupa pela primeira vez a titularidade do 
MinistériO do Trabalho e da Previdência Social. 

Frustração, Sr. Ministro, que se reflete no tripé que con
duz os destinos do FGTS. 

V. Ex~ sabe que, na verdade- é óbvio o que vou-dizer 
aqui- o Fundo de Garantia do Tempo de S.ei-viço é operado 
pela Caixa EconômiCa Federal, é' administrado pelo Min'istério 
da Ação Social, mç.s é (iscalizado pelo Ministério do.Trabalho 
e da Previdência Social. 

NãO sei, Sr. MinistrO Antônio Rogério Miigri, onde se 
situam as maiores queixas;principalmente dos trabalhadores, 
representados pela sua bancada, presente no Conselho Cura
âor do Fundo de Garantia. que é presidido por V. Ex' Não 
sei se as maiores queixas são contra a Caixa Económica, se· 
são contra o Ministério da Ação· Social ou se são contra o 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

Tenho pleila consciência de que, se aqui estiVeSse um 
operário, ele diria que as suas maiores --queíX:a's seriãnl Córitra 
o Ministério do TraJ?alho ·e da Previdência Social, por ter 
nesse :Ministério uni trabalhador como V. Ex• 

Veja bem, um trabalhador pode ter queixa do Presidente 
da Caixa EconômiC~'da su3. administração, da gestão da Caixa 
Econômica Federa4 pode ter queixa da gestão do Ministério 
da Ação Social, da Dra. Margarida Procópio, mas ele· vai 
ter com muita razão. com razões as mais exuberantes, porque 
é um trabalhador que ocupa o Ministério do Trabalho e da 
Previdência SociaL · 

Sr. Ministro, estas co}ocações, não tem de maneira algu
ma o intuito de agredir V. Ex•, mas de colocá-lo num contexto 
histórico. Agora, temos consciência no Congresso Nacional, 
no ParJamento, de que a evasão de recursos do FGTS é da 
ordem anual de um trilhão e quatrocentos bilhões de cruzeiros. 
Mas é uma evasão, Sr. Ministro, escandalosa; é uma evasão 

·que não tem expliCãção, a não ser na completa omissão da 
fiscalizaçãO do recolhimen·to do FGTS. GOstaria de dizer a 
V. Ex• que uma subordinada do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, ocupante ·de uma fUnção de confiança, 
a Diretora <ubstituta de Relações de Trabalho do INSS, a 
Dra. Maria Amélia Sasaki, apontou o reduzido contingente 
de agentes de inspeção do trabalho' como um dos fatoreS inibi
dores de uma boa fiscalização trabalhista, inclusive do FGTS. 
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Segundo a Diretora, se cad~_ fiscal c~mprisse a meta diária 
de I ,5 estabelecimento visitado seriaffi- nicessátiOS 552 dias 
para todas as· empresas serem abrangidas pela fiscalização. 

Diante desta clara insuficiência de fiscais, pcrguntaMse: 
3) Por quê a fiscã.lizaçâO 'do- recolhimento ao FGTS nãO. 

está Sendo feita também pelos fjscais- prevídcnciáifos? 
4) Por que o Ministério do Trabalho e da Previdência_ 

SOcial não propôs, na regulamentação da Lei N" 8.036/90, 
que outros órgãos fiscalizado_res do GOverno, a exemplo do 
Departamento da Receita Federal, também fizessem a fiscali
zação do FGTS? 

O art. 23 da Lei n" 8.03-6/90, Já citado, dispõe textualmente 
que: 

.. Art. 23. --competirá ao MiniStério do Trabalho 
e da Previdência Social a verificação, em nome da Caixa 
Económica Federal, do cumprimento do disposto nesta 
lei, ( ... )podendo, para tanto, contar com o concurso 
de outros órgãos do Governo Federal, na forma que 
vier a ser regulamentada." 

Ora, o que pode o mais, pode o menos. Se a Lei faculta 
o concurso de outros órgãos do Governo Federal na fiscal!
zação do FGTS, o que impediria que os fiscais-pieVidenciários, 
oriundos do ex-lAPAS, passassem a ter, novamente, a atribui
ção de fiscalizarem o recolhimento do Fundo? o Presidente 
do INSS, José Arnaldo Rossi, afirmou anteontem, em depoi
mento prestado à CPI_d_o FGTS, que não considera ser vocação 
do INSS a fiscalização _do recollti_mcntp do_Fundo de Garantiã. 
Julga o Sr. _Rossi que o trabalhador deve ser o único fiscal 
do Fundo, por ser a ação estatal, por definiçãO, irieficlente 
nesses casos. 

Pergunto a V. Ex~ se o Ministro Antônio RogériQ_Magri 
concorda com essa afirmação- nós, evideiltemente, nãO con
cofdamos......:. se o Ministro do Trabalho e da Previdência Social 
considera que essa vis.ão privativista do dirigente do INSS 
refletiu-se no baixo grau de eficiência da fiscaliz~ção do trab;l
lho, em relação ao FGTS, pois os fiscais do trabalho _acusam 
a direção do INSS, na CPI, de determinar_ que não se físcalize 
o FGTS_. Caso contrárjQ, explicar quais são as yerdadeiras . 
'razões da fraca "performance" da fiscali_z_ação ---:- e aí sei_ que 
V. Ex~ já adiantou na sua exposição. · 

Sr. Presidente, sei que estou extrapolando o tempo e, 
portanto, vou apressar as minhas perguntas, serei o mais ubje-
tivo possível. " .. 

A reSpeito do levantamento cadastral, a que V. Ex• fez 
referência, gostaria de perguntar ao Sr._Ministro se diante 
do Requeriffiento de Informações do Deputado Antônio Brit~
to, requerimento respondido pelo Sr. Rodolfo Plano, dizendo 
o seguinte: 

"Apesar de insiStentemente solicitado at.ravés de 
correspondências e negociações pessoaís, rião-recebe-
mos as -informações cadastrais sobre as empresas ina
dimplentes junto ao FGTS, que deveriam ser forne
cidas por quem faz o controle da arrecadação, que 
é a Caixa Económica Federal." 

Dfálite' deste fato, pergunta-se: 
5) O Ministro do Trabalho e da Previdência Socíal tem 

conhecimento da existência de tal cadastro de empresas ina
d~mplentes na Caixa Económica Federal, e por que essa res- . 
posta evasiva foi _dada aq RequerimentO de lnformações do 
Deputado Antônio Britto? ~ - ~~ 

Pergunto, também: 

A Resolução 7, do Conselho Curador, previu a alocação 
de recursos do próprio FGTS para aperfeiçoamento da ação 
fiscal. Previam-se somas vultosas para a capacitação de recur- · 
sos humanos (908 mil BTN), manutenção da fiscalização (908 
rriíl BTN) e difusão de informaç-ões trabalhistas (Cr$8,5mi
lhões, a preços de 1989). Pergunta-se: 

O Ministro do Trabalho e da Previdência Social utilizou 
esses recursos em 1990? -

Se os recursos não foram utilizados, quaiS as razões para· 
tal atitude? 

Pergunto porque o Conselho Curador não tem se reunido 
bimestralmente - V. Ex~ é o Presidente do Conselho -
como está previsto na sua legislação? Por que tantas reuniões 
são marcadas e depois desmarcadas, causando uma frustração 
enorme por parte_ de seus colegas trabalhadores, represen
tailtes âa bancada dOs trabalh-adores, no Conselho Curador. 

Pergunto a V. Ex~: diante da insatisfação com o desem
penho da Caixa Económica, por que V. Er nomeia justamente 
para a Secretaria Executiva do Conselho Curador um funcio
nário da Caixa Ec9f:tômica_ Federal, j_~ qUe inúmeras cfítlC3s 
têm partído com relação ao desempenho da Caixa Econôinica 
Federal? · 

v"úrante -o discurso do ·sr. GafibaTdi AlveS Filho; o 

o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a _cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha 
Derzi, 39 Secretário. 

_ O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - tem 
a palavra o nobre Ministro Antdnío Rogério Magri, por cincO 
minuto_s, 

O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Minis!ro do Tra
balho e da Previdência Social)- Agradeço ao Senador e a 
V. Ex;~ Sr. Presidente p(?r me conCeder cinco minutOs para dar 
as respostas. · 

Mas gostaria d~_iniciar_as respostas a V. ·Ex~. dizendo 
q~e é~ _verdadeiro:. os trabalhadores cobram mais_ a mim do 
que à Caixa ou ao Ministério da Ação Social. 

Isso se explica, Sr. Senador, pela liberdade que dou aos 
meus companheiros de entrar em meu gabinete quando que
re_!Il e da maneira como desejam. O~ meus co111panheiros 
transformaram o Ministério do Trabalho no "ministério do 
trabalhador", porquanto o trabalhador recorre a este MinistrO 
sim, mais elo que aos outros porque foi este- Ministro que 
lhes permitiu essa maneira de entrar na casa dele como quises
sem e, acima de tudo, com o respeito que merecerh. 

Em segifp:do lugar, quando V. Ex~ diz- e me perdoem 
a vulgaridade -da "sem vergonhice" toda que por af p3sSã, 
acho que essas palavras deveriam ser ditas a alguns milhares 
de empresários retrógrados. Ontem disse_ a _ _um_jqrnal, e fui 
criticado duramente hoje pela FIESP, que a Brastemp fez 
uma COvardia com os trabalhadores, colocando mi. rua 1.500 
operários que fizeram a riqueza daquela casa. A 'esses empre
sáriOs é que deveria estar voltada a nossa veemência, a minha 
como operário e a de V. Ex~ como parlamentar, consubstan
ciandQ_essa nossa visão- clàra e transparente, porque o que 
procuram-os como operários -é- o· resguardo das leis, que me 
permita, a saber, todo esse histórico que V. Ex~ fez, verdadeiro 
em parte, com algumas coisas naturalmente ética e educada
mente não concordo. Mas, muitO ·n1ãis do que as críticas, 
Sr. Senador, os trabalhadores esperam que esta Casa e que 
este;:: Ministro operário, possam encontrar os caminhos verda
deiros para fazer com que todas essas colocações que V. EX• 
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fez possam ser retiradas, extirpadas definitivamente da vida 
do povo, dos trabalhadores brasileiros. 

Nós estamos fazendo_ a reciclagem dos nossos fisc3is com 
o dinheiro que no·s -é reserVado. O Sindicato,_ os Trabalha
dores, os Fiscais, fizeram sua crftica, e é óbvio qtie as críticas 
do Sindicato ... Não quero aqui assegurar, jamais diria que 
essa crítica é cOrporativa. Não teria esse corripanheiro sindica
lista o objetivo de dizer que iss_o é corporativo. Mas a esse 
Sindicato, que recebeu V. Ex~ e a Comissão da CPI, faço 
esse desafio público- não ao meu companheiro sindicalista 
-para que se explique. 

TOdas às vezes que esse Presidcnt~ e a sua Diretoria 
·estiveram comigo,_ eu os recebi de portaS abertas. Não ficou, 
em nenhum momento, nenhuma margem d_e dúvida. Tanto 
é que muitas das propostas de melhoria do Fundo partiram 
de um diálogo entre nós e o Siridicato. V .. Ex' não tenha 
dúvidas quanto a isso. 

A visão privativisa do Dr. José Arnaldo Rossi -_essa 
eu queria não discordar de V. Ex~, mas _ter a oportunidade 
de discutir por otlde passa essa visáo privatiVista; que ela 
é progressista, que era vai na linha de proteção do operário, 
que ela vai na linha de proteção do Governo, mas, obvia
mente, em 5 m-inutos, não poderíamos fazer toda _essa defesa. 

Com relaÇilo ao Secretário dã- C3ixa Económica, parece
me, Sr. Senador, que a caça às bruxas, graças a Deu~, há 
muito tempo ficou para tráS: Não caçamos mais bruxas. neste 
País. Felizmente! - · -

durante dois anos, a Força Sindícil, dO meu companheiro 
Medeiros, e a CUT, do companheiro Meneguelli. As JlOSsas 
dfvergéifcias ideológicas nu'nca me fizêfam fechar ãs pÕi-tas 
p_a~! os meus companheiros_~ E quero aqui adiantar a V. Ex~ 
uinâ- Coisa: eSses três companheiros hoje, no Fundo, serão 
reconduzidos por mim por mais um período, por saber que 
é !mpossívellhes impor uma descontinuidade administrativa. 
E por compreender isso, estou reelegendo-os por maiS trêS 
anos_, pelas atividades e_ pelos trabalhos emprestados ao Fundo 
de Garantia, por intermédio do Conselho Nacíonal,_de manei
ra prática, ética, acima de tudo profissional. 

A~ perguntas são muitas, mas o que eu queda ãíridci, 
antes de terminar, Sr. Senador- pela seriedade com que 
V. Ex• encarllinhou ·as suas perguntas e pela seriedad.e de 
sua vida parlamentar que conheço, senão sobejamente, conhe-.. 
ço por·seus comp'anheiros e por acompanhá-lo pela imprensa 
-é cólocar-me à sua disposiçãO para que, fora do Senado, 
foradç _seu gabinete, c:!.o meu gabinete~ possamos conversar 
e trocar idéias na tentativa de buscar_, aí sím, essa proteção 
que os;trabalhadores esperam que esta Casa -presidida tão 
bem pelo Senador Mauro Benevides, o Ministério do Trabalho 
e _os sihdicatos possam encontrar de forma a tranqüilizar os 
trabalhadores brasileiros. 

· MUito obrigado. · 

O $R. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Muito 
grato a V. Ex~ 

NQbre Senador Garibaldi Alves Filho, se V. Ex~ desejar 
replica!, terá dois minutos. Trazemos as pessoas para tfabalhar conoSco Com base -

no seu comportamento ético, no seu comportamento moral 
e no seu comportamento profissional. Iode pende do local onde 
trabalhem: se na Caixa Económica, seno Senado ou na Câma- O ~R. GARIBALDI ,ALVES FILHO - Sr. Presidente, 
ra, onde quer que seja, para nóS não importa: o-~íoij:ioftarite Sr. Mnpstro: . 
é que esse companheiro, dUrante esse petíodo em- que está Ni\o tenho dúvida do que V. Ex.~ está afirmando, de que 
trabalhando como Secretádõ do Fundo, tem dado provas con- _ ;:ts PortaS-do g3.binete de V.. Ex• estão abertas para os trabalha

. tundentes de ser competente, que tem a responsabilidade de dores. 
tocar os seus trabalhos com total isenção e tem p_rocura~o, A ,minha 'dúvida, sm11eramente, insisto, é q-ue esse cOin
de fato, contribuir para o crescimento do Fundo de Garantia, portamento adotado por V. Ex~ com relação a sua conduta 
através do Conselho. - como MinistrO, no relacio'namento direto com o- trabalhador. 

isto nãb está se refletindO com relação às funções de V. Ex~ 
Com relação à fisCalíz3.çã0, Sr. Senador, há uma Portaria 

nossa que está estudando exatamente o aspecto da junção 
entre as duas fiscalizações: previdenciá~a e trabalhista. ~ar
que isso é óbvio, se os ·dois vão a uma empi"esa,_aos dois 
serão distribuídas tarefas igUaiS. - - _ _ - -

Constitui urit grupo de t"rabalho, Sr. Senador- aproveito 
para passar-lhe a informação - inas há uina _compléxidade 
jurídica que -ainda nãO me deu o resultado fÍnal para fazer 
esse tipo de i~corporação, esso::nipO de associação_. -=o _ 

Tenho a impressão de que dentro de mais dez dias poderei 
entrar em contato oom V. Ex•, por telefone ou mesmO-pessoal
mente, o que me daria- muito prãzer, daitdo-lhe- ciência do 
que está acontecendo. - -- -

Com relação ã questão de que não realiziimos as reuniões 
em tempo hábil, eu não _diria que não é _verdade o que V.· 
Ex-'- diz, em parte é verdade. Mas ternos tido problef!1as, por
que os grupos técnicos de trabalho efetivamente não cheg'!-ra~ 
a concluir os processos, que seriam importantesnã-hora da 
discussão, e essas reuniões, ãs vezes, têm sido proteladas por 
dez, quinze dias, mas não têm trazido sérios problemas pai-a 
o Conselho do Fundo de Garantia. Mas de uma coisã O nobri:: 
Senador tenha -certeza: Os trabalhadores têm sido ouvidos 
pOr mim, no Conselho ~ no meu gabinete._' SãO tfês hiCçCJes
distintas, CUT, CGT, Força Sindical; a CGT, que presidi 

como ~residente do Cons~lho Curador. - -
Na verdade, a Bancada dos Trabalhadores, volto a dizer, 

tem qufixas da conduta de V. Ex' como Presidente do Conse
lho Cufador, e as queixás também são dirigidas por conta 
dessa inércia, dessa omissão na fiscalização do recolhimento 
do FGtS. Não é, erii a~soluto, o fato de V. EX~ receber 
os trab~lhadores, que sei· que V. Ex• não poderia deixar de 
recebe~ seus colegas, mas 'v. Ex~ está deixahdo ao desamparo 
seus colegas operários com relação as suas funções de Presi
den~e do Conselho Curador e de órgão de fiscalização, as 
funçõeS de fiscalização. 

-Assim, _volto a perg~ntar ~-V. Ex', e os recursos que 
forem ~estinados à fiscali~ação, que até dei os números aqui, 
900 mil BTN, para a manutenção da fiscalização, esses 8,5 
bilhões, a preço de 1989, para difusão de informações triibii
lhistas? Eles também, Sr. Ministro, permita acrescentar rapi
damente, se queixam da reforma administrativa que foi reali
zada, que colocou em disponibilidade fiscais do Ministério 
do Trabalho, aumentand9 ainda mai~ a fragilidade da fiscali-
zação. _ ,_ --, ~ __ _ . , 

O_ostar:ia de insistir, Sr. Ministro, dentro desses dois minu
tos, nesses problemas do Conselho Curado!', porque até mes~ 
nlo V. Ex~ tem deixado de comparecer- às reuniões e tem 
sido representado pelo seu suplente. o Dr. Lima Teixeira, 
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que assinou as Resoluções do Conselho Curador de n~s 29, 
30, n, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Pergunto, se isso 
não se constitui, me perrriita a liberdade, ,uma omissão de 
V. Ex• corno Presidente desse COnselho Curador, um traba
lhador que ocupa o MiniStério do Trabalho e que ocupa as 
funQões de Presidente desse Conselho. -

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Tem 
a palavra S. Ex~ o Sr. MinistrO. -

O SR. ANTÓNIO ROGÉRJO'MAGRI (Ministro do Tra
'balho e da Previdênciã Social) - Queria apenas ·remeter -à 
seguinte pergunta: o Senador Mauro Benevide_s, neste instan
te, é omisso neste Senado? A falta do Senador, nesta mesa, 
brilhantemente presidida pelo nobre Senador Rachid Salda
nha Derzi;--e OmisSão" desta CasaTTeriliO-a imprensao de que 
a ausência do Senador Mauro Benevides não significa- uriú1. 
omissão, párque o conheço profuridamente. Parece-me, Sr. 
Senador, pela sua insistência, de forma ética ·e respCítosa
mente, que a discriminação contra um otyerãrio não é só da 
imprenSa. Essa afirmação forte e dura não me impressiona, 
porque quem esteve durante anos dentro da valeta, como 
estive, ganhando o saláriO mínimo, não -se con~trange- com 
nada! Quem foi colocado na rua, despejado duas vezes, corno 
fui, não por incnmpetênda, mas pCii aba-ndono da sociedade 
brasileira, não fica COnstrangido-quando V. Ex~ reafirma q~e
deixo a desejar como trabalhador e como Ministro. Não aceito 
essa afirriüiÇão de V. Ex", pOr que não ouvi dos meus campa~ 
nheiros sindicalistas o que ouvi da_sua boca. E eu gostaria 
muito de ouvir issO dos meus companheiros, que representam 
hoje os trabalhadores lá na Bancada! Eu gostaríà, sim, e quero 
lhe fazer _um convite: vou convidar os meus companheiros 
e V. Exa para estarem jutltos-cOrhígO~-no meu_ Gabinete ou 
no de V. Ex• pai:'a eu ouVir essa afirmativa. Quero ouvir deles 
que sou omisso e que não_ tenho me comprometido com os 
compromissos reais não só de Ministro, de Presidente do Con
selho, mas como trabalhador. V. Ex~ me desculpe a veemên
cia, porque não consigo ser apenas Ministro erii determinados 
momentos, porque a minha vinda aqui, Senador Garibaldi 
Alves Filho, é bu~car respostas também junto a V. Ex~ e 
aos seus companheiros do SenadQ, de forma hábil, de maneira 
ética e ·corajosa, para transformar isso que V. Ex• pensa, 
às vezes, ser omissão",~ ou- um comportamento llão cOrretá". 
Mas, a verdade, Sr. S.enador, é que algumas leiS pertinentes 
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço são omisSaS. 
É preciso reformular definitivamente os conceito-s que tocam 
o Fundo de Garantia. -

.Sei que V. Ex\ ao fazer com Veemência--essas ãcusaçõe_s, 
o faz embasado em algumas explicações e; acima de tudo, 
porque V. Ex• busca, na sua sapiência, na vontade de servir 
ao País, soluções para -o Brasil. 

Quero pedir a V. Exa que fa-ça existir o respeito recíproco 
com o qual me dirijo a V. Ex\ neste ins_tailte. DeiXe_ que 
a imprensa fale que minha cachorra é mais inteligente do 
que eu, deixe que o jornalista diga que o "ímexível" é motivo 

. de gozação._ São poucos os mortais que vão entrar para o 
dicionáriO. São poucost Deixe que essa elite retrógrada faça 
essas acusações. Busco ·em V. Ex~ a SOlidariedade e o parceiro 
para mudar definitiva-mente as qUestões relativas ao Fundo 
de Garantia. --

0 SR. GARIBALDI ALVES FILHO - Muito grato a 
V. Er, St. MiniStro. --- -- ~-"----

0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, Sr. Ministro .António Rogério Magri, que comparece 
ao Senado para responder indagações dos Parlamentares desta 
Casa, relativas à atuação- do seu l'vfinistério. · -

Sr. Ministro, eu tenho acompanhado algumas indagações 
e algumas reivindicações de servidores do INSS, a -iiível de 
Unidade da Federação, e tenho encontrado algumas dificul
dades em resolver, via negociação, via acordo em função, 
uma delas, de uma portaria baixada por V. Ex~, Portaria n~ 
3-.553, de 30 de setembro de 1991, que tem em um dos seus 
artigos, o 1°, o seguinte texto: 

"Determinar que o pagamento de sentenças conde
natórias ou de acordos judiciais, ainda que já homolo
gados_, s~jam previamente submetidos a análises técni
cas jurídico-contábeis nas superintendências _e deParta~ 
mentos estaduais do INSS." 

O caso que me feZ indagar a V. Ex~_foi um, dÕ meu 
Estado, que, resultante da ação das URP, montava a qualquer 

.coisa' como 8 bilhões de cruzeiros, e em que um acotdo pro
posto pelos trabalhadores, pelos servidores do órgão, aliado 
à prática que o Ministério adota nessa questãO", um acordo 
viável, possível, poderia situar-se em torno de BQ% do valor~ 
desde que houvesse o prosseguimento e a tramitação normal 
dentrO--da instituição. E que isso nã-o estava sendo viabilizado 
no prazo hábil, que era qualquer coisa como trinta o o quarenta 
e cinco dias, e não sendo viabilizado nesse prazo haveria inci
dência da ordem de 40% de agravamento desse montante,· 
naturalmente com prejuízos enormes· para o setor público, 
já que me refiro a un'la unidade da Federação, e -que todas 
elas estão tomando os mesmos procedimentos. 

Fui informado que cerca de três milhões de processos 
circulam pela Justiça brasileira relativos a esse setor, do INSS~ 
e que, tendo que passar pelos auditores, fui informado que 

são 9 auditores ao todo; e que isso determinaria um tempo 
de exame da matéria de, no mínimo·, 300 anos, algo -despro
positai. 

E sob este enfoque é que queria indagar a V. Ex~ -
e não discordo nenhum pouco de que todas es~as questões 
que tramitam devem ser rigorosamente examinadas pela insti
tuição- para saber o que paga, como paga. E se, porventura, 
não se submete e não deve se submeter a essa _circunstância 
çie levar a9 verdadeiro co_nstrangimento não só ~o setor públi
co, mas, também, a toda a sociedade brasileira, :Pela sua insti
tuição, de Previdência e Seguridade Social. 

Gostaria que V. Ex• informasse dos procedimentos, como 
o. Ministério· está se propondo a resolver essa gigantesca de
ma~da judicial e como resolverá a questão, como determina 
a Portaria n~ 3.553, no se_u art. 1~? 

Inicialmente, era esta a indagação que faria a V. Ex~ 

Ó SR. PRESIDENTE (Rachld Saldanha Derzi) - Co-m 
a palavra o Sr. ~inistro Antônio Rogério Magri. 

O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Tra
balho e da Previdência Social) - Sr. Senador, insisto, com 
o máximo respeito, apenas para recanalizar novamente apenas 
a pergunta do nobre Senador, que não se refere ·ao Fundo 
de Garantia, matéria essa em discussão e para a qual fui 
convidado. Naturalmente, esse assunto nada tem a ver e o 
nobre Senador sabe disso, qual seja, o motivo da convocação. 

Mas, com profundo respeito ao nobr-e Senador, mesmo 
que .rapidamente, posso lhe fazer uma exposição que se refere 
ã carta precat6iia. Quando o Presidente da República instituiu 
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aquela Comissão para ínvestigar as fraUdes, algumas decisóes 
no bojo dessa ComissãO foram tOmadas e uma_de_las era exata~ 
mente essa carta precatória. 

Ou seja, Sr. Presidente, o grande número de fraude que 
detectamos ao longo de toda essa caminhada devia-se e~ata
mente, Sr. Senador·,- à alirieação de maus advogados_. É óbvio 
que não estou generalizando, V. Ex~ sabe disso;· mas- existem 
advogados que ficam nas filas da Previdência Social, como 
Gães fareja dores à procura de velhinhos para "acudir", para 
"proteger'', esses velhinhos que vemos tanto na televisão. 
Mas só hoje. Essa proteção não ocorre aó longo da vida desses 
aposentados. 

Num determinado momento, parece realmente o salvador 
da pátria para salvar os velhinhos que aos poucos estavam 
morrendo à míngua _e ninguém realmente tinha se lembrado 
disso. -Mas ele os explora de maneira vil, para que à noite 
apareça na televisão dizendo o seguinte: é a fila do INSS. 

Essas TV, Sr. Senador, rião têm às vezeS a decência, 
a vergonha, a dignidade de ~eparar o que é _fila do INSS 
do que é fila dos bancos, por exemplo. A nossa parte está 
cumprida, os camês_ são entregues sem fila. Quando chega 
no banco, o tratamento que o banco dá é- diferenciado. E 
aí forma-se a fila e a responsabilidade vem em cima do Mi
nistro. 

Hoje, há uma fila de mil aposentados para entrar na 
Justiça. Não se discute o mérito. Acho que os aposentados 
agem com responsabilidade. Apenas estou fazendo essa pe
quena divagação para dizer a V. Ex~ que são esses advogados 
que, na falsa proteção aos velhinhos, aos aposentados acabam 
por fazer com que aconteça isso que V. Ex• viu: o aposentado 
ganha uma fábula de 20 bilhões de cruzeiros de um só seguro, 
fica com 300 mil cruzeiros e dá o resto para o advogado. 

Para evitar tuj:lo isso, Sr. Senador, quando detectamos 
onde estava a desigualdade é que resolvemos fazer dessa ma
neira. Mas, hoje, a outra portaria já diz que esse- ·número 
vai a 2 milhões e 400 mil cruzeiros. Ou seja, o senhor abre 
um I~que e propicia a que quase 80~ ô~ queril tem processo 
na Justiça, hoje, possa ter o seu caso imediatameiite analisado. 

Só que fizemos- uma coisa, Si". Presidente, instituimos 
o cheque cnlzado em preto. O dinheiro não vai mais para 

· a conta do advogado como ia, vai para-a -conta do velhinho. 

Estou falando .. velhinho" de gozação, perdoe-me Sr. Pre
sidente mas me refiro ·aos aposentados, Porque eu os trato 
como aposentados. São homens que dedicaram as suas vidas 
ao trabalho, os velhinhos. São eles que são ludibriados, que 
são usurpados, e quando, então, se procede de maneira a 
fazer com que essa usurpração tenha um ponto firial, natural
mente aparece alguém contra. E quem é que sai õ.essa defesa? 
Os advogados. 

A grande representação para isso ser derrubado, Sr. Sena
dor, é feito pelos advogados, que querem fazer fluir rapida
mente para tirar proveito exatãmente nas costas dos aposen
tados. 

Foi com- base nisSO cii.ie fizemoS a portaria, foi Com hã.se 
nis-So que abrimos a portaria da precatória, fazendo com que 
até dois milhões e quatrocentos aposentados sejam benefi
ciados, o que fará com que 80 a 90% dos aposentados não 
tenham mais esse problema. 

Repito, Sr. Presidente, que esse assunto está um Pouco 
fora da ordem, mas_ eu não poderia deixar de responder ao 
nobre Senador que tão corretamente me fez a indagação. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Tem 
a palavra o nobre Senador Dirceu Carneiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Em relação ao numero 
de aUditores para examinar esse volume de procedimentos 
judiciais em andamento no País, gostaria de ouvir do Sr. Minis
tro a compatibilidade com a realidade dos processos. 

Evidentemente que não tenho nenhuma restrição a- que 
se leve às últimas conseqüências o exame da verdade da coisa. 
Agora, seria inaceitável que direitos já resolvidos judicial
mente fossem trancados com incidências de_ acréscimos -
não me refiro, especificamente, aos aposentados, faço mais 
referência até nesse aspeCto aos servidores da- PrevidêTicia, 
mais especificamente ao caso da URP -,_que o Poder Público 
sofresse acréscimos injustificáveis-: Oadõ- argum esirã.ngula
mento da máquina administrativa. Era sobre esta questão, 
especificamente, que gostaria de ouvir a palavra do Sr. Minis: 
tro, aqui no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con-_ . 
cedo a palavra ao Sr. Ministro António Rogério Magri. 

O SR. ANTÓNIO ROGÉRIOMAGRl (Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social) -Sr. Senador, é óbvi.o 
que parte da sua preocupação é verdadeira. São poucos os 
prOcuradores, e muitos deles estão colocados em disponibí
lid_ade. __ Mas também queroreafirma_r ao Sr. Presidente e aos 
nobres ·srs. Senadores que mesmo que não- tivéssemos colo
cado em disponibilidade o conjunto de pessoas que foi coloca
do, assim mesmo não daria. Essa questão é mais ou menos 
seq~elhante à do Fu_n_do de Garantia_ por Tempo de Serviço,· 
que colocamos. Hoje, são dois mil e trezentos. Se tivéssemos 
colocado dez mil, talvez não fosse possível. Te~ os esse ponto 
de estrangulamento e de fraqueza que estamos procurando 
solucionar de maneir-a a que esses pi:'ocesSos camínhem rapida
mente, 

. Mas, nobre Senador, esses dias nós tivemos um exemplo 
do cuidado que devemos ter: num processo da Fepasa -
V. Ex~ deve ter acompanhado -, nós tínhamos, ·em quatro 
ou cinco plúrimas, quatro ou cinco aposentados. Não se pode 
aceitar que mesmo os aposentados estejam inseridos em qua
tro, cinco ou seis plúrimas; mas, assini mesmo, eu perdoaria. 
acontece que quem receberia todo aquele dinheiro seriam 
os advogados, que os induziram a fazer aquele tipo de falca
trua. 

Então, Sr. Senador, depois q_ue assuiilí ·a Pastã.da Previ
dência e do Trabalho, deparei-me com as verdadeiras falca
truas que existem nesse sistema. É preciso, sr. -senador -
creia-me, sinceramente-, que-tellhamos um certo cuidado, 
mesmo que isso às vezes empurre-um- process'CS" como o--da 
URP um pouCo mais para a frente. Mas, isso nos dará a 
segurança de recolocar nos cofres da PreVidência, por uma 
outra mão, alguns bilhões de dólares, o que poderá fazer 
com que essa curva, que hoje é descendente. passe a ser 
jogada para cima. 

Concluo dizendo que parte da colocação feita por V. 
Ex~ é verdadeiia, mas conto também co!n a sua compreensão 
em face das dificuldades com que nos defrontamos hoje nessas 
atividades. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - MuitQ 
grato, Sr. Presidente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Sem revisão 

do orador.)- Sr. P;esidente, Senador Dirceu Came~r.o, Sr. 
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Mi:oistro António Rogério Magri, a minha primeira questão 
já foi reSpondida positivamente por V. Ex•, Sr. Ministro, mas 
gostaria de ressaltar a importância da decisão da recOndução 
para o Conselho Curador da designação daqueles que foram 
indicados pelos presidentes Jair Meneguelli, Luís Antôriio de 
Medeiros e C~ndé Pegado, da Central Única dos Trabalha
dores, da Central Força Sindical e da Confederação Geral 
dos Trabalhadores, porque colocaram que seria da maior im
portância que os Srs. Arnaldo Gonçalves, Lourenço do Prado 
e Douglas Gérson Braga continuassem por mais urit ano na 
bancada dos trabalhadores no Conselho Curador, principal
mente em vista do extraordinário trabalho que conseguiram 
realizar. A experiência adquirida por esses representantes dos 
trabalhadores não podia ser deixada de lado. 

Entre as proposições colocadas pela bancada dos traba
lhadores, está ;:tquela relativa ao PHmo Empresário Popular. 
A bancada dos trabalhadores recomendou que os recursos 
do Func;lo de Garantia por Te-mpo de Serviço fossem-- desti
nados principalmente a .habitações para os trabalhadores de 
mais baixa renda. · 

Claro que também os trabalhadores ao nível de classe 
média poderiam e devem ser contemplados, mas em vista 
do enorme déficit para a classe trabalhadora de menores recur
sos, eles apontaram a necessidade de se colocar mais recursos 
para esta finalidade. · 

Então, pergunto se no Conselho Curador V. Ex~ se tem 
col.ocado ao lado da opinião da bancada _dps trabalhadores? 
Gostaria de dar um exemplo prático, comparando dois tipos 
de empreendimentos realizados aqui em Brasília, no biSfilto 
Féderal, mas como exemplo daquilo que ocorre em todo o 
Brasil. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 1 a Cã.ixa 
Económica Federal destinatam recursos para o Plano d~ Ação 
Imediato - PAI - de habitação e, nesse .caso, foram 709 
niilhões de cruzeiros para-a SHIS, empresa do Governo do 
Distrito Federal e, neste caso, 276 unidades foram possíveis
ser finanCiadas a 711 UPF cal.la uma, dois e meio milhões 
de cruzeiros por unidade. Mas, ao mesmo tempo, neste ano, 
em 17 de_ maio de 91, o Fundo de Garantia por Temp() de 
Serviço, através da CaiXa" Económica Federal, destinou muito 
mais reCursos para o Plano Empresário Popular e para o setor 
privado. Enquanto, no primeiro caso, foi feita cOm licitação,· 
no segundo caso foi feita seri:L licitação. 

Neste último caso, ·para o Plano EmpiesáfiO Popular·foi · 
destinado um investiiD'elltO' de 6 bilhões de cruzeiros para 
construção de 672 unidades, de valor unitário -de 2 mil e 500 
UPF, equivalendo a 9 milhões de cruzeiros cada. 

Ora, neste segundo·caso, para um empresa privada reali
zar iSso os recursos non'iitfais dos trabalbãàores-, pelo menos 
em teOria, foram destinados investimentos em habitações para 
a classe média, para serem vendid.as a preço de mercado, 
ao contrário daquele primeiro pl';lno. 

Perguntaria se V; Ex~, realmente, foi favorável, e é favo
rável.e dá preferência, comO está dando' à Caixa Económica 
Federal, a esta segunda alternativa .. No caso do ~mpréstimo, 
de nlais çle 6 bilhões de cruzeiros, a'provado pela Caixa Econó
mica ne_ste ano, em 17 de maio de 1991,· o empreendedor 
foi a Firnla Paulo Octávio Investimento, do Sr. Paulo Qctávio. 

Quer dizer, qual é o critério? Essa é uma primeiri'índagaw 
ção e, se neste caso, a opinião de V. Ex' é de acordo com 
a bancada dos_ trabalhadores, que é unânime na opinião qUe 
:r:elatei: 

A representação dos trabalhadores no Conselho Curador 
apresentou, a partir de 1991 relatórios de distorções na admi
nistração do por Fundo de Garantia Tempo de Serviços, inclu
siVe o não cumprimento da legislação e resoluções do Conselho 
Curador. O relatório foi enviado para váríã.s entidades. O 
Tribunal de Contas da União acatou-o constantando em audi
toria sigilosa a veracidade das denúncias apontadas e deter
minou auditoiía analítica n~ ~Çaix~ ~conôrnica-, o que -órà. 
está em curso. O Congresso Nacional constituiu CPI que apura 
a~Situação e tem constatado a gravidade. 

Quais as providências tomãdaS- p_Or ínicia.tiVa da p-resi
dência do Conselho Curador, em face de tais relatórioS? 

O Ministério da Ação Social deveria ter apresentado até 
31-7, conforme dispõe a Lei n9 8.036, o Orçamento de Planos -
e Metas Físicas de 1992, para a apreciação do Conselho Cura
dor. A bancada dos trabalhadores no conselho, desde agosto 
últin:w, vem _cobrando a apresentação de tais documentos, 
buscando o cumprimento da lei e das atribuições do Conselho. 

Quais as medidas objetivas tomadas peta: Pn!sldênda- dá 
Conselho, visando assegurar o que dispõe a lei e o aéesso 
tempestivo ao Orçamento de 1992? Por que até ·agora não 
foram apresentadas? 

O Conselho Curador recebeu relatório 'de prestação de 
contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que con
tém manifestação da auditoria interna da --Caixa Económica 
Federal, assim como da auditoria externa, realizada pela Príce 
Whitehouse, que se negaram a dar parecer sobre as contas· 
dQ Fundo de Garantia po.r Tempo de Serviço em face da 
gravidade das distorções apresentadas. 

Quais as iniciativas que· o Ministé-rio tomou no -sentido 
de verificar e solucionar as observações graves aF apontadas? 

Farei as demais perguntas em seguida. 

OSR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social) -·sr. Presidente, Sr. Sena
dor Eduardo Suplicy, respondo com tranqüilidade e o respeito 
profundo que V. Ex~ merece. Suas_ perguntas-são pertinentes 
e vê_m, exatamente, ao encontro daquilo que venho buscar 
nesta Casa, que é a parceria. 

A primeira já respondi, e reâfirmo que é a ryCondução 
dos nossos companheiros trabalhadores de ambas as Centrais 
Sindicais, porque o trab~lho deles realmente, foi excepcional, 
e. reconduzi-los novamente a mais um período foi a coisa 
inais coei:ente que fiZemo-s. · · 

V. Ex~ me perguntou sobre a destinação de recursos. 
Sobre isso, dei atenção quando da discussão dos meus compa
nheiros, quando eles me indagam. Não posso evitar de explicar 
isso de uma maneira mais Simples. São -dUas a~;- formas-de 
ação que tenho tido com relação ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço. Uma ação, quando _presido o Conselho 
Nacional do Fundo de Garantia. Uma ação-·que tem que ser 
equilibrada, porque é um Fundo tripartite, e como as três 
partes têm o mesmo dire~to, tenho procurado, como mediador 
dos embates, fazer com que todos os lados possam ter respei
tados as suas decísões, as suas colocações. Tenho deixado 
que as discussões nos diferentes patamares sejam respeitoSas, 
democráticas e sempre possam avançar. Esta conduta, tenho 
procurado desempenhá-la condignamente. E não é raro, Sr. 
Senador, ~esmq presidindo o Conselho, ficar ao lado .dos 
meus companheir!JS sindicalistas. É evidene que não posso 
concordar em tudo com meus companheiros, porque também 
assim era a minha vida de sindicalista. Nem todas as vezes 
tive que concordar coni meus companheiros, com Lula, com 
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Meneguelli, com- Pegado, muitas vezes divergí de suas opi
niões, mas sempre respeitosamente: assim tem sido no FUndo. 

Tenho. tido conversas amigáveis, particulares, com esses 
companheiros em relação ao Fundo, coisa que até efii:amente 
poderia ter evitado, mas não o faço, porque tenho sempre 
as portas do meu Gabinete abertas._ Recebo relatórios dos 
trabalhadores. Tenho recebido muitos relatórios da CUT por 
intermédio do Douglas. Tenho os consubstanciado com as 
discussões· na Secretã.dã do Trabalho, com a Secretaria Execu
tiva. Aproveito a oportUnidade, lembrando uma p~rgunta an
terior, para dizer que o Secretário, vindo da Caixa Econômica, 
tem auxiliado, de maneira substancial, as CentraiS Sindicais, 
quando fazem as suas comuniCaÇões. Eritão, teiiho me colo
cado ao htdo deles, sim, Sr. Senador, todas as vezes em que 
os encaminhamentos feitos pelos meus companheiros, estejam 
naqueles princípios estabelecidos dentro ~~ Lei que reg~ ~ 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e dos prindpios 
étiCOS-da sociedade brasileira. - --

Mas quero reafirmar a V. Ex~ que tenho me colocado 
ao lado deles Há momentos em que não posso ser con:fundido. 
Há momentos que sou Ministro ·de Estado do Trabalho e 
da Previdência SociaL Enfim, há momentos_em que h ajo como 
Ministro, e em outros como sindicalista, ainda com os meus_ 
próprios companheiros. 

Os relatórios de distorções, muitas vezes, são verdadei
ros. Nem tudo que eles colocam, ·como distorções, ·às vezes, 
são infórm3Ções qUi chegam aos meus companheiros,_ mas, 
de qualquer forma, muitas delas são verdadeiras e têrr{obtido 
um grande espaço ~a discussão interna do Fundo. E não raras 
vezes os trabalhadores são vencedores nas suas teses, nas 
suas argumentações, deixando os próprios ·empresários sem 
respostas e porquanto obrigados a estar solidários com as 
propostas dos trabalhadores e o própriO Governo,· respre
sentado por mim, pela ~ixa EconómiCa Federai e BancO 
Central, sem respostas. E natural que todas_ as vezes que 
os companheiros vão nesta direção, com coerência e com 
informações cabíveis, tem sido realmente um espaço demo
crático que Sabem usar, e. muito bem feito. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Ministro, gostaria 
de reforçar a pergunta que não senti como inteiramente res
pondida sobre a opinião de V. Ex", relativamente ao Plano 

· Empresário POpular, em relação a·ootro plano que possihilita 
investimentos em larga escala onde o déficit é menor. -

Gostaria, ainda, de formular outras perguntas no tempo 
que me resta. 

O relatório de prestação de contas de 1990, apresentado 
pela CEF e MAS, demonstra que somente 49% dos recursos 
do FGTS foram aplicados em habitação popular enquanto 
que a Lei n" 8.036 (art. 9". § 3") dispõe que no mínimo 60% 
dos recursos devem ter esta destinação. 

Esta mesma lei dispõe que compete ao Conselho Curador, 
inclusive através do MTPS, fazer cumprir o nela disposto (art. 
23), assim como tomar as providências cabíveis para correção 
de ates e fatos do MAS c da CEF que prejudiquem o cumpri
mento das finalidades concernentes aos do FGTS (art. s~. 
V). 

Isso não vetn ocorrendo. 
A fiscalização que se pretende iniCiar pelo- qUe dispóe 

a Circular Normativa n'' 1/91, da Secretaria Nacional do Traba
lho, publicada na última terça-feira (22-10), não-·preve; de 
modo sistematizado, como a fiscalização encontrará os sonega
dores do FGTS. A ponta somente que o fiscal poderá consultar 
os bancos e a CEF para o exercício do seu trabalho. Por 
que não se organiza o processo de fiscalização, tomando por 
base o art. 23, § 7" que reza que a rede arre~dadora e a 
CEF deve.rão prestar ao MTPS as informações necessárias 
à fiscalização? O que se tem feito para que tais informações 
cheguem ao Minist~iio do Trabalho.? 

Segundo relatório do Conselho de Curadores do FGTS, 
a partir de dados fornecidos pela CEF, a Grande São Paulo 
foi responsável em 90 pela pa~ticipação de aproximadamente 
30% no total de· rec~.Lrsos arrecadados pelo FGTS. 

Ape~ar dessa participaçãO SignificatiVa," foram aplicadõs 
apenas 0,2% destes recursos na cidade de São Paulo. Ou 
seja, um valor 150 vezes menor do que o arrecadado_. 

Por outro lado, entre os financiamentos concedidos à 
cidade de São Paulo, nenhum deles foi destinado à COHAB 

Quando os trab:iihadores se apresenta_Q!. e ·diZem: ''Mi- ~ Companhia_ Habitacio_nal .dã C1dã_ge 4e· ~~áo P~uto __:_ em_ 
nistro, ou Magri, c_ompanheiro, mandei um ofício paraCaixã q"ue pese o fato de a Prefeita Luiza Erundina, e· a Secretária 
Econômica e não há resposta".-Tenho feito, Senador Eduardo de_ Habitação terem muitas vezc;;_- solicitado essa possibi
SUplicy, e vou colocar publicamente, 5:em nçhum coilstran- !idade; em que pese estar hoje perfeitamente _e:m di3. -com 
gimento, porque sou um homem do Governo, fiel ao !1J.eu a Caixa Econômica, o Município de São Paulo, todos os óbices 
Presidente, fiel às diretrizes do meu Presidente, fiel às dire- que antes for~m levantados estªo inteiramcn_te superados. 
trizes do meu Governo, é óbvio que não posso ficar_":a m~§.a . -
de negociação com 0 Governo, sair à rua e ficar contra_ 0 · - Por que será? Será que para os amtgos do Presidente 
G_o_yerno. Não. - _____ -~-'-pode-se destinar empréstimos da ordém de 6 bilhões de cruzei-

So'u um homem de Governo e respeito profundamente 
as diretrizes dadas-pelo meu Governo, porquanto dialogo com 
meus companheiros, seja a Miitistra Margarida Procópio, seja 
o Presidente da Caixã. Econômica Federal, com relação a 
esses documentos e lhes cobro. É pena que não tenha nenhum 
ofício, mas poderei depois enviar a V. Ex~. Cobro com vee
mência, eticamente, educadamente; qu-e- é o queposso fazer. 
E muitas vezes ligo, como fiz hoje ao Presidente_ da- Caixa 
Económíca Federal: ... Álvaro, preciso disso. OSTiibalhadOres 
estão pedindo isso. É preciso fai:ê-lo o mais urgente possível".
"Tenho tido esta preocupação, Sr. Senador, de fazer fluir 
com seriedade sempre que esssas questões me chegam em 
relação aos ofícids CfUe os trabalhadores remetem e muitas 
vezes passam do tempo e não são ~espondidos. 

ros, hOje, para os empreendimentos que avaliarem como ade
quados? E para uma cidade onde a prefeita é da oposição 
as ·pártà.s estão fechadas? 

Em que pese o Presidente ter dito que não perseguiria 
aqueles que não fossem partid~rios? · 

Gostaria, Sr. Ministro, ae salientar que eStão presentes 
representantes de trabalhadores S~rt} terril, de Santa Catatiria, 
vis"itando 0- senado hoje à tarde, que gostariam de ouvir de 
V. Ex•, especialmente, ilão a respeito do Fundo de Garantia 
por Tefi!po de Serviço. talvez se consíderar maiS" adequado 
falar após a sessão, mas sobre a questão da aposentadoria 
da mulher. cm especial em relação ao homem do campo. 
Isso está sendo objeto de regulamentação, preocupando muito 
os trabalhadores rurais do Brasil inteiro. 
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Finalmente, terminou há pouco o leilão da Usifl?inas; 
as ações foram arrematadas por 15% acima do va~or inicial; 
94o/c do valor adquirente, segundo a informação que acaba 

·de ch't:gar, é de capital nacional. O controle passou para as 
mãos das grandes fuildaçõcs, ou seja: Previ, Funcep, -Pctros 
e outras. 

Gostaria de ouvir a opin-ião de V. Ex~ sobre a maneira 
como têm sido administrados os recursos dessas Fundações, 
uma vez que tambt!m não tem sido suficientemerite ffàhspa--
rente. É muito importante, Sr. Miriistro, que o trabalhador 
possa acompanhar mais de perto o que é feito dos recursos 
dessas Fundações. 

Ainda recentemente apresentei requerimento- já apro
vado na Comissão Mista do Orçamento -convidando a_ ex
Ministra Zélia Cardoso de Mello para que diga sobre a sua 
experiência no que diz respeito a isso. · 

O fato de_es.sas Fundações, de os fundonãrios das empre
sas estatai .terem adquirido, o controle da Usiminas significa 
que o Governo obviamente procurou agir c-oordenad-affiente. 
Está aí um indício claro_ de que o Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamen-to age coordenando as ações-desses 
fundos, administrados pela Diretoria de cada uma dessas em
presas. Isso é indicativo de que aquilo de que tanto falavam, 
no sentido de que as empresas privadas iriam controlar, aca
bou não acontecendo! Foi preciso que o Governo interviesse, 
através das Fundaçõ_es que controla, para salvar a Usiminas; 
salvar o leilão de- algo que poderia ser um vexame! 

Em que medida, Sr. Ministro, os trabalhadores das em
presas estatais nominalmente proprietárias desses fundos par
ticiparam da decisão de comprar a Usiminas? Será que todos 
fOram perguntados a respeito? 

Ainda nesta linha, Sr. Ministro, gostaria de indagar a 
V. Ex~ se não seria necessário- maior trahsparêneiã., sõOretudo 
com o que faz com o PIS/Pasep, com o Fat, com o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço? Tudo ainda é sigiloso. 

Tenho em mãos um relatório sobre a destinação dos recur
sos do Fundo d_e Garantia por Tempo de Serviço, que ainda 
é considerado sigiloso. G.ostaria - há projeto de lei nesse 
sentido tramitando nesta Casa - que fosse transparente. O 
projeto de Jei determina que todo empréstimo com recursos 
fornecidos pelo BNDES, Banco do Brasil c instituiÇOesoficiais · 
de crédito deve ser publicado, uma vez por mês, no Diário 
Oficial, para que não se esconda de ninguém, em especial, 
dos trabalhadores. Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO ROGÉRIO MAGRJ (Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social)- Sr. Senador, tenho um 
profundo respeito por V. Ex•, por conhecer o brilhantismo 
com que domina o que se propõe a de[ender e por conhecer 
a transparência das suas ações. 

Sinto-me prejudicado por-t'er de responder ein dOis minu-
tos a tudo aquilo que me foi perguntado: Tentarei fazê-lei 
rapidamente. _ " 

Em primeiro lugar, já cumprimentei nieuS ãmig6S frâba
lhadores. Faço-o, novanfente, de público, com um ~braço 
carinhoso. Já me coloquei à disposiçãO de recebê-los, a pedido 
de um Deputado que os estava acompanhando, no meu gabi
nete para lhes apresentar o que está acontece.ndo e sair já 
com as orientações reais. 

Quero responder por último à questão da privatização. 
Essa transparência que V. Ex~ pede é a transparência de que . 
não abro mão neste Governo, tenha a certeza disso. É essa 

a transparência-qUe á Presidente da Re-pllblica tem cobrado 
de todos nós, Sr. senador, nas reuniões rrjinisteriais-. 

-com· relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi
ço, saúdo alegremente de público o anteprojeto que se encoil· 
tra tramitando nesta Casa, que dará transparência total ao 
Fundo de Garantia por Tempo-de Serviço. Esse é o desejo 
nosso, dos trabalhadores, é dessa proteção que nós trabalha
dores precisamos. E vamos ajudar n·aquílo que for possível, 
com nossas lideranças, para fazer que o projeto tenha urgência 
urgentíssima. E tudo, Sr. Senador Eduardo Suplicy, que esta 
Ca~aentender que tem que sercoloc:ado com transparência 
no_ FiifidO de Gafantía na Previdênciã Socíãl; no nosso campo, 
será sempre bem-vindo, s_erá sempre amparado, porque esse 
é o nosso dever. 

Quanto à pergunta que· V. Ex~ me fez sobre O investi
mento,__ em relação aos empreendimentos de alguns empre
sários em detrimento dos Estados, estou literalmente de acor
do com V. Ex\ com os trabalhadores. Não pode haver nenhu
ma forma de radicalização. para não se dar prioridade à Pre
feittura de São Paulo, que aliás é o meu Estado, e priorizar 
esse_ ou aquele empresário, seja ele ou não amigo do Presi
dente da República. 

Quero fazer a defesa do Presidente da República, neste 
instante. 

Não conheço pessoalmente os amigos do Presidente da 
República, não sei quem é amigo pessoal do Presidente, mas 
pela qualidade de Governo que empreende Sua Excelência, 
tenho certeza, pela transparência, Sr. Senador, de que não 
há nenhum dos seus companheiros, seus amigos previlegiados 
no Fundo de Garantia por Tempo de ServiÇo. -

-se- houver, nobre- Senador Eduardo Suplicy, serei a voz 
discordante, dentro deste Govei'no, nesse particular. Estarei 
sen:ipre ao lado dos meus companheiros sindicalistas, dos meus 
cç,tt:!p_anheiros _traba_lhadores,_ para que se dê prioridade às 
coisas mais importantes-dOs Est3.dos, e nãO ãos- effipresários. 

Para encerrar, Sr. Senador, com relação à Usimiiias, te
rnos alguns pontos divergentes. sou- uriiliomem" q"i.le te-m uma 
visão_mais privativista do que a de V. Ex~, mas nos respeitamos 
reciprocamente, o que é iinportante. Muito cedo no sindicato, 
sempre achei que o Estado é grande e incapaz de se gerenciar 
e que, plagiando, erri parte o meu Presidente, '"o seu gigan
tismo o torna corrupto". Em muitos pontos, sou favorável 
à privatização, e o fui sempre, porque no meu ponto de vista 
não cabe ao Estado fazer aço. Ao Estado cilbe dar educação, 
saúde mas essa é uma discussão mais ampla. 

Cçnsidero importante que as fundações, como a Portos, 
a Cesp, tenham realmente tido es_sa consciência e se apoderado 
de uma fatia grande da estatal brasileira. Digo isso com cons
ciência porque fui fundador da Braslight, da Light no Rio 
de Janeiro, uma fundação coerente que cresceu, que quase 
comprou todo o património da empresa, porque sabe geren
ciãr. Quem sabe, nas mãos dessas fundações o dinheiro da 
Usiminas, o dinheiro do investimento do Estado, possa se 
direcionar para a educação, para a saúde, para outros campos? 
Quem sabe, assim, as fundações possam, com a sua compe
tência gerenciar e üizer com que alguns segmentos privados 
ponha as mãos nela e arrebatem de nós um património que 
é muito importante? 

O SR. EDUARDO SUPLICY :__ Sr. Ministro, como V. 
Ex~ diz que este Governo está representando os descamisados, 
avaliaria se humildemente posso fazer uma recomendação; 
que, cer~as_ ocasiões d~ve~a V. Ex~, com maior firmé-Za, bater 
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na mesa e dizer nas_ reuniões ministeriais que as ·vozes dos 
descamisados e dos trabalhadores precisariam ser melhorou vi~ 
das antes de se prosseguir, tal como nesses últimos 20 meses, 
com tal recessão, com tanto desemprego. 

O Sr. Esperidião- Amin- Com o Governo paralelo. 

Durante o discurso do Sr. Eduaido-Sup1iCy, o Sr. 
Rachid Saldanha Derzi, 3" Secretário~ deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 
19 Secretário. 

. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Sr. Presidente, Srs. Sena: 
dores, Sr. Ministro, desejo sinfetizar ao máximo a razão pela 
qual me inscrevi para fazer algumas indagações nesta oportu
nidade, mas não posso deixar de iniciar com algum,as observa
ções acerca do aspecto político da presença de V. Ex~ aqui. 

Quero dizer que fiquei muíto bem impressiOriado pela 
desenvoltu.ra, pela sinceridade que V. Ex' denota ao dar res
postas às inda·gações que aqui são feitas. Critiquei a ausência 
de V. Ex• na Cori:J.issãó Parlamentar de Inquérito mista qUe 
apurava as fraudes da Previdência. Com a mesma clareza 

.com que o fiz desejo iniciar a minha participação congratu
lando-me corri, V. Ex~ pela coragem, pela sinceridade sem 
afetação que V. Ex• está aqui demonstrando a quem sabe 
avaliar, não apenas o que as pessoas dizem, mas t_ambém 
o que as pessoas são. 

Inicio, portanto, cumprimentando-o, com a mesma since
ridade com que o critiquei naquela ocasião, dizendo que, 
do pOnto de vista pessoal, V. Ex~ sobe no meu conceito e 
merece mais respeito pela função que exerce do que antes 
desta ocasião. De forina que se para rl.ã:da mais servísse, pelo 
menos para que eu conhecesse esse ângulo vertical da persona
lidade de V. Ex~ já me valeu, na tarde de hoje, a sua presença 
aqui. 

Quero ainda frisar que me magoa comO cidadão brasileiro 
assistir a nossa impotência, a impotência da elite, seja ela 
no Executivo, no. Legislativo ou no Judiciário, djantede duas 
circunstâncias. A primeira, é na que·stão das fiaudes da Pre-Vi
dência. A segunda, é a vergonha das filas. Todo ro_~bo deve 
ser condenado, mas aquilo que brota, aquilo que é a. essência 
do suor do trabalhador. esse é o chamado_ dinheiro que amaldi
çoa, ess.e dinheiro, quando roubado, deve amaldiçoara benefi
ciário inescrupuloso. · . 

Ainda ontem, quando recebíamos na Comissão de Consti-: 
tuição, Justiça ·e Cidadania a visita do Procurador-Geral da 
República, testemunhávamos a impotência das insfituições 
para efetivar tais punições, apes-ar de devidamente identifi
cados os autores de fraudes comprovadas, seja pela via da 
sutileza j urídiça ou processual. · 

Então, a minha primeira indagação é neste sentido. Qual 
a avaliação que o Ministro d6 Trabalho e da Previdência So
cial, o operário, o cidadão Antônio Rogério Magri faz dos 
seus esforçns e dos_ esforços dos seus colaboraQ.ores a esta 
altura, 19 meSes e alguns dias à frente do Ministério, no tocante 
à moralização da gestão do dinheiro, do património do traba~ 
lhàdor brasileiro? E a segunda indagação. Magoou a todos 
nós, e acredito que a V. Ex• também, assistir a· esses episódios 
do começo deste mês de out.ubro, das filas, não apenas para 
receber proventos em datas alteradas, mas até para ter acesso 
aos camês, com valores, se não esclarecidos, pelo menos con
trovertidos, como já foi abordado em indagações antederes. 

Quãis as pi-evidências concretas que V. Ex". o Ministério, 
o INSS estão tomando para que o povo brasileiro, que tem. 
sofrido vexames de tanta e tão variada sorte, seja poupado 
desta, na minha opinião, desnecessária forma de humilhação. 
São as duas indagações que ínicíalmente formulo a V. Ex• 

O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Tra
balho e·cta Previdência Sociâl)- Sr. Preside-nte, Sr. Senador 
Esperidião Amin, em primeiro lugar, quero agradecer as pala
vras gentis de V. Ex~ a meu respeito e dizer que a recíproca 
é verdadeira, porque tenho pelo nobre Senador, de velhos . 
t~rnpos políticos, um carinho especial, pela sinceridade, pela 
de~icação ao seu poyo, às causas sociais deste País. Agradeço 
imensamente a forma carinhosa com que V. Ex• .se referiu 
a minha pessoa. 

Nobre Se!lladbr, é como se eu pudesse repetir, não mais 
veementemente do que V. Ex', e também ser signatário do 
que V:. Ex~ coloGou em relação à vergonha que todos nós 
brasileiros, sejamos operários, senadores, qú.em quer que seja
mos neste País, sentimos ao nos deparar com fílas que hoje 
são ni.ostradas, não de maneira positiva. mas de maneira errô
nea, de rn~meira ã. cóiifundir mais do que a colaborar. 

Quando assumi o Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social, Sr. Senador, o fiZ cheio de vontade. Houve algumas 
obstruções, não impostas, mas que são naturais do sistema 
-senti algumas dificuldades -, mas tive a sensação de que 
deveria agir num movimento pendular. Teria que haver um 

. movime·nto pendular. Essa malha da fraude, que existe já" 
como instituição neste País há 54 anos, tínhamos que ter clare
za e rapidez pará fechá-la mais ã frente. E na volta, na ação 
pendular, pôr na cadeia todos aqueles que dilapidaram ·de 
forma desalmada, vetgonhosa, o dinheiro do trabalhador bra
sileiro. Eu, o Dr. ·José Arnaldo Rossi, Presidente do INSS 
----:- que tem me "ajudado rigorosamente no trabalho - toda 
a nossa equipe elaborou uma série de projetas. Quando um 
deles já estava quase pronto, Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
estouraram as fraudes e o Presidente da República, como 
guardião do erário público constituiu aquela Comissão, presi
dida brilhantemente pelo Dr. João Santana, hoje Ministro, 
que, consubstanciando o meu trabalho, a·judou-me a buscar 
informaçõe.s .. E quando o President~ Fernando Collor de Me
llo me devolveu o Ministério é as ações dessa Comissão vieram 
para ser impleme~tadas, parte delas, 90%, já estava em allda-
mantO desde que.assumimos o-cargo. . . 

Não g1e estenderei muito, porque é longa essa história, 
Mas tenho clareza de que não é possível, Sr. Senador Esperi
dião Amin, um posto de benefício como o da Lapa, em São 
Paulo, conviver com 150 mil benefícios de manutenção. Isto 
sigõifiCã q_ue 150 mil pessoas, Sr. Presidente, podem procurar 
o posto, se quiserem num só dia. Esta malha é uma loucura. 
Estas imagens da televisão, da Baíxada Fluminense, de São 
João de Meriti, onde há explosão demográfica - a Baixada 
Fluminense tem qu.ase 3 milhões de pessoas, só São João 
de Meriti terri quase·800 mil, são de uma área onde temos 
um posto, caindo aos pedaços com 75 mil benefícios. E o 
pior e o mais grave~ é que tudo é feito à mão, nà:o há" um 
computador, nada é informatizado; os aposentados, aqueles 
que precisam, os pensionistas, estão entregues, literalmente, 
a essa malha, que se deteriorou ao longo destes anOs todos. · 

· A primeira visão nossa é informatizar a Previdência So
cial. E aí, Sr. Senador, no passado tentaram informatizar, 
compraram diversos equipamentos, não podemos aqui, nem 
vamos acusar ningl!-~~. mas há computador que não conecta 
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com outro. Gastouwse milhões na Previdência e ela está- aí, 
ainda hoje, sendo manualmente trabalhada. Fizemos o Pro
jeto "Girafa" -o nome é até interessante, .talvez seja para 
se ver mais longe --que informatiza, o Projeto Prisma, em 
síntese, estamos inform-atiZando as regiões fiscais, estamos_ 
inforniatizarido os postos. - - ------- -

E _agora, mais do que. nunca, Sr. Senador, convenci o 
Presidente da República que parte do nosso orçamento vai 
ter que ser usado para descentralizar esses postos. E comecei 
agora. 

Já na Baixada Fluminense, por exemplo, São João de _ 
Meriti terá oS 75 mil benefícios de um posto só distribuídos 
por mais outros 5 postos,- to-talizando-se 6 postos com 15 mil 
benefícios cada um, informatizados, na tentativa de fazer com 
que Os companheiros aposentados, com que aqueles que preci~ 
saro dos trabalhos da Previdência possam ser recebidos com 
dignidade. Aumentamos o valor do posto de !50 para 180 
milhões; colocamos ar-condicionado, porque ninguém pode 
trabalhar, na Baixada Santista, Com um calor daqueles, porque 
não produz. 

Temos procurado, Senador, fazer com que nossos esfor
ços se canalizem para a modernização." Muitas coisas já foram 
feítãs. Precisaria enilmerã-las aqui, mas· neste- instante_ elas 
me fogem. - --

Por exemplo, a ação fita a fita do Banco Dataprev;·onde 
se davam as maiores distorções, as maiores fraudes. As folhas 
que depois pagariam os- aposentados saíam do Banco para 
a Datapre,ce percorriam -sete, oito, dez mãos .. As fraudes 
eram feitas na rua, pe!Ci CãminliO. Hoje, isso aCabou. É fita 
a fita-~ Há várias -coisas que eu levaria horas enumerando para 
V. Ex• -

Mas o bom, e V. Ex~ me dá oportunidade de responder, 
é que tem'os consciência. O Presidente da República tem sido 
um cobrador, tenho dito. iSSO -todas as vezes que posso, enér
gic-t;J, duas a três vezes por dia. Hoje, por exemplo, f~ço público 
aqu,i, Sua Excelência me ligou. Averiguamos a_ questão de 
uma senhora que ontem andou oito horas, de um lugar a 
outro. O Gel. Agenor me ligou também, fomos atrás dessa 
senhora, já a encontramos e de fato, este é um caso em que 
o INSS não tem culpa. Ela pediu a transferência <;to seu posto, 
em Botafogo para Copa bana, mas- foi ao posto de Botafogo. 
Chegando lá ela não disse nada e fqi informada de que não 
era lá. De qualquer forma, foram oito· hor'*s de via-crúcis 
que essa senhora viveu. A primeira coisa que o- Presidente 
me 4isse, hoje, foí: "Magri, isso não pode acontecer." Rea
firmo que o Presidente Collor tem sido um grande cobrador 
das nossas atividades. 

TemoS- um plano" a curto prazo, que dev-e ser cumprido 
até 31 ·de dezembrp. São 63 itens. Espero em Deus-que eu 
e minha equipe, parte dela aqui presente, possamos concre
tizar es-ses-63 itens. Com eles e mã.is a construção dos postos, 
descentralizando, poderemos resgatar definitivamente a digni
dade daquele que precisa da Previdência Socíal. 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN--'-- A propósito de sua respos
ta; Ministro, vóu-fazer- Uiri.a Sugestão bastante objetiva. As 
datas de pagamento estabelecidas agora pelo INSS, s~ não 
estou enganado, vão -de 6 a 10 de cada mês. ·_Espero que 
. no mês de novembro parte substancial dos problemas regis
tradoS no mês de outubro sejam resolvidos. Estou certo na 
minha expectativa? 

O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social)- Diria que estamos traba
lhando nessa direção. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Quero antecipar, sob a 
forma de sugestão, uma proposta que vou apresentar aqui 

-no-plenário do Senado. Temos a função de legislar e de fiscali
zar, pela Constituição Federal. Podemos constituir uma comis
são parlamentar, mas venho sugerir a V. E~~ uma forma mais 
expedita, mais humana e mais operária de resolver, ou de 
pelos menos tentar resolver esse assunto. 

V. Ex~, há pouco, convidou um ou mais senadores, a 
partir da intervenção do Senador Garibaldi Alves, a irem 
ao seu gabinete, ou V. Ex• ir ao gabinet~ do r~ferido senador. 
Faço a V. Ex" uma sugestão e um pedido: listemos, de 6 
a 10 de novembro, pontos onde ocorreram problemas, que 
estão em processo de solução ou não, nessas fílas, e vamos 
constituir uma comissão, formal ou informalmente- ao Sena
do Federal incumbe d_ecidir a formação de uma Comissão 
Parlamentar Externa -junto com V. Ex~ e os seus assessores 
e passar algumas horas, durante e período acima referido, 
para ver o que melhorou e o que não melhorOu, para sofrer
mos, se não a fundo pelo menos visualmente, junto a esses 
que estão padecendo humilhação das filas sem resposta. É 
uma consulta que lhe faço. _ 

· O SR. ANTÔNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social) - Permita-me, Sr. Presi
dente, com todo o respeito, brincar com o Senador Esperidião 
Amin, porque a nossa amizade nos permite a liberdade, o 
carinho, o respeito. 

Parece que o nobre Senador esteve, hoje, ·no gabinete, 
do lado de fora, ouvindo o que conversávamos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Ex• sabe que lá nunca 
estive. Nunca lhe pedi uma a~diência. 

O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social)~ É verdade, nobre Sena
dor. Porém. será sempre muito bem recebido, pelo bom ami· 
go, pelo bom Senador e pelo bom político que é. 

Estavam, hoje, presentes à mesa a Dr" Márcia B:a:rsite, 
·nr. Marota, Dr. Júlio Cesar, quando recebi o telefonema 
do Presidente da República. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Quero dizer que também 
não combinei com SUa Excelência. 

O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do 
Trabalho e da Previdência Sociãl) -POr ,Ísso, eu disSe que 
tudo iria funcionar muito bem. 

Determinei hoje, à Dr' Márcia Barsite_ a formação de 
uma C_omissão urgente d~ vários Segmentos, para que pudés
seil)os ir a~s locais identi.ficar o que está acontecendo. A pro
posta de V. Ex• consubstancia essa. 

Eu diria que aceito de cOração aberto essa proposta, por
que é esse respaldo, é essa parceria, Sr. Senador, que nós, 
eu e minha equipe,. também vemos buscar no Senado, nesta 
Casa onde os interesses dos trabalhadores _são tratados np 
patamar da dignidade. 

Quero dizer a V. Ex• que sobre os detalhes naturalmente 
podemos tratá-los posteriormente, mas considero fundamen
tal, importante essa parceria, qu'e buscamos com os sindicatos, _ 
com os companheiros sindicalistas, encontre agora o respaldo 
do Senado . 

Só posso saudar de forma efusiva essa sugestão de V. 
Ex~, aceitando-a publicamente. 
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O SR. ESPERIOIÃOTMIN =.: Quer'o "dizer q~ue fico grato 
pela exuberante resposta de V. Ex~ e quero dizer que vou 
propor ao Senado, pelo qual não posso falar, a constituição 
dessa _comissão pa-rlam ena r externa; se ela fOr criada formal
mente, ela procurará o Ministério tempcstívamen1e, se não 
for criada, quero dizer que gostaria de conhecer o roteiro 
para, não s_ei se como parceiro, pelo menos, conto fiscaL -
acompanhá-lo. 

O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social) -Muito obrigado, Sr. 
Senador. 

reclamação do Senador Éduardo Suplicy, alega~do que São 
Paulo contribui com 30% da arrecadação do FGTS c só teve 
aplicado 0,2% em habitaçã-o pop~Iar. · 

Em segundo lugar, _errtbora o obj_eto _da convocação de 
V. Ex~ tenha sido especificamente pa~a responder às iriCÍaga
ções ~ respeito do FQTS}_ gostaria de fãzer- algUmas conside
rações relacionadas a uma correspondência qtie recebi ontem 
da FederaÇão Nacional dos Fiscais de Cõntríbufções Pfeviden
ciáriaS. Temos acompanhado, atravé-s da imprensa. aS declara-_ o 

çóes de V. Ex~, do Presidente da República e_de outras autori
d~de_s,_ no ~entido d~ q1:1e a Pr~vidênci'!- está fãlida, que ~ 
Previdência é inviável --fato no qual, até não acreditamoS. 

_ Penso que a Previdêncià SOCial é a instituiçãO mais s6Iidã 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu--Carneiro) - Concedo a deste País, tendo em vista o fato de ter sido vítima de desvios, 

palayra -~o nobre Senador Nabor Júni_or por cinco minUtós, rombos ~ roubos, e ter suportado a tudo isso. São tril_hões 
iniCialmente, para interpelar o Sr. Ministro. . - - · e trilhões de cruzeiros que foram desviados da PrevidêD.dtl 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) ___: Sr. PreSl-- · So~ia~ e a instituiçãO ainda está sobreviVendo bravamente, 
dente, Srs. Senadores, Sr. Ministro, decorrer da exposição felizmente. Isso demonstra que é realmente muito-sólida._ 
de V. Ex'·', Sr. Ministro, c também em rcspostã a -uma das ·Entretànto, temos-ácompanhado as declarações das nos-
indagações do Senador Garibaldi Alves Filho, V. Ex~ declarou sas autoridades no sentido de que a Previdência está falida, 
que a evasão de recursos na arrecadação-do FGTS, nos anos ---que é inviável e que precisa p-assar por uma completa reformu
de 1990/1991, ascende à astronómica cifra de I (rilhão e 400 ~ lação. 
bilhões de cruzeiros, em função da carência de fiscais e, tãm- - Diz a Federação Nacional de Fiscais de_ContriQuições 
bém, em decorrência da passividade, podemos dizer assim, Previdenciárias. em correspondência de 15 de outubro, o se-· 
das empresas em recolherem normalmente a contribuição para guint~: · 
o FGTS. ,, ~ ~ ~ - -

Além disso, o Ministério do Trabalho conta' apenas com 
. dois rriil e trezentos fiscais, qu3.n:do deveria contar, para·pro~--
der a .uma fiscalizaçãó eficiente na arrecaáãção do FGTS, 
com dez mil fiscais. 

Pergunto, então, a V._ Ex• o seguínte: Já_quc esse mon
tante de 1 trilhão e 400 bilhões de _cruzeiros representa 113 
da receita do FGTS, não_ cotripensaria o Governo admitir, 
através de concurso público, esses 7 mil _e .700 fiscais que 
faltam para que se pudesse dar cumprimento a essa obrigação 
do Governo de fiscalizar as empresas que Se estão apoder3ndo-
indevidamente, indebitamcntc desses recursos -destinados ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? 
· E, por outro lado, o --Governo· nãci poderia aproveitar 
esses 50 mil funcionáriOs qUe--fõram- cOlocadOs em disp-oni
bilidade c treiná-los, pois já estão reCe_bcndo do poder público? 
O Governo continua pagando salários a esses funcionáriOs 
que foram colocados em disponibilidade, alguns são até do 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Esses funcio
nários deveriam ser direcionados_ para essa tarefa de fisCali
zação de FGTS, a·Tim ae que .se pudesse realmente arrecadar 
aquilo que é devido aos trabalhadores. Esse valor represeõta 
uma soma astronómica, I trilhão e 400 bilhões de cruzeiros 
que e~tão sendo sonegados pelas empresas, que embutem 
nos custos dos seus produtos e_ss_a c~ntribuiÇão para-O FGTS. 
Tal fato constitui uma apropriação indébíta, um crime, até. 
Por que, então, o Governo não toma as ProvidêitCias ncces-
sárias para dotar o seu- I\lliriisi_é_fio de pessoal adequado e sufi
ciente para fiScalizar ·a- ari-eCãàaçáO -do -FGTS- -e- ffieihOrar, 
evidentemente, a aplicação desse recurSo? Corri 1 ·trilhão e 
400 bilhões de cruzeiros, V. EX' há de convii-:_ e nós também 
_:_que se poderia reduzir consideravelmente o déficit haêlita
cfonal, principalmente das famílüls de baixa renda. Concordo 
com o Senador Eduardo Suplicy que aqui afirmou que se 
deve dar prioridade, realmente, para a habitação ~c pessoas 
de baixa renda. Então, esses recursos dariam para -co-nstruir 
milhões de casas populares ·nas- diversas "Cidades -º-º--!?-~asil, 
inclusive em São Pauló, pois esS.a questão foi objeto de uffia 

"Considerando seu elevado espírito público e no 
interesse da ~revidência Social. patrinfônío âos cida-
dãos,_ ":imos in~ormar o_que segue: __ 

FiriSOcial: (artigci 59 do Ato das DisposiÇões Transi
tórias da CF): até jUlho _forani recolhidos pela Uníão 
945,60 bilhões, sendo repassados à Previdência Social 
apenas234,38 bilhões ou 29,74% da parte que deveria 
ser repassada, 

Contribuição s/o lucro das pessua:s-jurídicas. (arti~ 
go 195 d-a ·cF):_ âté julho essa contribuição atingiu 
293,91 bilhões dos quais foram repassados 'apenas 
89,34% bilhões ou 30,4% do valor arrecadado. . 

Conforme o fluxo de caixa do INSS, a arrecadação 
bancária (contribuição dos empregados e empregado
res), corresponde a 84,06% do total das receitas .. O 
INSS tem, de 1'-1-91 a 31-8-91 um superávit de caixa 
da orderri de 127,70 bilhões. Fonte dos-dados: Boletim 
da Coordenação-Geral de Arrecadação do INSS. 

Vivemos uma situação curiosa: 6 devedor, o ina
dimplente, no caso a União, diz que o credor, a Previ
dência, é inviável. _ 

Anexamos relação de dispositivos que ao IÓngo 
dos anos, retiraram recursos da Previdência Social para 
outras finalidades, sem contar que a_ partir de 1953 

---~nã'?_-foi passado mais recibo, porém os recursos _conti-
nu~ram a ser desviados para outras finalídades. 

~espeitosamente, Luiz Carlos Corrêa Braga, Pre
sidente~ 

Gostaria de ouvir a opinião de V. Ex~ a respeito das . 
duas colocações que acabei de fazer, 

O SR- ANTÓNIO ROGÊRIO MAGRI (Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social)- Sr. Senador, às vezes, 
entusiasmado com ?S microfOJ!es, penso que passeí a mehsa
ge~ correta e não o fiz. Reconheço que é uma fãJha da rninhaL 
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atuação desde sindicafista.-·auero·reraie"i:- rnitiha colocação,. 
se não me expressei corr~tamente. ... 

para cada pergunta, insitos qUe o objetivo político da questão 
é o .sistema macro daquilo que buscamos. 

Não _disse que é ã-Cã.rência.doS fiscaís, Sr. Senador, que 
concorre para que haja essa evasão de Cr$ 1,4 trilhão que 
deixa de entrar no caixa. E~;~ qUero dizei a V. Ex~ que quando 
citei oS dez rriil, queria dizer O seguinte: poderiam ser dez 
mil, mas esses também não dariam conta do recado. Poderiam 
ser 'quinze mil, que também não dariam conta do recado. 
Pqrque é quase- um milhã-o e meio de empressas. E esse núriie: 
ro, para ser coerente e fazer justiça; deveria estar na: casa 
de mais de 100 mil fiScaiS do trabalho, algo impossível de 
se ter hoje em meta. - - --

A minha proposição da parceria, é no· sentido de ·aar 
responsabilidade aos meus_ companheiros sindicalistas, e ao 
verdadeiro credor do seu dinheiro, que somos nós, trabalha
dores. O grande credor desse dinheiro, do Fundo, somos nós, 
sou·eu, é V. Ex\ são os trabalhadores desta terra. 

Essa proposta que fez o Senador Esperidião Amin; com 
relação à Previdência, e mais ainda com relação ao Fundo 
de Garantia, deveria ser uma constante, e é umà constante 
nesta Casá, sei que o é, por issO o meu respeito profundo. 
V. Ex~ detém os números da Previdência não temOs nenhuma 
dúvida quanto a eles porqu'e são' corretos e com a clareza 
que lhe é pecUliar, cOnsUbstancia essas idéias sem ideolOgia, 
sem partidarismo, tendo como partido principal o trabalhador 
brasileiro. · 

Sr. Senador, compreendo a sua apreensão: Mas :respon
do-a de forma prática: não adianta aum.e:ntar o número de 
fiscais de 5 para 10_ mil; o de que precisamos é bUscar .as 
parcerias dos sindicatos e a do próprio Congresso. Obrigado. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Sr. Presidente, Sr. Ministro, 
o- projeto -de lei que estamos envjando ao Congressq na' verdade, penso que é de difíCil execução essa sugestão 

tem este objetivo primeiro: tornar o sindicato verdadeiro par- que o MinistériO do Trabalho e da Previdêndá Social está 
ceiro da fiscalização, dar-lhe o poder de entrar na Íustiça fazendo: que os sindicatos devem ficar com a responsabilidade 
mediante uma reclamação de seu associado,, É por isso que de fisCalizarem as empresas. Em muitas· cidades. brasileiras, 
parte deste projeto obriga.l"á ·as empres-as a colocarem, a fixa~ nem sindicato existe. V. Ex~ disse, na sua resposta, qUe-apenas 
rem em seu quadro, aquele quadro sindicã.I da enipTesa, 0 18% dos trabalhadores brasileiros estão sindicalizados. 
recibo quitado do banco onde ele fez o depósito, e a listagem Recordo-me, quando e'ra emp'resário na minha cidade 
dos trabalhadores. E, naturalmente, num esforço institucio- de Rio Branco, no Acre, que os fiscais do lAPAS eram os 
nal, num esforço c_o_nfunto, fazer chegar à sociedade essas · fiscalizadores do Fundo de Garantia e fiScalizavam na minha 
informações,porqueOsfndicalismobrasileiro-es_ouoriu_ndO empresa. Por que não voltam a fiscalizar? Penso que, se os 
dele - ainda engatinha, com algumas dificuldades·. Nosso 2 niil e 300'fiscais de que dispõe o Ministério SãO íáStificíentes 
País tem dimensões coi'ltinentiis e ó Siridicalismo ainda está para fazer essa fiscalização, deveria o Govern_o. ·aprOveitar 
começando a mostrar a sua grandeza. Somente-18% .dos traba- os funcion(rios que estão em disponibilidade e ganhando inte
lhadores brasileiros são_ SindicalizadoS. Este é um número mui- gralmente seus vencimentos, fazer uma rCciclagém desses fun-
to importante que se tem em -merite. _ cionários, um ifeinam·entó, e co)ocá~Jos na fiSCalização, porque 

· ·ela é de grande importância. É um trilhão e 400 milhões 
De uma maneira instituciorial, deve-se tentar eSpraiar de evasão na arrecadação do FGTS 0 · qUe preocupâ. v. Er.

esse comportamento para a sociedade ·brasileira, a fim de e a todos nós, essa situação não pode continuar. 
que o trabalhador se habitue, todo mês,· a ir ao ·quadro verifi- Agora, existe também um aspecto que precisa ser ressal
car; quer dizer, deve-se tentar criar uma cultura, evitando-se tado: é que grande parte desses irladimplentes com 0 Fundo 
qUe se canalizem as reclamações somente para o Ministério· de Garantia são as pr6pri3S empresaS ·públicas, é a empresa 
do Trabalho e da Previdêncül Social ou para a Caixa EcoD.ô- _ do Governo Federal, dos governos estaduais, dos _governos 
mica. -- - · - municíj":ials, as Prefeituras: Há que se encOntrar tinia solu-ção 

Com a·tlimensão que tem este País, quantO acis programas 
que envolvem o Fundo de Gara-ntia, dada a çompreensão 
dos Parlamentares, dos sindicatos e da sociedade, esse é um 
sistemá. que terri'gue-ser gerericiado por todos, com a aju~a 
de todos, mesmo porque, se não houver uma parceria clara 
e transparente dos companheiros süidicalistas, se elevarmos 
para 10, 12, 15 mil os fiscais, estes não cOnseguiriam executar 
o trabalho; não é este o ca.~inho. Eniendo que o verdadeiro 
caminho~ esta Casa, o Congresso Nacional, que poderá procu
rar com.a maior sirripatia; maiS do_ que já tem, acercar-se 
dos probl~mas do Fundo de Garantia, e juntamente com o 
Executivo, criar leis lnais claras. É ·o qtie -disse o Senador 
Eduardo Suplicy: tornar mais transparente o gerenciamento 
do Fundo de Garantia, dando~lhe mais poderes. 

Para V. Er ter uma idéia, a lei cÕmplementar diz que 
o fiscal deve fazer a autuação_ da empresa, mas essa lei não 
diz quem cobra _de forma_ objetiva: Se -é-o siiiaiCato, se é 
a Caixa Econômica, se é o Ministério do Trabalho e da_Previ
dência Soci~I. se é o trabalhador. Não temos _clareza sobre 
essa questão ainda. 

Então, Si". Senador, eu insiSto e ãté parece que-fujo pm
. pouco da resposta, mas poderia arrumar duas ou três respostas 

- para esse problema, porque querer-se forçar a empresa priva
da a ·pagar, como a lei determina, e não se cobiar do poder 
público, dos órgãos públicos, é uma irijUSfiça, é uma discri~ 
minaç·ão. 

Em segund9 lugar, V. Ex~ não feZ nenhuma referência 
a essa carta a que me reportei e que recebi Ontem, da Fede
ração Nacional dos. FisCais de Contribuições Previdenciárias 
a respeito desse número, que desmente, evidentemente, essas 
afirmações de que a Previdência é iriV:iáVel, que a Previdência 
está em· dificuldades, eles ?legam aqui que o Governo" está 
assenhoreando-se dos recursos da Previdência. 

Recordo-me que no Governo anterior; até u:m _determi
nado memep.to do Gove_rno Sarney, o recurso para a Previ~ 
_dência Soéial era arrecadado, recolhido à rede bancária para 
a conta da Previdência; e era utilizado pela Previdência. 
· O Ministro Mailson da N6brega, então Ministro da Fazen
da, foi quem crioU eSSa si~uação de que os reciifSos da Previ
dência sefiãin recolhidos ao Tes_ouro Nacional e adotaram 
o Caixa Unico do recurso da União. Então,.com isso está 
havendo o desvio de rectiisos do FINSÜCIAL, da contri
buiçãh-sobre O lucro de pessoaS jurídicas e até das contri
buições da Previdência, que 'deveriam ocorrer entre 19 de 
jaQeiro dé 1991 a 31 de agosto de 199"!, o fluxo de caixa 
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do INSS ·corresponde apenas a -84,6% do--tOtal, quer dizer, 
o Governo- está- utilizando os recursos da Previdênciã Social 
para outras finalidades. Por conta dessa medida que foi, iriclu~ 
sive, ·objeto de grande disCussão aqui no Corigresso, e CQfitra 
a qual votamos na época os recursos da Previdência são" ãrreca
dados, tamb~m. p~lo Tesouro Nacional. Po·d:sSo estão sendo 
geradas_ essas distorções, esses de~vios 'de arrecadação ejs aí 
a razão da crise -q!le a Previdência está enfrent-ando. -

Eram essas as considerações que pretendia fazér. Gos~ 
taria que V. Ex' falasse a respeito dessa correspondência que 
recebi da Federação Nacional dos Fiscais de Cqntribuições 
Previdenciárias~ -

para co_brir caixa, fUro do Governo. E, aí, nãO batendo na 
meSa, como o Senador Eduardo Suplicy disse um trabalhador 
não precisa bater n?- mesa, un:t trabalhador se impõe pelo 
respeito e educação que tem, port'anto não preciso bater na 
mesa para me impor. Tenha V. Ex' a certeza de que não 
deixarei ser desviado u_m tostão da Previdência para cobrir, 
se for o c~so, qualquer buraco que exista nesse Tesouro. Levo, 
porém, ~m consideraç~o_os números que V .. Extcolocou
e até gostaiia de ter uma cópia dessa carta, se me permitir 
-para trabalharmos no sentido de depois discutirmoS pessõal
mente par~ encontrar o caminho _que _sei é de V. Ex~, é meu 
e âa sociedade brasileira. 

O SR. NAJlOR JÚNIOR- Muito. obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, por cinco: mi!J.u
tos, para interpelar o Sr. Ministro. 

O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro doo 
Trabalho e da Previdência Social)- Obviamente, nobre Sena
dor, não é nosso objeiívo desacreditar correspondência desSa 
natureza, ao cont.rário, temos. um respeito profundo por cor
respondências, po'rque entendemos que são feiiã.S -com a devi
da educação e com a devida étfci; pOr isso.não estou_duvidando 
dos números que V._ Ex• colocou. 

Divergimos em algumas quesiões, mas ciue não são de ~ 
0

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSB ~ BA. Para inter· 
fundo, pois são fáceis de resolver. _ · pelar. Sem revisão do orador.) ---::Sr. Presidente, Srs. Senado~ 

Primeiro, quero· afirmar-lhe Sr. Se-fiador. e aoS -deillais . res, Sr. Ministro, inicialffierite,"íorado assullto; mesmo porque -
Parlamentares aqui presentes, que, em nenhum momento, é um assunto de_hC?je e esta é a _única oportunidade para 
V._ Ex~ ouviu deste MJnistro que a Previdência está falida. manifestar-me-sobre ele. 
Nunca, em nenhum momento, eu ou o Presidente _da ReQú- Quero declarar o meu repúdio aos fatos que ocorreram, 
blica dissemos que está falida. Tenha céiieza disso~ Se-, ã.o · hoJe, em frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Na 
dizer que a Previdência tem -dificuldades, houve es_~?- interpr~- _ condição de Senador, jli"ntO com muitos_ outros Srs. Senadores, 
tação por parte da imprensa, é algo sobre o ·qual não discuto. tudo" fiz para evitar que· esse leilão fosse ãtetuado hoje, indu
Obviamente a Previdência tem problemas. Vivemos om mç- siVe vOtando ontem contra a medida provisória e votando 
mento difícil neste. Pais·; há uma certa recessão, há dfficul- também ontem a favor do decreto legislativo. Mas, se não 
dades, na arrecadação, há um certo desemprego~ esperávamos consc;::g_uimos êxito~ não-podemos apoiar as medidas que foram 
arrecadar um trilhão, arrecadamos 850 bilhões. Há dificul- tomadas hoje por um grupo de pessoas, ou seja, o apedreja
dildes, mas em ·nenhum momento, Sr. Senad<?r, dis~e que mento dos que foram participar do leilão, que ocorreu·tranqüi
a Previdência está em Sítuação c·aótica e que os apd'sentados lamente. Mas, na rua,~ocorreram esses atas de vandalismo. 
não receberiam; muitO pelo ·contrário. Tenho 8.finiiad6 -reite..: Por isso, tendo l1..1tado contra o que se f~z na Bolsa de 
radas vezes e,aproveito a opurtUnidade para reiifiimar; nesta Valores hoje, manifesto o meu repúdio aos a toS de vandalismo 
Casa, que- ellquan~o for MiniStrO os aposentados i'eCeberão ocorridos. -
os seus ptoventos. Já está reservado aos aposentados a 13~ Sr. Ministro, tenho o maior respeito pdr V. Ex~ Vejo 
salário, para o final do ano, com Os salários, não há problemas, que V. E r veio aqui sem· aquela postura a que já assistimos· 
vamos co~tinuar pagando. ·-- muitas vezes, quando outros ministros, out~as autoridades 

· Agora,.há sérios problemas, isso não podeinos esconder. ·aqui chegam e, çom a major empáfia, procur~m demonstrar 
Sobre a questão, por exemplo, da ~e i de Çusteio e ~eileffcios,. g~~ ~ão ~s donç:>s da verqade. V . ___ Ex' não agíii -aSsim. V. 
não é raro eu ouvir dizer: "O Ministro Magri,está preparando Ex~ vem agindo com tranqU_ilidaçJe. Talvez no ~níci~, por uma 
uma reformulação áa l>revidência, quando ainda não regula- certa prevenção, t~nha_até reagido um pouco nfaisfortemente, 
mcntou a Lei de Custeio e Benefícios". Isto não_é_Yeraãde, imagÍÍlando que alguém poderia tentar agrej:lir a figura do 
pois já estamos empreendendo esforços, mesmo ante~de_co- Min~st!o. Não é ~s~ q_pensame_nto do Senadó. Aqui, respei
meçar a discutir com a nOssa equipe, com o COngresso,_ rela ti- tamós as _autoiidade~ _que chegam, e V. Ex~, _4~ ~inh!}. paq~'-
vamente às reformulaçôes do Plano de Custeio e Benefíc:ios: - tem 6 ~eu respeito-tãnto pela peSsoa fíSica Antônio Rogério· 

Na· verdade, Sr: Senador, muitas coisas, devem ser discu- Magri_como pelo que representa como MiriiStfo. - --
tidas dentro dei Previdência à luz da·v~rdade, clara e transpa- Não vejo por que, ·sr. Presidente, ~rs._ s,enadores, _fazer. 
rentemente. Se o dinheiro que viria para nós não ~eio, maS - essa d_ifei~itciaçã_o entre· Mini~~érios. Serâ ~ais importante 
vai para fazer caixa ao Tesoul-o, isso tem que ser tornado o Ministério que _distribui recursos? Será mais importante o 
público. Não admito isso. Ministério da Economia por isso, do que o Ministério do 

Trabalho e da Previdência, _que- ti-ata dos assuntos dos iraba
O SR. NABO R JÚNIOR _ É- um fato. Isto está acon e- ~ lhadores, dos pensionistas, dos aposentados? Será. que. deve· 

cendo . - -~- --- --- -}---_-mos constderá-lo m_enos_ 1mportante do que um prestdente 
· · . _ · ~ __ - . . . . __ , _, _ _ _--.do Banco do Brasil? Porque, quando vêm essas autqridades 

O SR. ANTÓNIO ROGERIO MAGRI- Devo dizer aqui, esta bancada está cheia, principalmente a bancada do 
que precisaríamos de mais tempo p~ra disc~tir. Entretanto, GoveriiO .. E -quando vem V. Ex~. a bancada está pratiCamente 
c<:Ioco-me ã disposiçâo de V. Ex', que citou númeroS; corno_ vazia, com uma Ou dUas exceções. Então, por 'isso~ Sr. Minis-
nao -os tenho em mãos agora, torna-se um pouco difícil a tro, quero dizer que respeito V. Ex~ e a escuto com toda_ 
discussão. ~as quero deixar claro, em alto e bom som, nest!'l; a atenção. E. quero até elogiar-lhe a maneira como tem respon
~asa, que não permitirei desvio. de dinheir.o da Previdêitcia_..._ dido as questões. 
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E, Sr. Ministro, para não dizerem que não falei de FGTS, 
permita~me entrar numas indagações objetivas, curtas, num 
número talvez um pouco elevado. . .. 

Primeira: Por que as contas que deveriam ser centrali
zadas pela Caixa Económica federal não o foram, y_ez que 
o prazo previsto era o dia 14 de maio? . . 

Segunda: Atualmente os bancos privados recebem uma 
taxa pela administração das contas que estão em movimento 
nos ban_cos. Só que eles próprios informam o VoluQJ.e das 
contas.em_movimento e debitam os repasses que têm a fazer 
para a Caixa Económica Federal a quantia a ciue teOricamente 
teriam direito. Qual é o controle existente sobre. es:;as. infor-
mações? ___ ~ 

Terceua: O Sr. Douglas Braga, representante dos traba
lhadores no Conselho Curador do FGT~, afirma que o Conse
lho Curador do Fundo é impedido de trabalhar, porque as 
informações solicitadas à Caixa Econômica.fe_deral nunça che
gam ao órgão ou c}uándo chegam é com mais de um ano 
de atrasO'. Perguntamos: Por que este descaso para com o 
Conselho Curador, se tal atitude atrapalha a transparência 
do processo? _ _ _ _ _ 

Quarta: Ainda o Sr. Douglas Braga afiima também que 
90% das resoluções do Conselho não s.io cumpridas aié hoje 
pela Caixa Económica Federal.. Quais ~S_ providências que 
V. Ex~ vem tomando quanto à inobservância dessas resolu
ções? Não· seria esta, também, uma das causas do caos do 
FGTS? Não reflete também descaso da Caü:a EconómiCa Fe
deral sobre este patrimóniO dotrábalhad0r? ne queri! _é a i_es
ponsabilidade pelo prejuízo causado ao trabalhador, qua,ndo 
este descobre que sua conta do FGTS _est_á a zero, porque 
a sua· empresa não fez os depósitos?" - _ _ _ 

· Quinta: Que parcela dosrecursos do FGTS para aplicação 
e habitação popular está sendo efetivamente aplicada eni pro
jetas individuais ou col~tivos para baneficiários de baixa re_n-
da? ---

Estas as indagações- iniCiais-que- gostárià- de fazer a_ V. 
Ex~ 

como procuram fazer, que denigre a imfl,gem --: mostrando 
o que rião é positivo. ~ 

Sr. Senador, gostari~ .c:J.e fazer ur~a observaç_ão.: nunca 
acreditei muito na centralização das contas. Qtian_doj) eD.tão 
Presidente da Caixa, Econômica hoJe Deputado Mafidarino, · 
piopós -essa unifiCaçãõ, óão acreditéi mllitó nisso-.- Quero dar 
a minha opinião a V. Ex~ N~ma discussão tornei clar9 e trans
parente para a Caixa Econót:nica que ainda haVia-tempo para 
voltar atrás e tomar outros caminhos. Mas,_ de qualquer forma, 
o caminhei já estava traçado, e a Caixa prevê a centralização 
até dezembro. Não há descaso da Caixa nem clo"Presidente 
da-quela entidade, Dr. Álvaro Mendonça, ciue é meu amigo 
particulaf, pelo qual tenho profundo carinho e respeito, ma_s· 
O Dr. Álvaro recebeu um passivo muito complicado, e o esfor:.. 
ço da Caixa Econônlica para efetuar a centralização é brutal. 
Tenho até dificuldade de acreditar que a Caixa centralize 
.tudo até dezembro, há um compromisso dele, uma tentativa 
de fazer com que os assessores trabalhem nessa direção, mes-· 
mo que, chegando a dezembro, se diga: é em jãneiro. · 
. E preciso. buscar esforç~ no sentido d~ centr~lização por-. 
que se não, nós trabalhadores, milhões de trabalhadores, esta
remos sempre perdendo, principalmente na época-da aposen
tado;ria qUando tivermos direito ao recebimento. dó Fundo 
de Garantia, estamos r.ealmente, pe!didos. 

Quando as bancadas dos trabalhadores vão à Caixa Eco
nómica, há uma forte dose de razão da reclamação dos traba
lhadores, mas muito mais em furição da dificUldade que .a 
Caixa tem de centralizai' e dar informações do que por maldade 
da própria Caixa. Diga-se de passagem, Sr. Senador, temos 
uin trio de trabalhadores da melhor qualidade, efetiv_os, capa
citados, que têm cobrado desses órgãos, colocando às vezes 
não só a Caixa. Económica, comi:> o próprio Ministério do 
Trabalho e da Previdêi;lcia Social e até o Ministério da Ação 
Social numa ação delicada. Não que esses segmentos estejam 
escondendo as respostas porque haja qualquer tipo de falca
trua·, A geStão desse çonjunto de coisas. é tão grande q_ue· 
estou convencído de que a minha vinda a esta Casa, em busca 
de solidariedade e parCeria,. é devido ao fato de _que não 

O SR. ANTÓNIO ROGÉRIÓ MAGRI (Mjnistro do 'posso mais ver o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
Trabalho e da Previdêncja SO_cial) -Sr. Se:Oador Jutãpy Maga- sem a total parceria do Congresso e dos sindicalistas. É muito 
lhães, em primeiro lugar, quero diier que estou seUsibilizado difícil. Os trabalhador~s têm razão. A Caixa Económica tem 
por Suas palavras de agradecimento, pela forma com qUe intra- · evitado dar essas informações, não porque não quer transpa
duziu suas perguntas. - - - rêncla~ mas pela dificuldade que existe ha centralização. Quan~ _ 

Aprendi muito cedo, Sr. Senador Jutahy,_Mag~lhães,_ e do vai um ofício pedindo informações quanto â centraliz_a·ção, 
por não ter um projeto político definido, que na vida só acon- fica difícil. Penso até mesmo que a Caixa ·~empurra com a 
tece o que é natural. Com o tempo nosso trabalho hav~~~ barriga" nã.o porque o quer fazer, por maldade, mas porque 
de ter o r~peito de toda _a _sociedade brasileira, a quem _tam- __ não tem resposta a uma pergunta efetiva dos própfios trabalha
bém respeito. . - _ _ . _ · _,. ~ dores, _Vamos _ _deixar claro, S~JR:~sconder, serp. querer tapar 

É óbvi<fqueeu gostaria de veres ta Casa,_tão d~m_o~ráti~?a, o $Ol com a peneira: falta, por parte do Governo, agilidade 
cheia para que pud~sse expor um pouco daquilo qu~ aimpren- para as respostas aos companheiros trabalhadores sobre o 
sa não menciona. As vez_es eu mesmo me confundo quando Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
leio. tanto !;iobfe mi'nh_ê! pessoa, fias as oportunidades não me . ti Esses, sim, têm cumprido, rigorosamente, as atribuições 
são dadas para fazer essa apresentação ngorosamen e, no· que lhe foram conferidas. O Governo _tem tido dificuldade 
patamar da minha çiignidade 4e operário que Sou."__ . . dessâs respostas efetivas no momento.- A responsabilidade 

Enta-o, essas palavras são d.o fundo do meu co. raç.ão, de é nossa. Insisto, como homem do .Goyerno: não vou fazer 
agradecimento a um_ Político hábil, competente como V· Ex~ crítica à Caixa Económica Federal, mas façõ -uma crítica geral 
Isso me enche de brio, isso só me dá forças, Sena~or, para 
continu_ar lutando contr_a_ toda a djscrimiiüição rel_atiVã. a um - ao Governo, exatamente no que diz respeito ao Fundo de 
trabalhador, mes:n:lo sen_do ele _Ministro .. As discrimimlÇóes <Jarantia por Tempo de Serviço. 
que encontro hoje são as mesmas que· encontrava quando Falta uma complementação para essa resposta. 
abria valetas. Não há difêrença. ~a?~- c_pmo é o natural e __ Qs trabalhadores têm razão, mas isso está mudando, por-
é o que acontece, esperamos que a Nação possa ter acesso que todo o segmento do Governo vai sentindo qUe é posSível, 
a um pouco daquilo que tenho de bom -.não ao ruim só, que é preciso dar essas respostas. Nas minhas anotações, mar-
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queí que 90% não São cumpridas pela caixa ECônónlica--Fé~
deral. 

V. Ex• poderia repetir a Pergunta? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES·.:., b Sr. Douglas Bràga. 
afirma que 90% das resoluções do_ Conselho n_ão são, até 
hoje, cumpridas pela Caixa Económica Federal. 

O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGR! (Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social) - Quàía apenas divergir 
do percentual de 90% que o Sr. Douglas Braga cita. A meu 
Ver, uma parcela, um percentual grande de indagações feitas 
pelos trabalhadores não tem sido respondido pela Caixa _Eco:'" 
nómica Federal. Os trabalhadores têm razão. Porém, nobre· 
se-nador, não posso responâer pela Caix:a Ecõnómica Fede tal. 
QUero sai! n3. defesa dos meus companheiros· da Caixa Econó
mica Federal, dizendo da dificuldade que eles têm .em função 
da dificuldade do próprio gerenciamento da Caixa EConómica 
Federal em consubstanciar todas essas_contas. 

A ffieu ver, o St. Douglas Braga exagerou um_ pouco· 
ao dar um número como 90%. Talvez, metade, 45% das inda
gações feitas pelo sindicato. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Se houver negociação, 
chegaremos a 65%. -- - ·-

0 SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGR! (Ministro do 
Trabalho e_ da Previdência Social.)- Provaveiment~. nobre 
Senador. É um número palatável. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sf. Presidente, eu. 
gostaria ãinda de fazer outra indagação, mas já fofa do assunto 
FGTS. Se o Sr. Ministro aceitar a pergl!nta e_xespondê-la, 
eu ficaria muítO Sâtisfeito.- · -

Cóíilo explicar que, até hoje, não ~t?_ram -reiulament~4os 
o~ novos direitos previdenciários garantidos na Constitti~Çãó 
de 1988? Afinal, já se passaram t!ês anos; as leis de custeio 
e benefícios foram votadas pelo Congresso e~ 1990, vetadas 
pelo Executivo, novamente ãProvadas no Congresso e promul
gadas em julho deste ano; todos os prazos de regulamentação, 
inclusive os das novas leis de custeio e benefícios, já se esgota
ram - o prazo ·de sessenta: çiias encerrou-se nç1 último dia 
25 de setembro; as modific~ções mais subst~~t!v(l~_estão sinali
zadas desde a ConstituiÇ.âó-de 1988. Milhares de trabalhadores 
estão desorientados, pOis, quando tentam reivindicaF seus di
reitos, solicitar seus benefícios, ~ncontram filas, des,informa
ção e negativas, com ·a-desculpa de que as novas leis ainda 
não foram regulamentadas e os noyos·formul_ários nãt?_ e!5tão _ 
prontos. Nega-se direitos há tanto tempo agua-rdados. 

Isso, Sr. Ministro, em decorrência até de uma solicitação 
de sindicatos rurais da ·sahia, em que; os novos-·segu~,ctos 
procuram agências até- dOs Correios e essas informam que 
não têm os forlnulários, nem o pessoal capacitado para forne
cer essas iafonnações, cnan.do, portã.nto, todas as dificuldades 
para que eles possam receber os benefícios, por falta, inclusive, 
de uma regulamentação. ___ · __ ~ _ _ _ __ __ 

Para concluir, Sr. Ministro, V. Ex• citou a questão dos 
advogados de porta de Ministér~o. · __ _ 

Observamos que os aposentados estão procurando rece~ 
b.er os 144% e outros benefícios, pois sofrem riiuito as conse
qüências de uma desvalorização de sua~ aposentadorias, das 
suas pensões. Temos exeç:tplos de pessoas que, quando-se 
aposentaram, recebiam cerca de quatro, cinco s-alários míni
mos e, agora, recebem o equivalente a dbis salários mfni.mos,. 
Sobre isso temos recebido diversas correspondências a cada 
instante. 

. -s:r:-:Mrnistro, essas filas não -desaparece riamo se o àóvemo 
reconhecesse aquilo que a Justiça já está reconhecendo, ou 
seja, que esses aposentados têm realmente direito aos 144%? 
Não seria o re_conhecimento uma maneira de se evitar a ação 
de alguns que realmente querem usufruir dessas dificuldades 
dos idoso.s, desses aposentados? 

Se não tomarmos as medidas necessárias, a situação tende. 
_a pi?rar. V. Ex~ deve ê:star lembrado dO passado, quando, 
muítas vezes, chegava-se ào cúmulo de se dizer que uma 
passagem de ônibus seria superior àquilo qUe ó apoSentado 
teria direito a receber. 

Então, veja V. Ex~ que estamos caminhando riessa direção 
se não tomarmoii nenhuma providência. Por essa razão, per
gunto a V. Ex~ se não seria importante o Ministério, o Governo 
reconhecer o direito do aposentado para se evitar essas filas 
de. reivindicações-que estão existirido por aí. 

Queria que V. Ex~ também respondesse aquela pergunta 
inici~ __ que fiz sobr~ os. sindicatos r4rais. 

O SR. ANTÓNIO ROGERIO MAGRI (Ministro do 
Trabalho e Preyidên~iaSocial) -Sr, Presidente, Sr. Senador, 
Sr.s. Parlamentares, é preciso. que eu leve a p'úblico este esclare
cimento que já tenho feito no dia-~-dia, 

-com tódo respeito que tenho por todos nesta Casa, permi
til.-nie dizer que a d~fesa dos in_t~r_e_s_ses dos aposentados, dos 
trabalhadores em geral, não são rigorosamente privilégios de 
nenhum de nós, nem desta Casa, nem dos sindicatos, nem. 
do Presidente da República; não há um privilégio ·específico 
na defesa dos interesses' da sociedade brasileira. Todos nós 
nos associamos diretamente, umPil~calmente nos ligamos ã 
defesa intransigente Gos direitos sociais,_moirpeõte dos apo-
sentados.. . _ · _ _ ·:· - ~ 

$Ou um sindicalista, acima de tudo, criei a associação 
dos aposentados e reformei a associação dos aposentados no 
me_U. sindic~to. Inclusive, quando lá estive, semana passada, 
travei uma discussão de horas com eles. Mas tenho que ser 
coerente com algumas linhas de pensamento, não só do Go-

. verno como também da interpretação j1,1rídica,_ · 
- Sabe V. Ex\ como os demais'Parlamentares,_que o per
centual de 144% foi --resultado de um acordo feito entre o 
Executivo e o LegiSlativo para· aumentar a base do salário 
mínimo, amplamente discutido pelo nosso Ministério póf- in
termédio dos nossos assessore-s, e a Comissão da Previdência 
do CÇ>_ng'ress6 Naciqnal. · 
_~·-O objetivo do nosso Governo é criar um:l política salarial 
para a base do salário. mínim9. Mas, como o salário mínimo 
está i"ridexado a tudo - V. Ex~ vai ao médico e o preço 
da con~ulta, é correspondente a dois salários mínimos; ao den~ 
tis ta, três salários mínimos; ao aluguel, cirico salários mínimos 
-, impede o Governo aliás, não s6 o nosso Governo mas 
todo os anteriores de fazer uma políti_ca jUsta e real de salár~o 
mínimo. - -

E nãô é menOs verdade que, ao se aplicar a todos os 
·apoSentados o mesmo percentual do salário mínimo, esSe .. le
que nunca termine. Se eu aumento 144% do Salário mínimo 
e indexo todos os. outros ~alários, i?~ais (aremos justíça pois 
às ihjustiçis de concentraÇão de renda continuarão. -

· Entretanto o legislador - eleito com ·a representação 
·do-povo ..:....;-a-tento -ã-~sso~~no Plenano-ae--CúSteio-e-sene-naos; 
inserill o Seguinte: "E preciso se defendere, pdarão do salár_iC) 
dos aposentados, o seu poder aquisitivO", · 

Diz a ConstituiÇão que os salários serão indexados até 
. a sarição da ~ei de Custeio e BenefícioS". A partir daí, aplica-se 
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o que está dentro da Lei de Custeió~e Benfícios, cuja regula- aqUi~ Coln certeza;-não recOrretemos, pagaremos. Só lamento 
rnentaçãO já está pronta e deverá ser assinada pelo Senhor que encontrarão dificuldades, só uma oU outra liminar está 
Presidente da República talvez amanhã. Demorou um p~uco sendo concedid~ mas, no -conjunto geral, tenho .a certeza de 
mais, aproveito para responder, Sr. Senador, porque todos que será a aplicação dos 59%. · 
nós; Executivo e Legislativo, alongamos um pouco além do o SR. JUT AHY MAGALHÃES- Sr. Presidente embora 
necessário o Plano de Custeio e Benefícios por tOâas as suas não convencido, fico satisfeito com as respostas d9 Sr. Minis
dificuldades. trO~ e fico mais feliz ainda, quando S. Ex~ diz que vai respeit&r 

Quando o Congresso enCerrou· a Lei de Custeio e Bene- _ e isso é natural, nem pre-ciSaria ser dito - a. decisão da 
fícios e o Presidente a sancionou, o Ministério do. Tiaballfo justiça. Porq~e já está começando a andar. 
e Previdência Social teve que regulamentar aproximadamente 
800 artigos e itens, com um certo cuidado. para não deixar O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -. Concedo a 
nenhuma brecha que pudesse ser explorada um pouco roais palavra -ao nobre Se'nador Cid Sabóia de Carvalho para inter-
a frente. pelação do Sr. Ministro dô,Trabalho, Antônio Rogério Magri. 

Mas eles são auto-aplicáveis-,- Sr. Senador, tanto é_ que, Lembro ao Plenário que esta sessão termina, improrroga-. 
desde o mês passado, estamos aplicando o salário mínimo ·vélmente, às 18 horas, visto que tererrioSSessão do Congresso 
para tod_os os trabalhadores brasileiros, mesmo sem a regula· Nacional para recepcionar o Chanceler da Alemanha, Sr. Hel
mentação. A respeito da reclamação que fazem a V. Ex~ e mut Kohl, que está em visita ao iloSS'o País. 
a outros _Senadores sob_r;: qs trabalhadores rurais e sobre o 0 SR. CID SABÓIA DE CARVALI{Q (PMDB _ ·cE) 

·que estamos tomando providências, essa lei é -auto-ciplicá~el. _ Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ Sr. Ministro do Trabalho 
Isso pode estar ocorrendo cóm ·alg~ns segmento-s nossos~ 1~- Antônio Rogério Magri, .estou acompanhando o deseTI!olar 
mentavelmente, porque a malha é muito grande e não tenho desses trabalhos, inscrito que estou desde ontem .. As respostas 
domínio. do que está aconteCendo em Caruaru e- em ·outros de V. Ex~ me estimularam a manter a inscrição até aqui, 
lugares pelo Brasil afora, pois é muitO difícil a fiscalização. para, finàlmente reprisar um assu_nto que, de certo modo', 
Mas a nossa_ recomendação~ que.a lei é auto~aplicável e é muito coment_ado no País. 
que os trabalhadores rurais devam recebe~ as aposentadorias_ Gostei aa respoSta que foi dada por v. Ex~ ao -Sep.actOr 
com 55 e 60 anos, respeC,tivainente-, pata as mulheres e os Jutahy Magalhães, muito emb<;>ra n_ão o tenha convencido, 
homens. talvez pelo aspecto pragmátiço, técnico, burocrático da ques-

Se pudesse agir pela ininha sensibilidade; assim como tão. A mim me conve.nceu pelo sentimento de v. Ex~,- de 
. V. E~ ou qualquer outro Parlamentar, não daríamos-apenas respeito aos· aposentadOs; é fundamental saber que temos um 

144% para os aposentados; ao contrário, propóríamos 170% Ministro do.Trabalho que guarda em sua sensibilidade o res- . 
o.u 200% para resgatar clefiniiivariú~nte aS petâas acumuladas. peito pela caUsa dos apósentados. _ . 
Poréin;-devo embasar-mci em uma ação política e jurídica~ . Porque, realmente, Sr. Ministro~ os aposentados do Brasil 

Para aplicar 54%, como conSta da minha Portaria, foi vivem um momento da maior gravidade, um momento nega
realizada uma análise concreta pela Consultaria Jurídica do . tivo de grande intensidade; pessoas que se aposentaram cheias 
MihiStério dó .TraPalho e Previdência Social, pelo Ministério de esperança gradativamente vêem os seus proventos tão acha
da Economia, pelo Ministério da Justiça, pela Presidência tados que já não é possível uma vida digna, após tanto arrocho. 
da República, e chegamos à conclusão de que a apli(!açãó Ouço queixas em minha terra, 0 Ceará, de pesso·as que· 
ideal seria de 54%, a incorpor-ação dos_abonos _de ~arço a ganhavam cinco salários, reduzidos a três; aqueles que ganha~ 
agosto_e, a partir de setembro, a aplicação do INPC para vam sete, hoje percebem cinco e meio; enfim, um mecanismo 
assegurar dispositivO que gara-nta o padrão de vida do .aposen- que acont~ceu na Previdência que leva ao achatamento dos 
tado. É óbvio que isso causou uma polêmica. Eu lamento_. proventos dessa gente brasileira .. Mas, o sentimento de V. 
E.u gostaria, até, que a Justiça decidisse pelos 144%, porque Ex• nãó é 0 de esmagar. Quanto a issO, fico SãtiSíeito por 
eu iria me "virar~', Sr. Sehador, para pagar esse percentual. constatar 0 que v. Ex~ fala. 
Mas. quando essa matéria vai ao Supremo-Tribunal Federal, Gostaria de, inicialmente, fazer uma pergunta .. Pragmati
com base na legislação, esse 144% não existem, sendp apenas camente, 0 que pode o Ministro Antônio Rogério Magri fazer 
fruto de um instrumento negociado para aumentar o piso em prol dos aposentados? a segunda pergunta, é muito sirriples 
salarial e não para regulamentar o salário e os prOventos dos para minha curiosidade: Que houve na reunião em que partici
aposentados. parã.m -e as lideranças. da categoria dos aposentados? Essas 

Eu Sei que v. Ex•, pela: sua própria exposfção, coloca-se são as dUas perguntas, somente. Poré-m, go~taria. de prestar 
ao lado dos aposentados, pretendendo que eles não preci- minha solidariedade a V. Ex\ porque não concordo com o 
sasseril dessa fila par~ pleitear os 144%, mas eu, também, que a imprensa tenta-fazer ao Ministro do Trabalho, talvez 
me sinto no direito de não enganá-los. Eu poderia,· aqui, -pela sua condição de operário que, para mim, é altamente 
até, num momento de emoção, dizer a V. EX': ao voltar, honrosa e· importante. Acredito ser formidável, quando'aconM 
vou verificar isso. Mas não posso mentir.para rriim_m.esmo, .tece a um brasileiro, uma ascensão como a do_ Ministro Antô
porqu-e- é uma decisão tomada, é uma· p-ortaria; naturalmente nio Rogério Magri, que sai do s~u trabalho, da sua vida sindical 
os· aposentados dependerão, necessariamente, e, para mim, e, de repente, desponta num MinistériO. Esse despontar é 
lamentavelmente, da justiça. Não há outra saíd~. Eu lamento formidável para a mobilidade social- do brasileiro. Até nos 
que eles continuem nessa fila. Sr. Senador, se a justiça decidir, leva a acreditar no Brasil, porque é possível crescer neste 
V. Ex• tenha a certeza que o Ministério do Trabalho, nem País, mesmo quando se nasce em um lar pobre, mesmo quando 
recorrerá nós pagaremos. Mas eu não posso correr o risco, - se preciSa ser operário, mesmo quando se precisa de u_m sindi
Sr. Senador, de.daros 144%, e o PrõCui:ador~Gá-al da Repú-- cato para a sua defesa, é poSsíVel progredir e chegar ao alto 
blica me processar por dilapidação do Erário Público, dizendo posto da. República. isso é formidável! Eu considero isso fermi-
ser inconstitucional. Dados os 54%, e~·s·e- a justiça o decidir,. dáVel! · 
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~1as tentam realmente distorcer a imagem de V. Ex\ 
tentam sim, pelos fatos senipre negativos, bobagens até, como 
um socorro dado a um animal, porque utilizou a kombi" de 
um Ministério; fatos assim nãO~ têm evidentemente nenhuma 
expressão sobre a personalidade de ninguém, exceto __ qo lado 
positivo, porque afinal ctC contas. o homem que se preocupa 
com um mero animal, com uma mera cadela, é uma pessoa 
de sentiinento bom. Eu pensO que V~ Ex~ tem--bons senti-
mentos. -

Quero aqUi, nesSe final, após essas duas Ín-dagações, -preS~
tar a minha solidariedade. O que fazem a V. Ex\ no sentido 
de distorcer a sua imagem não _é um ato digno; e tarritiém 
não é digno que se aja de-sSe modo com alguém em cjüa_lquer 
circunstância. É evidtinté que o direito ã imagem,_ o direito 
a honra, o direito à dignidade é do operário Rogério Magri, 
como é do MiniStro Rogério Magri; é do si~dicalista ROgério 
Magri, como é do cidadão Rogério Magri. __ Eu .presto a V. 
Ex~ minha solidariedade e aguardo essas_ duas respostas: O 
que houve nessa reuniã_o de V. Ex~ cOm os _aposentãdos? 
E pragmaticamente assim, de_imecfiato_,_que pqdúíamo-S f~ier, 
Sr. Mir..lstro, para· que- tításs-einos- a rtlrssa:_dQª-__?.Q_Q_sentadOs 
dessa angústia que agOra se fOrmou e se agravou nos_ ~JtimOs 
meses? -·---. ---

o· sR. ANTÓNI<TROGÉRlD MAGRI (Ministro do Tra
balho e da Previdência Social_)- Sr._ Presidc!nte, Sr. Senador 
Cid Sabóia de Carvalho e ·Srs. Parlamentares, realmente é 
um dia de extrema _sensibilidade_ para este trabalhador, para 
este Ministro. · - -

· Acostumado à vida sindical, às correrias, há muito iemPô 
não me sentia emocionado, sensibilizado e, acima de tudo, 

· não me sentia gente, como estou mé sentihdo nesta Casa, 
hoje. · . - - - __ 
· É .evidente que a pergunta de V. Ex~ sobre o que eu 
posso ou o que p_odemos fa~er pelos aposentados, é tão ampla, 
Sr. Senador, que mesmo que quisesse respondê~la pragm<}ti
camente, talvez encontrasse· algumas dificuldades. Primeiro, 
porque estou vigilante ao meu raciocínio para· não cOmeter 
nenhum ato demagógicO. E:ntão~ policia-m~ o tempo todo, 
porque a sua pergunta me prqpidaria fazer um-gian~e discur~ 

, so, mas que_ limito à simplicidade de dizer qué o conjunt0 
dasocie_dade brasileira, mormente o Executivo e o Legisl_at_ivç, 
podem e devem fazer. o que for da nossa vontade _política 
realizar; e- iSso, Sr. Senador, Srs. _Parlamentares, _será ag_uilo 
que, efetivamente, os aposentados terão comO respostã. São 
tantas as coisas que nós, __ ombro. a ombro, dentro dos nossos 
poderes de Legislador e de Execu_tivo podemos fazer; nunca 
me recuso a dizer, por todo o respeito que tenho, mas por 
medo de cometer até mesmo uma incoerência, fico exatamente 
com esta resposta: Somos a vo-ntade política daquilo que temoS 
vontade de fazer e, se quereffios, longe é um !u~r que não 
existe, porquanto podemos juntos camiilhar. 

Com relação ao ocorrido na Comissão da Câmá.ra dOs 
Deputados, houve .um chamamento para um depoimento. Ob-· 
viamente ao chegar a esta Casa de_p~rei:-me_ __ c~m pHça de,_ 
400 aposentados. Queriam ouvir o meu depoimen~o. Poderia 
ter-me negado a fa.z.ê-lo,_!ll.as não o fiz. Acostumado~ lut~~
sindicais, preferi fazê-lo publicamente . .Mas há uma indagação 
principal: por que não coloquei, no _Conselho di:!:Previdência. 
Social e t'lo Conselho Nacional do Seguro Social, a Confede
ração dos Aposentados? E eU explicava, nâqueie instante, 
Senador, que não foi um ato maldoso, porque pouco conheço 
o Sr. Osvaldo Lourenço, que é o presidente da Confederação. 

Eu cumpria, r:igorosamente, aquilo q~e o_ Plano de CL:J.steio 
e Benefício dispunha quanto ã composição do Conselho, ou 
seja, o Conselho será composto p-or sindicalistas, por aposen
tados, indicados por suas confederações, centrais sindicais e 
sindicatos. E chegou-me um calhamaç.o. E coube a mim fazer 
essa ànálise. E escolhi três aposentados para um, três aposen
tados para outro. E não escolhi a Confederação, o que acabou 
redundando naquela aparente 'confusão, mas, sinceramente,· 
valeu a. pena. 

O SR, .CID SABÓIA DE.CARV ALHO- Estou satisfeito,. 
Sr. Presidente, e, em face do adiantã.do da hora, não vou 
fazer nenhuma consideração. · 

O Sr. Dirceu Carndro_,_ 19 S(!-i:retário,_ deix(l a cqdii
ra da presidêizda que é ocupadã pelO Sr. Máuro Rene
vides, Presidente. 

-O SR. PRESIDENTE (Mauro Benev!des) -A Presi
dência pediria, então. ao nobre Senador Cid Sabóia de Carva~ 
lho que concluísse a sua interpelação. 

. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Já conclui, Sr. 
Presidente. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Senador 
Amir Lando deveria, taq:~bém, interpe_lar o S_r. Mlnistro e 
poderá fazê-lo por escrito,a fim de que 'S. Ex~-posteriormente, 
responda ã interpelação do nobre representante do Estado 
de Rondônia. 

A. P~esidê'ncia agrÇldece a presença d!J Ministro Antônio 
RogériO Magri, que durante essas duas hor.as e meia pennak 
neceu na tribuna, expondo in,iciÇllmente os seus argumentos 
e, ·a seguir, responden.do às interpelações de todos os_ Srs. 
Senadores._ 

Gostaríamos que ouvíssemos taritbém os nobres LÍderes 
!'Jey_ Maranhão e Od~cir Soares, qu~ desejaVam interfeiir, 
ma('à ___ Casa sabe e V. Ex~_ também, Sr. Ministro António 
Rog~rio Magri, que o Congressq Nacional se, re,úne dentro 
de cinco minutos r.ara· recepcionar o Premie r alemão, Helmut 
Kobl, que chegoll· ~ B~asília hoje e se encontra no TerrH6fi9 
Naeíonai nã-48hoias, já eStá-cfiégálldO áo piédio 00-COngresso 
Nacional. 

Em razão dissO, a Presidência agradece ·a presença de 
V. Ex~ e lamenta a impossibilidade.de atender à intervenção 
oratória dos nobres Líderes Ney Maranhão ~ Odacir Soares. 

· Port~'n~o,0_o_s agr~d~c!_mentos-qa_Casa <J.O MiniStro da_"Pre
vidência, Antônio Rogérfo Magri, pela bri_lhante atuação que 
teve na tribuna do Senado Federal. 

o·s~. ODACIR SOARES- Si. Presidente, a liderança 
do Go\_'erno deseja congratular-se cpm o Sr. Ministro por 
considerar a sua _exposição da maiOr qualidade e bastante 
eluci_dativa. . __ . _ 

· _D~sejava esclarecer que é a oposição-qUem deveria estar 
no pferlário :QOis reguer~u a pres-ença do MinistrO. A liderá.nça 
do Govein() eSfá_ presente e cumprimenta o Ministro pelo 
brilhantismo de sua exposição. 

COMPARECEM-MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eduardo Supllcy- FernandO Hendque CardoSo- Mar-
luce Pinto- Moisés--Abrão. · 

O SR. PRESIDENTE. (Mauro Benevide~) -.Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 
pa:a a ordinciria de ama~hã a seguinte: - · 
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ORDEM DO DIA 

-l-

EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO No 274, DE 1980 

DiscuSSão, ein ttifno único, da emenda da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n" 274, dc.l980, de autoria do 
Senador Humberto Lucena, que modifica dispositivo da vigen
te Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

Parecer favorável, sob_ n·' 392, de 1991, da Comissão 
- de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer, 
r ada a sessão. 

(Levanta-se_ a sessão às 17 horas e 55 minutos.) 

ATA DE COMISSÃO 

2' Reunião Extraordinária da Coniissão Diretora 
Realizada em 18 de outubro de 1991 

Às onze horas e trinta minUtos do dia dezoito de outubro 
de um mil, novecentos e noventa e um, reúne-se a Comissão -
Diretora do Senado Federal, na Sala de ReuniõeS da Presi
dência, com a presença dos Excelentíssiritos Senhores Mauro 
Benevides, Presidente, Alexandre Costa, Primeirõ- Vice-Pre
sidente, Márcio Lacerda, Segundo .Secretário, e Meira Filho, 
Suplente. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os EX
·celentíssímos Senhores Carlos A.lóerto de'Carlí, Segun4o Vi
ce-Presidente, Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário, Salda
nha Derzi, Terceiro Secretário, e Iralll: Saraiv.a,.Quarto Secre
tário. 

O Senhor Presidente dá início à reunião e concede a 
palavra ao Senhor Senador Almir Gabriel, Convidado na reu
nião-de 17 de outubro de 1991, a realizar uma exposição 
sobre o Projeto de Resolução que ''Dispõe sobre a estrutura 
e funciqnarnento da Comissão Mista de Planos, Orçamentos-
·Públicos e Fiscalização, a que se refere o art. 57, § 3\ inciso 
II, da Constituição Federal", de iniciativa daquela Comissão. 

O Senhor Senador Almir Gabriel faz uma explanação 
·sobre o projeto, esclarecendo que é uma superestrutura e 
com um papel muito significativo para desempenhar dentro 
do Congresso Nacional. Por fim, defende a necessidade de 
se aprOvar a má teria, corri o que tOdos ós presentes concordam. 

O projeto de resolução é assinado pelos presentes e o 
Senhqr Presidente _explica que,tendo em vista ser uma Comis
são Mista, irá recolher as assinaturas dos Menbros da Comis
são Diretora da Câmara dos Deputados, onde a matéria já 
está igualmente sendo examinada. Em seguida, irá promover 
o iníciO da sua tramitação com a leitura em Plenário, nas 
próximas reuniões cOnjuntas do Congresso Nacional. 

Nada mais h'avendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
encerrada a eunião, às doze horas e quinze minutos, pelo 
que eu, Manóel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral, em exer
cício, e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente 
Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 18 de outubro de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVI- N° 153 SÁBADO, 26 DE OUTUBRO DE 1991 BRASlLIA-DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 189• SESS..\0, EM 25 DE OUTUBRO 
DE 1991 

1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE. 
1.2.1 - Ofícios do Sr. 1 ~ Secretário da Câmara doS 

Deputados 

- N• 272/!il, encaminhando ao Senado autógrafo do 
Projeto de Lei da Câmara n' 28/91, (Jti 2191, na Casa dé 
origem), que dispõe sobre o II Plano de Informática e 
Automação - PLANIN, sancionado pelo Senhor Presi
dente da República. 

Encaminhando à revisãO do Senado autógrafos dos 
seguintes projetes: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 89191 (n' 5.641190, 
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público 
da União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho 
da 21~ Região da Justiça do Trabalho e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lei da Câmara·n' 90/91 (n' 5.642/90, 
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público 
da União, que-cria a Procuradoria Regional do Trabalho 
da 20~ Região da Justiça do Trabalho e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 91191 (n' 5.643190, 
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério P-úblico 
da União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho 
da 19• Região da Justiça do Trabalho e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 92!91 (n' 1.714/89, 
na Casa de origem), que reguiamenta o art. 185, inciso 
I, da ConstituiÇão Federal, e define pequeno e m~dio pro
dutores rurais. 

-Projeto de Lei da Câmara no 93/91 (n' 4:819/90, 
na Casa de origem), de iniciativa do MinistériO- Público 
da União~ que cria cargos de Procuradores do TrabalhO 
de 2• Categoria, cargos efetivos e em comissão e dá outras 
providências, no âmbito do Ministério do Trabalho. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 94/91 "(n' f.466/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidc;:nte 
da República, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes- públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício- de maildato, cargo, emprego ou função na admi
nistração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências. - -

1 .. 2.2 - Pareceres 

Referentes âs seguintes matérias: 
-Projeto de Decreto Legislativo no 112191 (n' 350-B, 

de 1990, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção Internacional para Segurança de Contêi
neres, asSinado em Genebra, em 2 de dezembro de 19721 
bem ·como as Emendas de 1983 aos Anexos I e II que·· 
in-tegram a Convençã~_._ · _ 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 113/91 (n' 130-A, 
de 1989, na Câmara dos Deputados), que "3prova o texto 
do Ajuste Complementar de Cooperação Científica e Tec
nológica, no Campo da Informática e Computadores, entre 
o Gove-rno da ~epúb_Iica Federativa do Brasi_l e o Go~erno 
da Uni?o das Repúblicas Socialistas SoviétiCas, celebrado 
em Brasília, em 6 de junho de 1989". 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 115191 (n' 349-A, 
de 1990,_ na C~mara dQs Dêputados), que "aprova o texto 
do Acordo de Cooperação Econôrnica e Tecnológica, cele
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Popular da 'china, em Brasília, 
em 18 de maio de 1990". 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 121191 (n' 68-B, 
de 1991, ~a_ Câmara dos Deputados), que "aprova o texto 
do Acordo de Sede, celeb!ado_entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e O Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha - CICV, em Biasília, em 5 de março 
de 1991". 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 78191 (n' 184/9Q, 
na Cámarã dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
celebrado em Brasflia, no dia 15 de dezembro de 1989, 
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EXPEDIENTE 
CBNTRO ORÁPICO DO SBNADO PBDBRAL 

PASSOS PÓRTO 
Diretor-Ocral do SeDado Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Eacutivo 

DIAiuo DO CONGRESSO NACIONAL 
I111pte110 sob rapouabilidade da Mesa do Se•ado Feden.l 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adminil1rativo 

ASSINA1URAS 

LUIZ C'.ARLOS DE BASTOS 
Diretor I•dUJtrial 

Semestral ..•.•.•.•.•.•...........•.•.•.•.•...••.•••.........•. -················-···- Cr$ 3.519,65 

FWRIAN AUGUSI'O COUI"INHO MADRUGA 
, Diretor Adjunto 

entre o Go_verno da República Federativa do Brasil e o 
Centro Latino~ Americano de Física sobre su_as ObfigaÇões, 
DireitOs--e Privilégios em Território Brasileiro. (Redação 
finaL) · 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 79/91 (no 168/89, 
na Câmara dosD_eputados), que aprova o texto do Acordo 
de Co~Produção CinematOgráfica, celebrado entre O Go~ 
vemo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular da Angola, em Luanda, a 28 de janeiro 
de 1989. (Redação final.) 

-Projeto de Decreto Legislativo no 81/21(n! 78/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Popular de Bangladesh. (Redação final.) 

-Projeto de Decreto Legislativo no 104/91 (n" 348/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
colo Adicional ao Acordo para a construção de uma Ponte 
sobre o Rio- Uruguai, entre as cidades de São Borja e 
Santo Tomé, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Gove_mo da República Argentina. 
em Buenos Aires,~ em 6 dejiilho de 1990. (Redação final.) 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 
-Prazo para tramitação e apresentação de emendas 

ao PrOjeto de Lei _d_a_Câm.ara._n?_94191, lido ;tnteriormente. 
1.2.4- Requerimentos 
-N~ 767/91, de autoria do Senador José Eduardo, 

solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, 
no dia 28-do corrente. Votação adiada por falta de quorum. 

-NO 768/91, de autoria do Senador Aloano Franco, 
solicitando que seja considerada como licença autorizada 
o dia 25 de outubro. Votação adiada por falta de quorum. 

- N~' 769/9_1, de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
solicitando licença para ausentar-se do País. Votação adiada 
por falta de quorum. 

1.2.5- Leitura de Projetos 
-Projeto de Lei do Senado n~ 330/91, de autoria 

do Senador Pedro Simon, que cria a Secretaria Federal 
de Controle Interno como órgão vinculado ã Presidência 
da República: 

-Projeto de Lei do Senado n~ 351/91, de autoria 
do Senador Pedro Simon, q-ue- cria a Ouvidoria-Geral da 
República e dá outras providências.- ----- ---

Tiragem 2.200 exemplares. 

1.2.6 - Comunicaçã_o 
----:-Do Senador" Hugo Napoleão, que se ausentará dos 

trabalhos da casa: -no período de 26 de outubro a 3 de 
novembro de 1991 em viagem ao exterior. 

1.2. 7- Comunicações da Presidéncia 
-Recebimento de relatórios do Banco Central do 

Brasil, sobre endividamento dos Estados e Municípios refe
rentes ao mês de setembro do corrente ano. 

-Deferimento, ad referendum, da ComissãO Dire-
tora, dos Requerimentos n~ 753 e 755/91. 

_ -Arquivamento definitivo do_ Projeto de Resolução 
n~ 1191, que introduz alterações no Título VI do Regimento 
Interno do Senado Federal. 

1.2.8 - Discursos do Exeediente -
SENADOR NABO R JUNIOR- Situação de aban· 

dono em que se encontram os aposentados brasileiros. 
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA- Efetivação 

do leilão da Usiminas ocorrido ontem, no Rio de Janeiro. 
1.2.9- Requerimento -
- N9 770/91, subscrito pelos Senadores Mauro Bene

vides e Dirceu Carneiró, solicitando a retirada, para reexa
me, do Projeto de Decreto Legislativo no 122/91. 

1.3-0RDEM DO DIA 
Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n9 

274/80, de autoria do Senador Humberto Lucena, que mo
difica dispositivO -da vigente Corisolidação das Leis do Tra
balho. Discussão encerrada ficando a votação adiada nos 
termos do art. 168 do Regimento_ Interno. 

1.3.1 - Di5cursos após a Ordem do Dia 
SENADOR RONALDO ARAGÃO- O mau esta· 

do de conservação das estradas federais da região amazó
nica, principalmente no Estado de Rondônia. Apelo para 
recuperação da BR-364. Crítica à política agrícola dirigida 
ao Estado de Rondônia. 

SENADOR CÉSAR DIAS- Reforma Administra
tiva do Banco do Brasil. Crédito_ agrícola. 

SENADOR RONAN TITO -Campanha de pessi· 
mismo nadoii.al em que as instituições são_ profUndamente 
atingidas por noticiário de oposição aos interesses do_País. 
Efetivaçãó do leilão da privatizãção da Usiminas realizado, 
ontem, na cidade do Rio de Janeiro._ 

SENADOR NEY MARANHAO, como Líder
Transcrição, nos Anais, do artigo publicado no Jornal do 
Brasil, intitulado Marco Zero sobre a privatização da Usi-
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minas. Elogios ao Presidente Collor, por esta conquista 
em seu Plano de Governo. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Comentários 
sobre a conclusão da privatização da Usiminas, sem euforia 
e sem triunfalismo._ considerações sobre a chamada."moe
da podre"'. 

. SENADOR PEDRO SIMON- Moralidade adminis
trativa. Controle Interno, instituto criado pela Lei no 4.320, 
de 17 de março de 1961 para fiscalizar atos dos prepostos 
do Governo. Visita feita- por S. Ex• às instalações das futu
ras centrais núcleo-elétricas da Marinha, na cidade de São 
Paulo e em Iperó, a convite do Sr. Ministro da Marinha, 
Almirante Mário César Flores. 

SENADOR JOÃO FRANÇA- Dados sobre o setor 
da Educação em Roraima. 

SENADOR V ALMIR CAM PELO- Homenagem à 
cidade-satélite de Brasília - Samambaia, pelo transcurso 
do seu 2" aniversário. - -- - -

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Visita de S. 
S. Papa João Paulo II ao Brasil. 

SENADOR MARCO MACIEL- Situação da cana
de-açúcar em Pernambuco, e~posta pelo SINDICAPE -
Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar- PE. 

SENADOR IRAM SARAI V A -Transcurso _do 58' 
anivetsãrio- da cidade de Goiânia e_ centenário- de nasci
mento_do seu fundador Dr. Pedro Ludovico Teixeira. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Política sa-· 
larial. Situação precária da grande massa de assalariados 
do Brasil. Encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. 
Dados divulgados pelo DIEESE, provando o achatamento 
salarial no Brasil. 

1.3.2- Comunicação da Presidência 
-Término do prazo para apresentação de emendas 

aos Projetes de Decreto Legjslativo n<:>S 9 e 19/85 e de Lei 
_ da Câmara no 89/90, sendo que aos mesmos não foram 

oferecidas emendas. 

são 
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 189a Sessão, em 25 de outubro de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordinãria, da 493 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Diiceu Carneiro e ÉJcio Álvares 

ÀS 9 HORAS ACHAM .SE PRESENTES OS SRS. SE
NADORES: 

Dirceu Carneiro - Divalào Suruagy - Esperidiao Amin 
- Epitácio Cafeteira- Joao França- José Eduardo- José 
Paulo Biso! -José Richa- Magno Bacelar- Maurício Cor
rea- Mauro Benevides - Nabor Júnior -Pedro Simon - Ro
. na Ido Aragao - Vai mi r Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de 
presença acusa o_ comparecimento de 15 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iil.iciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRJO DA 
CÃMARA DOS DEPUTADOS 

N9 272, de 21 de outubro do corrente ano, encaminhando 
ao Senado autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n' 28 de 
1991 (n' 2/91, naquela Casa), que dispõe sobre o II Plano 
de Informática e Automação - PLANIN, sancionado pelo 
Senhor Presidente da República. 

Encaminhando à reVisão do Senado autógiafoS dos seguin
tes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 89, DE 1991 
(N' 5.641/90, oa Casa de origem) 

(De iniciativa do MinistériO Público da União) 
Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 21 ~ 

Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. 
O Congresso Nacional decreta: 

-Art. 19 Fica ci"iada como órgão do Ministério Público 
do Trabalho a Procuradoria Regional do Trabalho da 21• Re
gião, que terá sede em Natal, com jurisdição em todo o territó-
rio do Estado do Rio Grande do No r te. _ 

Art. -2~ Para atendimento' ela composição-dã-Procura
doria Regional do Trabalho da 21f Regiãó, ficam criados no 
MinistériO Público do Trabalho 8 (oito) cargos de Pro·curador 
do Trabalho d"e z~ Categoria, que serãO- preenChidOs na confor
midade da legislação em vigor, e 1 (um) cargo em comissão
de Procurador Regional do Trabalho, a ser preenchido me
diante designação do Procurador-Geral da Justiça-do Trabalho_ 
dentre integrantes da carreira do Ministério Público do Tra
balho. 

Art. 3~ Fica criado o Quadro de Pessoal da Procura
doria Regional do Trabalho da 21~ Região, na forma do Anexo 
II desta lei, cujos cargos serão preenchidos de conformidade 
com a legislação vigente, sendo-lhes entretanto aplicados os 
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mesmos_ valores de reajustamento, critérios de gratificações 
e condiçdes de trabalho fixados no- Decreto-Lei n'~ 1.445, de 
13 de fevereiro de 1976, com as alterações posteriores. 

Art. 4' O Chefe do Ministério Público da União, ouvi
do o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, adotará as 
providências necessáriaS à instalação da Procuradoria Regio-
nal da 21' Região. - -

Art. 5<:> O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos 
especiais até o limite de Cr$ 26.246.910,00 (vinte e seis mi
lhões, duzentos e quarenta e seis mil e novecentOs e dez Cfuzei
ros), em valores de março de 1990, para atender ãs despesas 
iniciais de organização, instalação e funcionamento da Procu
radoria Regional do Trabalho da 21' Região. 

Parágrafo único. O crédito a que se refeie este artigo 
será consignado em favor do Ministério Público do Trabalho. 

. Art. 6<.> Não poderão ser nomeados, a qualquer título, 
para funções de gabinete, cargos em comissão ou funções 
gratificadas da administração do Ministério Público do Traba
lho - Procuradoria Regional do Trabalho da 21' Região; 
parentes consangüíneos Ou afins, até o terceiro grau; de Jufzes 
e Procuradores em atividade ou aposentados há menos de 
5 (cinco) anos, exceto se integrantes do quadro funcional me
díante concurso público. 

Art. 79 Esta lei ·entra me vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

ltEXIl I - IEii'ESA IENSft. CO.. PESSON.. 

i 
1- CAACOS OE NA~ ESI'ECIIIL 

- PROCI.IlJ\!XlR 00 TRABA!.Hl 

1-
SIBTOTIIL 

CAAGOS EM W<IssiiO 

I 
- ff<OCL.Ri\OOR REGIONAL 
- ASSESSCI'ES 
- SECRETARIO REG!OtW. 

I 
- OJRErCR OA DIV!SliO ADNINISTRATIVA 
- CIRE'TOO DA DlVIsAO PRfX"FSS! 1PL 

1-
SIBTOTAL 

CAACOS 00 lltJAOOO f"ER>WENTE 
- ~INISTRACXR 

! 
~ AGEr:TE AD<INJSTRATIVO 
- OATILOOW'O · 
- AUXILIAR IJPElLSER'JICOS DIVERSOS 
- AGENTE 0!;: >ECAN!ZAÇI\0 E APOIO 

l - HJTOOJSTA OFICIA!. 
- AGENTE OE PCRTARIA 

SIBTOTAI 
- OCARC:OS SOCIAIS 

- Encargos sociais .lnclt:leni'-es sotxre- Os eargos em 
conissao e [JJ8drO periiBueute, 24,2% 

TOTAL CERAL 

F'RT-2 1• REGlM 

IWIÇ0/1990 

SDB:l.O~IA 

21 CATECCRIA 

OAS-4 
OAS-2 (*) 
OAS-2 (•) 
OA5-I (•) 
OAS-1 (•) 

NS-05 (U) 
NJ-17 (**) 
NI-12 (**) 
NA-D3 (**) 
NA-12 (**) 
NA-07 . 

NA-03 

I 
l) - Cc<lslderando un adicional por Tempo de Serviço • 10li 

YAUJI l.tiiT~UO 

303.418,00 

60.649,00 
160.150,00 
160.150,00. 
151.595,00 
151.595,00 

100.186,70 
60.707,17 
52.956,18 
35.892,37 
43.617,63 
39.140,87 
35,892,37 

I 
•J - GratJr!coçSo Extraordinário de 170li sobre a 1íltlma referência de nlvel superior 
••) - Gratif!cac3<>-Extraord1nárla de 162,38S sobre a referência 

Cl.IANTIIR:E TOTIIL IEi<sll. 

08 2.425.164,00 

2.425.184,00 

DI 60.649,00 
04 640.600,00 
01 160.150,00 
01 151.595,00 
DI 151.595,00 

1.164.589,00 

03 300.566,10 
04 242.828,68 
08 423.649,44 
04 143.S69,46 
01 43.617,63 
02 78.281,74 
02 71.784.74 

1.3õ4.297,81 

597.470,60 

5.491.541,41 
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ANEXO I I 

(Lei no ,de de 1990) 

GU'O CATEOOUAS CÓJIOO 

o..tras at!v!dades de N!vel SJpe-
r!or 

( PRT-211-NS-900) AdninistfOdor PRT-211-NS-92) 

Serviços Auxiliares Agente Administrativo PRT-211-SA-001 
(PRT-211-SA-BOO) Oatil6grafo PRT -211-SA-002 

OJtras atividades de N!vel Médio Aux.Qperac.Serviços Diversos PRT-211-~-1CXXJ 
(PRT -211....,._ 100)) Agente de Mecanizaç§o e Apolo PRT -21 1-~-100) 

Serviços de Transp. e Porteria Motorista Oficial PRT ·211-TP-1201 
(PRT-211-TP-1200) Agente de Portaria PRT-211-TP-1202 

l'llOilJIIUJUA CEJW.. IIII .:lJSTI~ 110 • .w!IUO 

l6f'ESAS cm INSTIUÇJID - lnltXll1990 

PRT -NATAL/RN 

A - PESSOAl. 
~ 

E1 - MAlCRII~ CE CDEU«l 
Í/11)res: os e outros IIIJter!ais 

C - ruTROS SERVIçoS E EICMGOS 
Insfal:ÇOêS 
Passagr- ns aéreas 

O - EQU!PA>ENTUS. ~</~QUINAS E 'IÉfCWlS 
E~lpan.entos 
Háquinu de escrever eletr&l!cas/el~tr!ceslealculor 
Ve!o.J.t· 
wtros 

E - M:lBIL! ,!0 EM GERAL 
· i40veiS ~ ütens!los 

r' - .EQUIP~ :NT0S 
slst ... ~f!lnica 
n;;c;l< ""'" 2 &õiiCos 6 r-Is (Instalados) 
OJas lo"'-

. C - PR!ÕDIO PMA INSTAI..~ DA SEDE .... --
nunJ' :iíí3Ve1 dê aVenarla c/aprox.450w' 

793 .. 080,00 
414.o:JO,OO 

1.451.810,00 
1.588.800,00 

900.000,00 
411.0::0,00 

)28.710,00 
3SO.OCO,OO 

TOTAL 

Sábado 26 7333 

IÚERO :E CMOOS 

02 

04 
- 08 

04 
01 

02 
02 

EH crs 

278.500,00 

1.2f17 .080,00 

- __ •. 351.620,00 

- 3 .. 051.0Xl,OO 

678.710,00 

16.soo.CXXJ;llo 

26.246.910,~ 
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CAAGDS EM CO«ssllo 

NkRo CMOO C!)uoo 

01 ~ REGIONAL 00 TRABALHO PRT-211-0AS- 101.4 
04 ASSESSlRES PRT-211-LT-OAS-102:2 
01 S!:CRETAAIO REGIONAL PRT-211-LT-OAS-101.2 
01 D!BETOR DIVI~D ADMINISTRATIVA PRT -211-LT-DAS-101 ~ 1 
01 OIRETOR DIVIS~O PROCESSUAL 

MENSAGEM N• 4, DE IS DE JULHO DE I990 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Paes de Andrade . . 
DignísSimo Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília - DF 

Nos termos do art. 127, ~2" da COiis-tituição-dã República 
Federativa do Brasil, tenho a honra de encaminhar a Vossa 
ExCelência, para elevada consideração do COngresso Nacio
nal, o anexo anteprojeto de lei, que dispõe sobre a criação 
da Procuradoria Regional do Trabalho da 21' _Região, com 
sede em Natai/RN e os cargos que especifica, acompanhado 
da correspondente justificativa. 

A medida se faz necessária, haja vista que já se encontra 
em tramitação perante essa Casa o Projeto de Lei n9 4.919, 
de I990, que cria a 21' Região da Justiça do Trabalho e o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho, e dá outras provi-
dências. _ 

Na op-ortunidade, reitero a Vossa ExCelência testC;inu-__ 
nhos de apreço pessoal e da mais alta consideração. - Aljs
tides Junqueira Alvarenga, Procurador-Geral da República. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dos 
membros do Poder Legislativo, com fundamento no art. 127, 
§ 2'", da Constituição Federal, a inclusa minuta de proposta 
de criação da Procuradoria Regional do Trabalho da _21• Re
gião, com sede em Natal/RN, e dos cargos Que especifica, 
pelos motivos a seguir aduzidos: 

I - Criação da Procuradoria Regional do Trabalho 

A criação da Procuradoria Regional do Trabalho da 21 ~ 
Região, decorre da exigência constitucional contida no art. 
112 -que suscitou a criação, pelo Tribunal Superior do Traba
lho dessa mesma região (Projeto de Lei n• 4.9I9, de 1990) 
- e da competência legal outorgada ao Ministério Público, 
que determina às Procuradorias Regionais do_Trabalho_eXer
cerem suas atribuições dentro da juris<!iç~o d~Triburia1 Regio
nal respectivo (art. 747, do Decreto· Lei n• 5.452, de I• de · 

.maio de 1943). 

. II - Criação dos Cargos de Procurador do Trabalho de 2~ 
.Çategoria 

O número de cargos de Procurador, 8 (oito}, que ficam 
criados no Ministério Público do Trabalho, foi fixado em razão 
do número de Juízes que comporão o Tribunal Regional do 
Trabalho (oito), observada a proporcionalidade de um Procu
rador para cada Juiz. Essa previsão objetiva atender ao desem
penho das atribuições legais que lhes são cometidas, consoante 

PRT-211-LT-DAS-101.1 
'' 

o disposto no art. 167, incisos I a IX da Lei n~> 1.341, de 
30 de janeiro de 1951 (Lei Orgânica do Ministério Público 
da União). 

-III :....:.. CriaÇâ-o do cargo de ProCUrador Regioilai 

_O cargo em comissão de Procurador Regional da 21' 
Região vi~a a proporcionar tratamento idêntico ãquele dispen
sado aos Procuradores que exercem atividades de díreção em 
outros órgãos regionais, propiciando-lhes uma remuneração 
compatível com a responsabilidade e complexidade de suãs 
atribuições. 

IV - Criação do Quadro de Pessoal 

O Quadro de Pessoal exprime as necessidades adminis
trativas essenciais ao funcionamento da Procuradoria Regional 
do Trabalho da 21' Região. 

Busca-se promover. no âmbito da PRT-21~ Região, altera
Ções estruturais no seu Quadro de Pessoal, providência que 
vem ao encontro de particular e premente necessidade de 
dotar-se o Ministério Publico_ do Trabalho de uma estrutura 
compatível com o plano político de s_e_us eilcã:rgos junto ao 
Poder Judiciário, bem como com suas elevadas responsabi
lidades administrativas perante a _sõciedade. 

Todo o trabalho_ de composição qualitativa e quantitativa 
dos grupos de Direção e Assessõtamento Superiores, assim 
como, a composição quantitativa de pessoal constante do Qua~ 
dro Permanente, obedecem critérios objetivos e a necessidade 
de se situar o Ministério Público do Trabalho, no contexto 
político e económico do momento histórico- em suas limita
ções, mas sem pe-rder de vista a circunstância de que, por 
suas funções- políticas, O Ministério Público, tanto quanto o 
Poder Judiciário, devem estar aparelhados para agir no âmbito 
trabalhista. 

" -- Brasília, 18 de julho de 1990.-Aristides Junqueira Alva
renga, Procurador-Geral da República. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 1.445, DE 13DE FEVEREIRO DE 1976 
- -

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 
civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura 
e do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi· 
dências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 59, item III, da Constituição, decreta: 

Art. 19 Os atuais valores de vencimento, salário, pro
vento e pensão do pessoal civil, ativo e inativo, do pessoal 
civil docei?-te e coadjuvante do magistério,_ do Exército e dos 
pensionistas, dec-orrentes ·da aplicação do Decreto-Lei n9 
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1.348, de 24 de outubro de 1974, serão reajustados em 30% 
(trinta por cento), excetuados os casos previstos nos arts. 
2~"~ 3~", 4", 59 , 8~', 99 e 17 deste decreto-lei. 

Parágrafo únicO." Enl relãÇâo ao pessoal civil doç:ente 
e coadjuvante do magistéz5.o da Aerqnáut_ica, o reajustamento 
previsto neste artigo iD.Ciâirá sobre os valores fixados pela 
Lei n' 6.250, de 8 de outubro de 1975. 

Art. 2~" Os vencimentoS mensais dos Ministros de Esta
do, dos membros da Magistratura, do Tribunal de Contas 
da União e do Ministério Público, do Consultor-Geral da 
República e do Diretot-Geral do Departamento Administra
tivo do Serviço Público, serão fixados nos valores constantes 
do Anexo I deste decreto-lei. 

§ 1~' Incidirão sobre os vencimentos a que Se iefeie- este 
artigo, nos casoS indicados no Anexo I deste decreto-lei, os 
percentuais de representação mensal especificados no mesmo 
anexo. -

§ 2" Os membros dos Tribunais, quando no exercício 
da Presidência -destes, e o Presidente do Tribunal SuperiOr 
Eleitoral terão o valor da respectiva representação ritensal 
acrescido, respectivamente, de 10% (dez por cento) e q~ 5% 
(cinco por cento). ~ _ -

§ 3~ A gratificação prevista nO arf. ·12 do Decreto-Lei 
It' 113, de 25 de janeiro de 1967, para os Jufzes da Justiça 
do Distrito Federal e dos Territórios, fica absõrvida pelo valor 
global de retribuição estabelecido, para os respectivos cargos·, 
no Anexo I deste decreto-lei. 

Art. 3~ Os vencimentos ou salários dos cargos em co
missão ou das funções de confiança integrantes do Grupo
Direção e Assessotamento SUperiores, a que se refere a Lei 
n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão fixados nos valores 
constantes do Anexo II deste decreto-lei, 1icando a respectiva 
escala acrescida dos Níveis_S e 6, Com os valores fixados no 
mesmo anexo. 

§ 1" Incidirão sobre os valores de vencimento ou salário 
de que trata este artigo-os percentuais de representação mensal 
especificados no referido Anexo II, os quais não serão co-nside
rados para efeito de cálculo de qualquer vantagem, indeni
zação, desconto-·para o Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado, ou proventos de aposentadoria. 

§ 2' É facultado ao servidor de órgão da Administração 
Federal direta ou da autarquia, investido em_cargo em comis
são ou função de confiança integrante do Grupo Direção e 
Assessoramento Superiores, optar pela retribuição de_ s~u_ça~
go efetivo ou emprego permanente, acrescida de 20% (Vinfe 
por cento) do- vencimento ou salário fixado para o cargo em 
comissão ou função de confiança, não faZendo jus à r~presen
tação mensal. 

§ 3" A opção previs-ta no art. 4~>, e seu parágrifo único, 
da Lei n' 5.843, de 6 de dezembro de 1972 far-se-á com base 
nos valores de vencimento ou salário estabelecidos, nos Ane
xos I e II, para o cargo· ou função de confiança em que for 
investido o .servidor e sem prejuízo da percepção da correspon
dente representação mensal. 

§ 4"' Os valores de vencimento e de repl:-eseiliação men
sal, a que se refere este artigo~ não se aplicam aos servidores 
que se tenham aposentado com as vantagens de cirgo em 
comissão, cujos proventos serão reajustados em 30% (trinta 
por cento), na conformidade do art. 1" deste decreto-lei. 

. § 5" A reestruturação do Gnipo-Direção e Assessora
menta Superiores e a classificação, na respectivã escala de 
níveis, dos cargos em comissão ou funções de confiança que 

o integra~ão far-se-ão por decreto do Poder Executivo, na 
forma autorizada pelo art. 7' da Lei n' 5.645, de 1970. 

Art. 49 As gratificações correspondentes às funções in
tegrantes do Grupo-Direção e Assistência Jntermediárias, có:
digo DAI-110, serão reajustadas nos valores estabelecidos 
no Anexo II deste decreto-lei, observado o disposto no paráw 
grafo único deste,: artigo._ _ 

Parágrafo úilico. A soma da Gratificação por Encargo 
de Direção ou Assistência Intermediária com a retribuição 
do servidor. designado para exercer a correspondente função, 
não_ poderá ultrapassar o valor da estabelecida para o respec
tivo cargo ou emprego, acrescida de 20% (vinte por cento) 
do vencimento ou salário fixado para o Nível 1 do _Grup~_
DiieçãO~e Assessoramento Superiores. 

Art. 5' A partir de i' de março de 1976, será aplicada 
aos servidores em atividadeincluídos no Plano de Classificação 
de Cargos instituído pela Lei na 5.645, de 1970, a IX F:aixa -
Gradual correspondente ao nível da classe que tiver abrangido 
o respectivo cargo ou emprego, com o valor constante da 
Tabela "B" anexa ao Decreto-Lei n" 1.348, de 1974_) reajus
tado em 30% (trinta por cento). 

Parágrafo único. Em relação aos GrupoS Defesa Aérea 
e Controle do Tráfego Aéreo, Segurança e Informações e 
Planejamento, os valores de vencimento ou salário fixados, 
respectivamente, pelos Decretos-Leis n<?S 1.392, de 19 de feve
reiro de 1975, e 1.400, de 22 de abril de 1975, e pela Lei 
n• 6.257, de 29 de outubro de 1975, serão reajustados em 
30% (trinta por cento). 

Art. 6a A escala de vencimentos e salários dos cargos 
efetivos e empregos permanentes dos servidores em atividade, 
i~cluídos nos Grupos de Categorias Funcionais compreen
didos no Plano de Classificação de Cargos, será a constante 
do Anexo ITT deste decreto-lei. 

§ 1" __ As referências. especificadas na e~cala de que trata 
este attigo. indicarão os _ _valores de vencimento ou salário 
estabelecidos para cada classe das diversas categorias funcio
nais, na forma do Anexo IV deste decreto-lei. 

§ 29 Na implantação da escala prevista neste artigo, será 
aplicada ao servidor a referência de valor de vencim~nto ou 
salário igual ao que lhe couber em decorrência do reajusta
mento concedido pelo art. s~ deste decreto-lei. 

§ 39 Se não existir-, na escala constante do Anexo III, 
referência cOm o valor d.e vencimento ou_ salário indicado 
no parágrafo anterior, será aplicada ao servidor a referência 
que, dentro da classe a que pertencer o respectivo cargo ou 
emprego, na forma estabeledda no Anexo IV deste decre
to-lei, consignar o _Vencimento ou salário de valor supe~or 
mais próximO do que resultar do reajustamento concedido 
pelo art. 5", e seu parágrafo único, deste decreto-lei. 

Art. 7" Os critérios -e- requisitos para a movimentação 
do servidor, de uma para outra referência de vencimento ou 
salário, serão estabelecidos no regulamento da progressão fun
cional, previsto no art. 6~ da Lei n~ 5.645, de 1970. 

-- Parágrafo único. As referências que ultrapassarem o 
valor de vencimento ou salário_, estabelecido para a classe 
final ou única de cada categoria funcional, corresponderão 
ã classe especial, a que somente poderão atingir servidores 
em _número não superior a 10% (dez por cento) da lotação 
global da categoria, segundo critéiiO a ser estabelecido em 
regulamento. 

Art. 89 Os vencimentos do pessoal integrante da carrei
ra de Diplomata, Código D-301, quando em exercício na Se
cretaria ·de Estado, serão os fixados no Anexo V deste decre-
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to-lei, sobre eles inCidindo os percentuais de representação 
mensal especificados no mesmo ;;ln_exo. . 

§ 1~> A representação mensal a que se refere este artigo 
não será considera_Qa para efeito de cálculo de qualquer vanta
gem, indenizaçãO, proventos de ·aposentadoria ou desconto 
previdenciário. - "·- - ,. ""' --

§ 2~> Os valores de vencimento e de representação men
sal, de que trata este artigo, não Se aplicam aos inativos, 
cujos-proventos serão reajusfàdos em 30% (trinta-pO{'ééntO), 
na conformidade do disposto no art. 1 \' deste rlecreto-lei. 

Art. 9" A escala de vencimentos e· salários dos cargos 
efetiVos e empregos permanentes dos servidores em atividade, 
incluídos no Grupo Magistério, Código M-400 ou LT-N-400, 
bem assim dos Auxiliares de Ensino, será- a- cOfiStàTite- dõ 
Anexo VI deste decreto-lei. _ . 

§ 1 o;> Os cargos ou empregos de dirigenteS de_ -u.-niversi
dades e de estabelecimentos isolados de ensino superior manti
dos pela União, relacionados no art. 16 da Lei no;> 6.f82, de 
11 de dezembro de 1974, serão incluídos _f; -cl_11$ifícados no 
Grupo Direção e Assessoram ente Superiores, não se lhes apli
cando o Sistem-a de Incentivos Funcionais; ·mclusive os pre
vistos no § l~' do referido art. 16. 

§ zo;~· OS va10res-·de vencimento e salário, a que se refere 
este artigo, nãO se aplicam aos inativos, cujos prOventos serão 
reajustados em 30% (trlfltapof·cento)~ na confotmidade do 
disposto no art. 1" deste decreto-lei. -

Art. 10. Fica:m iristituídos· a Gratificaç-ão de Atividade 
e a Gratificação de Produtividade, que se incluem no AneXo 
II do Decreto-Lei n'_ 1.341, de 22 de agosto de 1974, com 
as características, definíçãO, benefiCiários e bases de concessão 
estabelecidos no Anexo VU deste dccreto~lei, não podendo 
servir de base ao cálculo de qualquer vantagem,.indenização, 
desconto para o Instituto de Previdência -e- Assistência: dos 
Servidores do Estado, ou proventos de aposentadoria. 

§ 19 A percepção ct"as gratificilçõéS de! ativ1dad"e e -de 
produtividade sujeita o servidor, sem exceçãO, ao -mrnimo 
de 8 (oito) horas diárias de trabalho. 

§ 29 As gratifiCações de que trata -este artigo não se 
aplicam aos servidores integrantes dos Gi'upos - Magistério 
e PesqUisa Científica e-TecnOlógica, óS quais estão sujeitos 
ao sistema de incentivos funcionais previsto na Lei n"' 6.182, 
de 1974, nerri. aos do Grupo~ Diplomacia. 

§ 39 A gratificãção de atividade será .concedida a mero~ 
bros do Ministério Público, nos casos e percentual especifi~ 
camente indicados no Anexo I deste decreto~lei, aplicando~se 
a ressalva constante da parte final do caput deste artigo. 

§ 49 As gratificações~âe atividade e de produtividade 
ficam incluídas no conceit.o de retribuição, pira efeitO do dis
posto no§ 29 do art. 39 e_no parágrafo único do art. 49 deste 
decreto-lei. 

Art. 11. O percentual referente à gratificação- por tra
balho com raios X ou substâncias radioativas é fixado em 
40% (quarenta por cento), de conformidade com a Lei zi9-
1.234, de 14 de novembro de 1950, e na forma estabelecida 
no Anexo VII deste decreto-lei. 

Art. 12. Os beneficiários do auxOio para moi"ãâia, pre
v-isto no item IX do Anexo II do Decreto~Lei n9 1.341, de 
1974, pas_sam a ser os indicados no Anexo VII deste decre
to-lei. 

Art. 13. Fica incluída no Anexo II do Decreto-Lei n9 
1.341, de 1974, sob a denomina_ção de gratific3.çãõ por prOdu
ção suplementar, â vantagem de que trata a Lei n~ 4.491, 
de 21 de novembro de 1974, com as caracterfsticas, definição, 

beneficiários e bases de concessão-indicados no Anexo VII, 
com as mesmas ressalvas aplicáveis às demais --gratificações 
previstas neste deCretO-lei. - -

Art. 14. Os Ocupantes de cargos e empregos integrantes 
da categoria funciõiiál de nléd.CO -ficam- sujeitos à jornada 

-de 4 (quatro) horas de trabalho, podendo, a _critério e no 
interesse da Administraç"ão, exercer~ cunlulativamente, dois 
cargoS õu empregos dessa categoria, inclusive no mesmo órgão 
dU entidade. 

§ 19- o· ingre-Sso nas Categoriã.s Funcionais de Médico 
de Saúde Pública e de MédicO dó Trabalho fãr-Se-á, obrigato
riamente, no regime de 8 (oifO) horas-diáriaS, a Ser cU.nipridP 
sob a forma de dois contratos individuais de trabalho, não 
f~zendo jus à peféepção da gratificação de ativi~ade. 
~-.~--~_§_- _2~- Ç9rre_spondem à joma:da estabelecida neste artigo 

os valores de vencimento ou salário fixã.dos para as referências 
c!Sfiecifiê:3mente indicadaS -no· Anexo IV deste. decreto-lei. · · 
. _ Art. 15. Os ocupantes de cargos ou empregos integran-

_ _t~$ das Cç.te_gorias Funcionais de Odontólogo,_ TécniCo em 
Comunicação Social e Técnico de Laboratóii_o ~i~Il!_§"hl_çitOS 
à jornada de 8 (oito) horas de trabalho, não se lhes aplicando 
disposições de leis especiais referentes· ao regim-e de trabalho 
estabelecido para as correspondentes profissões. 

- _Art. 16. Os atuai~ ocup-ailles de cargos ou empregos 
das_ C_at~gorias F!!ncionais de MédLco, OdontQlÕgo e Técnicõ 
deLaboratório poderãoopiar pdo regime de 3a{trinta) hor_as 
semanais e os da Categoria de Técnico em Comunicação S9cial 
pelo de 35 (trinta e cinco) horaS· Semaltais de 1:rabalh_o, c~o 
em que perceberão os vencimentos ou salários coriespon
d_e_ntes às referências especificamente Indicadas no Anexo IV 
deste decreto~lei, não fazendo jus à gratííícação de atividade. 

Parágl'afo._útiico-. ·Nos casos de acumulação de.dois car~ 
gos ou empregos 'de Médico, a opção assegurada por este 
artigo soriiente j>Q-defá ser exercida erri relaÇão a uni dos cargos 
ou empregos. 
-- -_ Art. 17. As retribuições dos servidores.de que trata 
o art. 2' do Decreto-Lei n' 1.313, de28 de fevereiro de _1974, 
serão reafustadas de acOTdo com -o critério indicado no mesmo 
dispositivo e respectivos parágrafos, observado o disposto no 
art. 15 do Decr_e~o-Lei n' 1.341, de 1974. 

Art._ 18. _Não s_ofrerão quaisquer reajustamentos ein de-
cp_rrência de~te decreto-lei: _ 

I- os valores de vencimento e de gratifiCação~ de: fUnção, 
_.correspondenteS aQs cargos em comissão e às futições gratifi
cadas previstos no sistema de classificação ele cargo-s inst_itu_ído 
pela Lei n' 3.780, de 12 de julho de 1960; 

II - as gratíficações, vantagens e indenizações mencio
nadas nos§§ 39 e 4"' dó art. 3~ e no§ 19 do art. 6~do Decreto-L_ei 
n' 1.341. de 1974. 

§ 1~ Os valores das gratificações pela representação de 
gabinete serão fíxados em regulamento. · -

_ § 29 A norma constante deste artigo alcança os _servi
dores não incluídos no Plano de Classificação de Cargos de 
que trata a Lei n' 5.645, de 19700 
_ Art. 19. As diferenças individuais de vencimento, salá~ 
no=~ou vantagem·. --a que fizer jus o Servidor "em decori"ência 
da aplicação das faixas graduais íiistituídas pelo Decreto-Lei 
:g_9 ;.541,_ de 1974, serão absorvidas pelo valor de vencimento 
_ou -salário resultante do reajustamento conc~dido por este 
decretO-lei. · - · · 

Parágrafo único. O servidor continuará a fã.ier jus ã
diferença individual que venha a subsistir põl" força da aplica
-ção -deste artigo, a qual será absorvida, progressivamente, 
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na mesma proporção dos aumentos de vencimento, progréssão 
ou ascensão funcioriais, supervenientes à vigência dos_ ifeitos 
financeiros deste decreto-lei. 

Art. 20. O reajustamento dos proventos de inatividade, 
na fornia assegurada pelo art. 1"' deste decreto-lei, iitcidirá, 
exclusivainente, sobre a parte do provento correspondente 
ao vencimento-base, sem reflexo sobre outrãs paPCelas, de 
qu,alquer natureza, integrantes do provento, ressalvada, ape
nas, a referente à gratificação adicional por tempo de serviço. 

Art. 21. A partir de !• de março de 1976, os titulares 
de cargos em comissão e de funções de con~ança, integrantes 
dos GruposMDireção e AssesSoramento Superiores e Direção 
e Assistência Intermediárias, não poderão ser designados para 
o desempenho de funções de Assessoramento Superior i que 
se refere o Capítulo IV do Título XI do Decreto-Lei n• 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, na redação dada pelo Decreto-Lei 
n• 900, de 29 de setembro de 1969. 

Parágrafo úniCo. -=o-disposto neste artigo· não se aplica 
ãs designações para funÇões-de Assessoramento Superior ocorM 
ridas antes da data da publicação deste decreto-lei, não podenR 
do, nesses caso-s, haver alteração nos valores da retribuição 
percebida pelos respectivos titulares em razão do exercício 
de tais funções, enquanto nelas permanecerem. 

Art. 22. Os órgãos da Administragão Federal Direta 
e Autarquias Federais deverão providenciar a redução pro
gressiva dos respectivos Quadros e Tabelas Permanentes, me
diante extinção e supressão aUtomáticas de cargos e empregos 
que vagarem em virtude de aposentadoria. 

§ Í"' A norma constante deste artigo rião- se aplicã aos 
integrantes do MinistériO- Público e dos grupos Diplomacia, 
e6digo D-300, Polícia Federal, código PF-5"00, e Tributação, 
Arrecadação e Fiscalização, código TAF-600. 

1974, com as alterações constantes deste artigo, terá início 
a partir de 1' de maio de 1976. 

§ 1"' O pagamento da importância de aumento, decor
rente do reajustamento de proventos a que se refere este 
artigo, farRêeRá em parcelas bimestrais e em percentuaiS a 
serem estabelecidos de modo que o novo valor de proventos 
seja totalmente atingido em 19 de março de 1977. _ 

§ 2"' O valor de vencimento que serviráde base ao rea~ 
justamente será o corresJl:émdent~ à classe if!j~Ial da categoria 
em que seria incJuído, mediante transposição ou transformaR 
ç~ o cárgo ocupado na atividade, considerado o valor da 
~aixa Gradual estabelecida para a referida classe, resul
tante da aplicação do disp()sto no art. 5"' deste 4-ecreto-lei. 

§ 39 Para efeito do dispõSto no j:tãfágrafó anteiiOi, náo
serão considerados os casos de transformação de cargos ocorrj~ 
dos em categoria funcional diversa daquela em que estes se
riam originariamente incluídos. 

§ 4"' Se as atribuições inerentes ao cargo em 'que se 
aposentou o servidor não estiverem previstas no novo Plano 
de Classificação de Cargos, tomar-se-á por base, para efeito 
do disposto no parágrafo anterior, a- Categoria FunCional de 
atividades semelhantes, inclusive no que diz respeito ao nível 
de _!eSpl?nsabilidade, complexidade e grau de escolaridade exi
gidos para o respectivo desempenho. 

§ 5" No caso dos agregados, a Categoria Funéional que 
servirá de base ao reajustamento dos respectivos proventOs 
será aquela de atribuições correlatas com as do cargo em 
comissão ou função grãtificada em que ocorreu a agregação, 
observado o disposto no § 2" deste artigo. 

§ 69 O reajustamento de proventos assegurado por este 
ãrtigó- i_íteidirá sobre a parte do provento corréispdndente_ ao 
venciméhtoMbase e acarretará a supressão de todas aS' vanta
gens, gratificações, parcelas e quaisquer outras retribuições 
percebidas pelo inativo, ressalvados, apenas o salário-família 
e a gratificação aâici~nal por tempo -de serViço. 

§ 2"' Para efeito do disposto neste artigo, deverão os _ 
órgãos e autarquias encaminhar ao Departamento Adniinis- -__ § 79 Não haverá o reajustamento de proventos de q~e 
trativo do Serviço Público, a-19 de junho e a 1" de dezembro trata este artigo nos casos em que estes já sejam superiores 
de cada exercício, proposta para reformulação das respectivas ao valor de vencimentO da classe iniCial que servirá de base 
lotações, observadas as normas legais e regulamentares perti- ao respectivo cálculo. 
nentes. § 8' Caberá ao Órgão Central do SIPEC elaborar Ins-

Art. 23. O reajus-tamento de _vençimentos, salários, 
proventos e pensões, concedido por este decreto-lei, e o paga
mento das representações mensais e das gratificações de ativi
dade e de produtividade, nos casos e percentuais especificados, 
vigorarão a partir de 1ç. de março de 1976. 

Art. 24. Nos cálculos decorrentes da aplicação deste 
decreto-lei serão desprezadas as fraçóes de cruzeiro, inClusive 
em relação aos descontos que incidirem sobre o vencimento 
ou saláriO. 

Art. 25. O Órgão Central do Sistema de Pessoal Ó~il 
da Administração Federal - SIPEC, elaborará as tabelas .. 
de valores de níveis, símbolos, vencimentos e gratificações 
resultantes da aplicação deste decreto-lei, bem assim firmará 
a orientação normatíva que- se fizer necessária à -sua ·exect.içáo, 
inclusive quanto à aplicação do disposto no art. 21 e seu pará
grafo úniCo deste decreto-lei. 

Art. 26. Continua em-vigor o disposto no §'!• do art:· 
6• da Lei n' 6.036, de !• de maio de 1974. 

Art. 27. O reajustamento de proventOs de aposenta
doria previsto no Decreto-Lei n9 1.325, de 26 de abril de 

trução Normativa disciplinando a execução deste artigo, bem 
assim as tabelas com os valores de proventos reajustados e 
com os percentuais bimestrais de pagamento a que se refere 
o parágrafo 1 '. 

Art. 28. A despesa decorrente da aplicação deste de
creto-lei será atendida à conta das dotações constantes do 
Orçamento da União. 

Art. 29. Este decreto-lei entrará em vigor ria data de 
sua publicação, revogadas as çlisposições em contrário.· 

_ BrasOia, 13 de fevereiro d~ !9'76; !55" da Independencia 
e 88° da República_ -ERNESTO GEISEL- Armando Fal
cAo - Geraldo Azevedo Henning - Sylvlo Frota - AntOnio 
Franclseo Azercdo da Silveira - Mário Henrique Slmon
scn - Dyrci:u Àradjo Nogueira - Alys.On Paulinelli - Ncy 
Braga - Arnaldo Prleto - J_ Araripe Macedo - Paulo de 
Almeida Macbado - Severo FagundCII Gomes - Shigeatl 
Uel:i - JoAo Paulo dos Reia Velloso - Maurfclo Rangel 
Reis - Euclides Quandt de Oliveira -·Hugo de Andrade 
Abreu - Golbcry do Couto e Silva - J oAo Baptista de OU
veira Figueiredo- Antonio Jorge Correa- L.G. do Nasci
mento e Silva. 
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ANEXO! 
(Art. 2° do Decreto-Lei no 1.445, de 13 de fevereiro de 1976) 

eSCALAS DE RETRiBUIÇÃO 

Vencimento Mensal Repre8entaçao Gratiflcaçllo 
Cr$ 

a) cargos de Natureza Especial 
Ministro de Estado 22.000,00 
Consultor-Geral da República 22.000,00 
Diretor-Geral do Departamento Admi-
nlstrativo do Serviço Público 22.000,00 
Governador de Território Federal 18.000,00 
Secretário do Governo do Território 
Federal 12100,00 

b) Magistratura 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 22.000,00 
Ministro do Tribunal Federal de Recursos 20.000,00 

Justiça Militar 
Ministro do Superior Tribunal Militar 20.000,00 
Auditor Corregedor 14.000,00 
Auditor Militar da 2' Estância 13.500,00 
Auditor Militar da I' Estância 11.000,00 
Auditor Substituto da 2' Estância 10.000,00 
Auditor Substituto da 1' Bsttlncia 8.!150,00 

Justiça do Trabalho 
Ministro do Tribunal Superior do Traba 
lho 20.000,00 
Juiz de Tribunal Regional do Trabalho 16.000,00 
Juiz-Presidente de Junta de Conciliaç!lc 
e Julgamento . 14.000,00 
Juiz·Presidente Substituto 10.950,00 

J uatiça do Distrito Federal 
e dos Territórios 

Desembargador 16.000,00 
Juiz de Direito 15.100,00 
Juiz Substituto 13.500,00 
Juiz Temporário 10.000,00 

J ustlça Federal de 1• 
Instancia 

Juiz Federai 16.000,00 
Juiz Federal Substituto 12.500,00 

c) Tribunal de Contas da Uni!lo 
Ministro do Tribunal de Contas da Uni!lo 20.000,00 
Auditor 13.500,00 

d) Minlst6rio PtlbUco junto k Justiça 
Comum 

Procurador-Geral da República 22.000,00 
Subprocurador-Geral da Rept1blica 20.000,00 
Procurador da República de 1' categoria 13.313,00 

DECRETO-LEI Ne 1.525, DE 28 DE FEVEREIRO_DE 1977 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 
civis do Poder Executivo dos membros da Magistratura 
e do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi
dêndas. 

Mensal de Atlvlda""'". 

70% -
70% -
70% -
35% -
20% -
70% -
60% -

60% -
35% -

... 30% -
25% -
20% -
20% -

60% -
35% -

35% -
20% -

35% -
35% -
30% -
20% -

35%. -
25% -

------ 60% -
30% -

70% -
o· -

-

DECRETO-LEI N' 1.604, DE 2~ DE FEVEREIRO DE 
1978 . .. -

Reajusta os vencimentos e saJários dos servidores 
civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura 
e do Tribunal de Contas dã União, e dá outras provi
dências. 

···················~············••.•.•·············.--·····~----·~: 
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DECRETO-LEI N" 1. 732, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979 

Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores civis do Poder Executivo, dos membros da 
M:igistratura e do Tribunal de Contas da União, e dá 
outras providências. 

• • • . . • • • • • ~..-ç • •• ..,. ......... ·----~ •• ""' ••.••• -...................... ·~-~-- •• 

DECRETO-LEI Ne !.690, DE 24 DE JANEIRO rm-1979 

Reajusta os salários dos servidores do Poder Execu
tivo, dos membros da Magistratura do Tribunal de Con-
tas da União, e dá outras providências. - -- - -

DECRETO-LEI N• 1.820 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980 

Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores civis do Poder do Executivo, bem como das 
pensões e dá outras providências . 

DECRETO-LEI N• 2.204, DE 27 DE DEZEMBR"o DE 1984 

Reajusta os atuais valores de vencimentos, salários 
_e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, 
bem como os ~as pensões e dá outras providências. 

.... ............... .; .... : ••• ~ -~ :. •• ~ •••• •• :. ; --~ ••••• ~•><,n--F ••••••••••• -•• 

DECRETO-LEI N"7.333, DE2 DE JULHO DE 1985 

Reajusta os vencimentos, salários e soldos dos servi
dores civis e militares da União e dos Territórios Fede
rais, dos membros do Poder Judiclário da União, do 
Distrito Federal e Territórios, do Tribunal de Contas 
da União, bem como revê proventos e pensões e dá 
outras providências. 

•••••••••n•:••••••••"'''''''''''''""'''''"'''''""'''''"'' 

.................. ~--~ ...................... ~.~~· •••• "-- ~-~--H- Altera o percentual de reajuste de que trata a Lei 
........ ~-..~ ......... ,.. •• ..-~=--..-==--,.___ .-..•. -...... -......... n~ 7.419, de 17 de dezembro de 1985, e dá outras provi

dências. 
DECRETO-LEI N• 1.902, DE 22DE DEZEMBRO DE 1981 

Reajusta os valores dos vencimentos, salários e pro
ventos dos servidores civis do Poder Executivo, bem 
como os das pensões e dá outras providências. 

... -.-.............. --~~~-·-- ._ . ....,_.~+~·--· •'- ... _,;,_.,,;:.,.-~~~···· 
DECRETO-LEI N• ô.992; DE 25 DE MAIO DE 1982 

Reajusta os valores de vencimentos, salários e pro
ventos dos servidores da Câmara dos Deputados e dá 
outras providências. 

DECRETO~ LEI N" 1.984, DE 28DE DEZEMBRO DE 1982. 

Reajusta os atuais valores de l'encimentos, salários 
e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, 
bem como os das pensões e dá outras providências • 

......... -.... ~··-~-.... - .•... .,.,-.... '\ ....... ~ ... -.~ .. ~ ........ ...::; 
DECRETO-LEI N' 979, DE 20DE DEZEMBRO DE 1983 

Reajusta os atuais valores de vencimentos, salários 
e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, 
bem con1.o os das pensões e dá outras prOvidências. 

... ·~' • • • .............. ~_~ .. .,,...,~,. .••.• ~ •• ·.::..".~ .... ~r•• •• -..... .. 

DECRETO~LEI N• 2.130, DE 25 DE JUNHO DE 1984 

Reajusta os atuais valores de vencimentos, salários 
e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, 
bem como os das pensões e dá outra providências. 

J;>ECRETO-LEI N• 2.131, DE 25 DE JUNHO DE 1984. 

Reajusta os valores de vencimentos e proventos dos 
membros da Magistratura Federal, do Distrito Federal 
e Territórios e do Tribunal de Contas da União, bem 
como os d~ pensões e dá outras providências. 

................................................................. ................................................................. 
DECRETO-LE!No2.302, DE21 DE NOVEMBRO DE 1986 

Dispõe sobre escala móvel de salário, e dá outras 
providências. · 

...... ~ ... _ ................................. -........ :·· .......................... ' 

DECRETO-LEI N• 2.310, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1986 

Reajusta os valores de vencimentos, salários, soldos 
e proventos dos servidores civis e militares da UnJão, 
dos Territórios e das autarquias federais, dos membros 
do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e 
dos Territórios, do Tribunal de Contas da União, bem 
como os valores das pensões, e dá outras providências. 

Oooooo~M o~Oooo; ______ oooO .. OOooooooooOo .. ooooo_o)<oooo"_"''.''''"''OOOoOOOooo 

•• · ...................................................... .,. ••••• -••• ~; ••• .-:c-ô.H-.'4,; ••• 

DECRETO-LEI N• 2.365, DE 27 DE OUTUBRO DE 1987 

Institui gratificação a str deferida aos servidores 
que especifica e dá outas providências. 

• .-r o • • • • • • • • o • • • • o • • • •• • • • • ••"" • • • • • o • o .~""•• o.; •• o,..._~..,...,.,,_,._~, • • ~-,", • <:~"" •_• • • 

·· · · · · · · · · · · · · · CA · c~;t~·;ã~·;;;· ·c~~~tit~i-çfu; · 1 ~~-tiç~· ~ ·cid~·ct;;. 
nia.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 90, DE 1991 
(N• 5.642[99, na Ca.sa de origem) 

(Do Ministérío Público da União) 

Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 2~ 
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • Fica criada como órgão do MinisÍério Público 

do Trabalho a Procuradoria Regional do Trabalho da 20• Re-
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gião, que terá sede em Aracaju. com jurisdição em todo o 
território do Estado de Sergipe. 

Art .. 2~ Para atendimento da composição da Procura
doria Regional do Trabalho da 20~ Região fiCam criados no 
Ministério PUblico do Trabalho 8 (oito) cargos de Procurador 
do Trabalho da 2• Categoria, qué serão preenChidos na confor
midade da legislação em vigor, e 1 (um) cargo em comissão 
de Procurador Regional do Trabalho, a ser preenchido me
diante designação do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho 
dentre integrantes da carreira do Ministério Público do Tra
balho. 

Art. 3• Fica criado o Quadro de Pessoal da Procura
doria Regional do Trabalho da 20• Região, na forma do Anexo 
II desta Lei, cujos cargos serão preenchidos de conformidade 
com a legislação vigente, sendo-lhes eD.tretanto aplicados os 
mesmos valores de reajustamento, critérios d~ gratificações 
e condjções de trabalho_ fixados no Decreto-Lei n1> 1.445, de 
13 de fevereirO de 1976, com as alterações posteriores. 

Art. 4• O Chefe do Ministério Público da União, ouvi
do o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, adotará as 
providências necessárias a iifStà.lação da Procuradoria RegioR 
na! da 20• Região. 

Art. 51' O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos 
especiais até o limite de Cr$ 26.114.910,00 (vinte e seis mi
lhões, cento e quatorze mil e novecentos e dez cruzeiros) 
em valores de ~arço de 1990, para ãtender às despesas iniciais 
de organização, instalação e funcionamento da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 20• Região. 

Parágrafo único. O crédito a que se refere este artigo 
será consignado em favor do Ministéiio Público do Trabalho. 

A.rt. _61' N~o poderão ser nomeados, a qualquer título, 
para funções de gabinete, cargos ~m comissão_ Ou funções 
gratifiCadas da administração do Mi~i~t~~io Público do TrabaR 
lho, Procuradoria Regional do Trabalho da 20~ Região, parenR 
tes consangüíneqs ou afins, até- o terceiro grau; de Juízes 
e Procuradores em atividades ou aposentados há menos de 
5 (cinco) anoS, exCeto se integrantes· do Quadro funcional 
mediante concurso público. 

Art. 71' Esta Lei entra em vigor na -data de sua publi
cação. 

Art. 81' Revogam-se as disposições em cqntrário. 

AlE)(() 1 - IESI'ESA IENSAl mi t'ES5IJAL 

I'IIT -2011 RECI)rcJ 

MARÇ0/1990 

SINnO!REFEiéi:IA VALOR lMTAiuO I CIJJV(Tlllltt TOTAL IENSAl 
I 

- CARGOS tE NA11..11EZA ESF OCIAL 
- PRiiiííAíXR 00 'fRíiBií[ -() 21 CATEGOOIA :503.418,00 08 2.425.184,00 

' 
SUITOTAL 2.425.184,00 

- CARGOS EM !D4I5SAO -
- PROCt.RAOCR REGICWL. DAS-4 60.649,00 01 60.649,00 
- ASSESSCI<ES DAS-2 (•) 160.150,00 04 640.600,00 
- SECRETÁRIO REGIC>W. DAS-2 (•) 160.150-,00 01 160.150,00 
- OIRETCR DA DIVIsAo A:MINISTRATIVA DAS-1. (•) 151.595,00 01 151.595,00 
- OIRETCR DA DIVIsAa PRCJ"ESSS W.. DAS-1 (*) 151.595,00 01 151.595,00 

SUITOTAL 
I 

1.164.589,00 

- CARGOS 00 Q\11\000 f'I'R>IA ENT!; 103 - AOMINIStRAt:XR NS-05 (**) 100.168,70 300.566,10 
- AGENTE ACNINISTRATI'~ NI-17 (**) 60.707,17 ! 04 242.828,68 
- DATILÓGRAFO NI-12 (**) 52.956,18 08 423.649,44 
- AUXILIAR OPER .SERVI~ ·S DIVERSOS NA-03 (**) 35.892~37 04 143.569,48 
- AGENTE OE >ECIWIZI\ÇA l E IV'OIO NA-12 (**) 43.617,63 01 43.617,63 
- K!TffiiSTA D'"ICIAL NA-07 39.140,87 02 78.281,74 
- AGENTE tE PMTARIA NA-03 35,892,37 . 02 71.784,74 

SOOTOTAL 1.304.297,81 

- EN:'ARGOS SOCIAIS 
-.Eriêargos sociais !ncldentes scbre os cargos em 

597.470,60 comissão e quadro peta~J!"M!nte, 24,21 

TOTAL GERAL 5.491.541,41 

I) - Considerando un adicional por T~ de serviço = lOX 
•) - Gratiflcaç§o Extraordiná.rla de 17DX sobre a tlltima referência de níVel St.4)erlor 
••) ... Gratlflcaçao p.."tfãordinárla de 162,JSX sobre a refei'ência 
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ANEXO ti 
(Lei no ,de de 1990) 

mLFO CATEGliUAS cOOIGO 

Outras at!v!dades de N!vel ~ 
rior 

( PRT -201-N$.900) Ackn!nístrador PRT ,-201-NS-92J 

serviços Auxiliares Agente AdninlstrativO PRT -201-SA-801 
(PRT -201-SA-800) ' - ------ Dat!l6grafo PRT -20•-SA-802 

Outras. ati v idades de N!vel Médio Aux.Operac.servlços Diversos PRT -20!-t-l>f-1000 
(f'RT -201--1000) Agente de Mecanlzaçllo e Apolo PRT -20•-~-lOCO 

Serviços de TI_·ansp_ e Portaria Motorista Oficial , PRT -201:-TP-1201 
(PRT -"""20•-TP-1200) _ Atente de Portaria PRT -20A-TP-1202 

. 

f'ROCUWXJIIA ISIIIL OA :IJSTIÇA 00 TRABAUII 

OESPESAS a:M INSTAU\ÇliO - MMI;0/1990 

f'RT-AMCA.:WSE 

A- PESSOAL 
llffiiãS 

8 - MATERIAL OE tniSlJC 
ImPressos e outros materiais 

C - OOTROS SERVIçOS E. EN:J\RGOS 
ínstalaçQ:es -
Passagens aéreas 

D - EQIJIPA>ENTOS, MAQUINAS E VEÍCl!.OS 
EQüipamentos _ _ _ _ 
Máquinas de escrever eletrOnicas/elétrlcas/caloular 
Veiculo 
Outros. 

E - MJBIL IÁRIO EM GERAL 
Móveis e utens!los 

f - EQIJJPAIENTOS 
Sistema Teiefõoleo 
Tipo kS com 2 froOcQs 6--~is O.nstaiados) 
D.Jas 13nhas 

G- I'RÉOIO PARA INS!AL~ OP. SEDE -rrunr LíKSVei dê aVêiísrla c/aprox.4Stln1 

793.080,00 
"282, CJOCi 100 

1.!1~J.820,00 
1.568.800,00 

900.000,00 
411.000,00 

328.710,00 
350.000,00 

TO TA L 

Sábado 26 7341 

' 
JÚ.BID t:E CIIEG.i$ 

02 

04 
08 

04 
01 

02 
02 

180.CKD,OO 

278.500,00 

. i.075.080,CK_l 

4.~51.620,00' 

3;051.1))0,00 

li78. 710,00 

26.114.910.00 
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IÚOil CAAm cOOIGO 

01 I'ROCIJlACOO REGIONAL 00 TRABAL~ PRT-201-DAS-101.4 
04 ASSESSORES PRT-201-tT-DAS-102.2 
01 SECRETII!UO REGIONAL PRT -201-LT -DAS-101 , 2 
01 OIRETOR DIVlsAo ADMINISTRATIVA PRT -201-L T -DAS-101.; 1 
01 OIRETIR DIVI~ PROCESSUAL PRT-201CL~-101.1 

MENSAGEM N" 5, DE 18 DE JULHO DE 1990 

ExcelentísSímo Senhor 
Deputado Paes de Andrade 
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deplltados 
Brasília- DF - -

Nos termos do art. 127, § 29, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, tenho a honra de encamínhar a VOSsà 
Excelência, para elevada consideração do CongreSSo Nacio
nal, o anexo anteprojeto de lei, que dispõe sobre a criação 
da Procuradoria Regional do Trabalho da 20• Regiãõ, côn\ 
sede em Aracaju/SE, e os cargos que especifica, acompanhado 
da correspondente justificativa. 

A medida se faz necessária, haja vista-que já se encontra 
em tramitação perante essa Casa o Projeto de Lei n9 4.918, 
de 1990, que cria a 20• Região da Justiça do Trabalho e o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho e dá õutras provi-
dências. -

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência teStemü:. 
nhos de apreço pessoal e da mais alta consideração.-- Aris
tides Junqueira Alvarenga, Procurador-Geral da República. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos DePu
tados 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação ·dos 
membros do Poder Legislativo, com fundamento_ no art. 127, 
§ 2•, da ConstituiçãoFederal, a inclusa minuta de proposta 
de criação da Procuradoria Regional do Trabalho da 20• Re
gião, com sede em Aracaju/SE, e dos Cargos que especifica; 
pelos motivos a seguir aduzidos: 

I- Criação da Procuradoria Regional do Trabalho 

A criação da Procuradoria Regional do Trabalho da 20• 
RegiãO, decorre da exigência constitu~io~at c,on~!d~ np_ art. 
112-que suscitou a criação, pelo Tribunal Superior do Traba
lho dessa mesma Região (Projeto de Lei n' 4.918, de 1990) 
- e da competência legal outorgada ao Ministério Público, 
que determina às Procuradorias Regionais do Trabalho exer
cerem suas atribuições dentro da jurisdição do Tribunal Regio
nal respectivo (art. 747, do Decreto-Lei n' 5.452, de 1' de 
maio de 1943). 

II- Criação dos Cargos de ProcuradOr do Trabalho de 2~ 
Categoria 

O número de cargos de Procurador, 8 (oito), que ficam 
criados no MinistêiiO Público do Trabalho, foi fixado em razão 
do número de Jufzes que comporão o Tribunal Regional do 
Trabalho (oito), observada a proporcionalidade de um Procu
rador para cada Juiz. Essa previsão objetiva ã.tender ao desem
penho das atribuições legais que lhes são cometidas, consoante 
o disposto-no -art. 167. incisos I a IX, da Lei n"' 1.341, de 

-

30 dê janeiro de 1951 (Lei Orgânica do Ministério-Público 
da União). 

III - Criação do Cargo de Procurador Regional 
__ O cargo em comissão de Procurador Regional da 21Y

Região visa a proporcionar tra-tamento idê-ntico àquele diSpen- -
___ sado aos Procuradores que _exercem atividades de direção em 

outroS órgãos Regionais, propiciando-lhes urna remuneração 
_compatível _coin a responsabilidade e complexidade de suas 
at!~bl!ições. 

IV - Criação do Quadro de Pessoal 
O Quadro de Pessoal exprime as necessidades adminis~ 

trati v as essenciais ao funcionamento da Procuradoria Regional 
do Trabalho da 20• Região. 

Busca-se promover, no âmbito da PRT - 2Ü' Região, 
alfer:ições estruturaiS nO seU Quadro de Pessoal, providência 
qoe vem ao encontro da particUlar e premente necessidade 
de_ dotar-se o Ministério Público do Trabalho de uma estrutura 
compatível com o plano político de seus encargos junto ao 
Poder- JudiciáriO, bem como suas elevadas responsabilidades 
administrativas perante a sociedade. 

Todo o trabalho de composição qualitatiVã. e quantidade 
dos grupos de Direção e Assessoramento Superiores, assim 
como, a composição quantitaviVa âe pessoal constante do 
Quadro Permanente, obedecem critérios objetivos e a necessi-
dade de se situar o MiniStériQ ___ Público do Trabalho, no con-
texto polítiCo e económico dO momento hiSt6riCõ e em suas 

_limitações, mas sem perder de vista a circunstância de que, 
por suas funções políticas, o Ministério Público, tanto quanto 
o Poder Judiciário, ·deve estar aparelhado para agir no âmbito 
trabalhista. . . -·· ·... . . .. __ 

_Brasília, 18 dejulho de 1990. -.Aristides Jnnqueira Alva
renga, Procurador-Geral da República. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO LEI N• 1.445, DE T3 DE FEVEREIRO DE 
1976 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 
civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura 
e do Tribunal de Contas da União e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decreta: 

Art. P Os atuais valores de vencimento, salário, pro
vento e pensão do pessoal civil, ativo e in-ativo, do pessoal 
civil doc~nte e coadjuvante do magistério do Exército _e dos 
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pensionistas, decorrentes da aplicação do Decreto-Lei n" 
1.348, de 24 de outubro de 1974, serão reajustados em 30% 
(trinta por cento), excetuados os casos previstos nos artigos 
29 , 39 , 4Q, 51', 89, 9P e 17 deste decreto-lei. 

Parágrafo único. Em relação ao pessoal civil docente 
e coadjuvante do magistériO-da Aeronáutica, o reajustamento 
previsto neste artigo incidirá s_obre os valores fixados pela 
Lei n' 6.250, de 8 de outubro de 1975. - • . . 

Art. 2~ Os vencimentos mensais dos Ministros de Esta
do; dos membros da Magistratura, do Tribunal de Contas 
da União e do Ministério Público; do Consultor-Geral da 
República e do Diretor-Geral do Departamento Administra
tivo do Serviço Público serão fixados nos valores constantes 
do Anexo I deste decreto-lei. 

§ 1"' Incidi i-ão sObre os vencimentos a que se refere este 
artigo, nos casos fndicados no_Anexo I deste_decreto-lei, os 
percentuais de Representação Mensal especificadas no mesmo 
anexo. 

§ 2"' Os_ membros dos Tribunais, quando no exercfcio 
da Presidência destes, e o Presidente do Tribunal Superior 
EleitOral terão o valor dâ respectiva Representação Mensal 
acrescido, respec~ivamente, do 10% (dez por cento) e· de 5% 
(cinco·por cento). ·. · · - . · . 

§ 3"' A gratificação previs-ta no art. 12 do Decreto-Lei 
n' 113, de 25 de janeiro de 1967, para o> Juízes da Justiça 
do Distrito Federal e dos Territórios, fica absorvida pelo valor 
global de retribuiç-ão estabelecido, para os respectivoS cargos, 
no Anexo I deste descreto-lei. 

Art. 3~ Os VencimentoS ou s:alárioS dos_ cargos em co
missão ou .das funçõc~ de confiança jnteg~a:p.te.s do Grupo
Direção _e ASse~so'raiTiel_lto ~Úperiores, a que se refere a Lei 
n' 5.045, de IO-de qezembrq çle 1970, serão fixados nos valoreS 
constantes do Aqe,xo II deste decreto-lei ficando a respectiv~ 
escala acrescida dos NíveíS 5 e 6, Com- ó~ valore's fixadps p.o 
mesmo anexo. 

§ 1"' Incidirão sobre os_ valores de vencimentos ou salá
rios de que trata este artigo os p-ercentais de Representação 
Mensal especificados no referido Anexo 11, os quais não serão 
considerados pa~a efeito de cálculo de qualquer vantagens, 
inden~ação, desconto para o-Instituto de Previdência e Assis
tên~'\ Po Servidort;s do Estado, ou provento.s de aposenta
doria. , _ . ~ - - - -- _ -_--

§ 2' É faculdade ao servidor de órgão da Administração 
Federãl direta ou do autarquia, investidp em cargo em comis
são ou função de confiança integrante do Gi"uJ)o-Direçãó e 
Assessoramento Superio-res, optar, pela retribuição de seu 
cargo efetivo ou emprego permanente, acrescido de 20% (vinM 
te por cento) do vencimento ou salário frXado para o cargo 
em comissão ou funçãO de confiança, não fazendo jus à repre
sentação mensal. 

§ 3" A opção prevista n-o art. 4~, e seu parágrif() UiifCO~
da Lei n" 5.843, de 6 .de dezembro de 1972, far-se-á com 
base nos valores de vencimento ou salário estabelecidos, nos 
AneXOs I e II, para o cargo ou função de confiança em que 
for lriyeStido o servidor e sem prejuízo da percepçãO da Corres-
pondente representação mensal. _ 

§ 49 Os valores de vencimento e de representação men
sal, a que se refere este artigo, não se aplicam aos servidores 
que- se tenham aposentado com as vantagens de cargo em 
comiSsão-, cUjOS provei1t6s-Serão reajustados em 30%-(trinta 
por cento), na -conformidade de art. 1"' deste decreto-lei. 

§- 59' A reestruturação do Grupo-Direção e AsSessora::.. 
menta Superiores e· a classificação, na respectiva eS~a de 

níveis, dos cargos em comissão ou função de confiança que 
--o íntegratão far-se-ão por decreto do Poder Executivo, na 
forma autorizada pelo art. 7' da Lei n' 5.645, de 1970. 

. Art. 49 As gratificações Correspondentes às funções in
tegrantes do Grupo-Direção e ASsistência Intermediárias, có
digo DAI-110, serão reajustadas nos valores estabet~cidos 
no Anexo II deste decreto-lei, observado o disposto na pará-

- grafo único deste artigo. 
Parágrafo úniCo. A soma Grafiticação por Encargo de 

Direção ou Assistência Intermediária com a retribuição do 
servidor, designado para exerc-er -a correspondente função, 
não poderá ultrapassar o valor da estabelecida para o respec
t~vo cargo ou emprego acrescida de 20% (vinte pOr cento) 
do ve~cimento ousalário fixado _para o-Nível I do Grupo
DireçãO e Assessoramento Superior. 

Art. ,5' A partir de 1' de março de 1976, será aplicada 
aos servidores em atividade, incluídos no Plano de Classifi
cação de Cargos instituíd() pela Lei n' 5.645, de 1970, a IX 
Faixa Gradual cQrrespondente no Nível da Classe que tiver 
abrang~do o respectivo cargo ou 
e1,t1prego, _com o valor constante da tabela b anexa ao Decre
to-Lei n' 1.348, de 1974, reajustado em 30% (trinta por cento). 

Parágrafo único. Em relação aos Grupos Defesa Aérea 
e Controle _do Tráfego Aéreo; Segurançá e Informações e 
Planejamento, os valores de vencimento ou salário fixados, 
respectivamente, pelos Decretos-Leis no:-, 1.392, de 19 de feve
reiro de 1975, e 1.400, de 22 de abril de 1975, epela Lei 
n' 6.257, de 29 de outubro de 1975, serão reajustados em 
30% (trinta por cento). · · ··· · 

ArL 6"' .A escala de vencim_etno e saláriOs dos cargos 
efe_tivos e empregos permanentes dos servidores em atividade, 
incluído nos Grupos-de Categorias Funcionais compreendidos 
no Plano de Classificação de Cargos, se-fá a constante do 
Anexo III deste decreto-lei. 

§ 1 ~- Ás referênCias, especificadas na escala de que trata 
este artigo, indicarão os valores de vencimento pu salário 
estabelecidos para cada classe das diversas Categorias Funcio
nais, na forma do Anex.o IV deste decreto-lei. 

§ 29 Na implantação da escala prevista neste artigo; será 
aplicãda ao servidor a referência de valor de vencimento ou 
salário igual ao que lhe couber em decorrência do reajusta
mento concedido pelo artigo 59 deste- deCff:l:o-lei. 

§ 39 se não existir, na escala conStante do Anexo III, 
referênCia com o ValOi de vencimento ou salário indicado 
no parágfafo anterio-r, será aplicado ao servidor a referência 
que, dentro da classe .a que pertencer o respectivo· cargo ou 
emprego, na forma estabelecida no Anexo IV deste decre
to-lei, consignar o vencimento ou· salário de valor superior 
maiS próximo do que resultar do reajustamento- concedido 
pelo artigo 50, e seu parágrafo úriico, deste decreto-lei: 

-Art. 7"' Os critérios e requisitos. para a movimentação. 
do servidor, de uma para outra Referência de vencimento 
ou salário, serão estabelecidos no regulamento da Progressão 
Funcional, previsto qo artigo 6' daLei,n' 5.645, de 1970. 

Parágrafo úniCo": As Referências- que ultrapassarem o 
valor de vencimento ou salário, estabelecido para a Classe 
final ou única de cada Categoria FunciOilal, corfeSpon-derão 
à Classe Especial, a que somente poderão atingir servidores 
'em número não superior a 10% (dez por cento) da lotação 
global da Categoria', segundo critério a ser estabelecido em 
regulamento. · 

Art. s~ Os vencimentos do pessoal integrante da carrei
ra de Diplomata, Código D-301, quando em exercício na Se-
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cretaria de Estado, serão os fixadOs no Anexo- V deste decre
to-lei, sobre eles incidindo os percentuais de Representação 
Mensal especificados no mesmo anexo. 

§ 1" A Representação Mensal a que se refere este artigo 
não será considerada para efeito de cálculo de qualquer vanta
gem, indenização, proventos de aposentadoria ou desconto 
previdenciário. -

§ 29 Os valores de vencimento _e de Representação 
Mensal, de que trata este artigo, não se aplicam aos inativos, 
cuJo~ proventos serão reajustados em 30% (trinta por cen~o), 
na conformidade do disposto no artigo 19 deste decreto-lei. 

Art. 99 A escala de vencimentos e salários dos cargos 
efetivos e empregos permanentes dos servidores em atividade, 
incluídos no Grupo Magistério, Código M-400 ou LT-M-400, 
bem assim dos Auxiliares de Ensino, será a c_onstaó.fe· do 
Anexo VI deste decretoMlei. 

§ 1"' Os cargos ou empregOs--de dirigente_S -âe yniverM 
sidades e de Estabelecimentos Isolados de Ensino Superior_ 
mantidos pela União, relacionado_s no artigo 16 da Lei n9 

6.182, de 11 de dezembro de 1974, serão incluídos e classifi· 
cados no GtupO:-Direção e AsSessoiamento SuperiCiieS~IlãO 
se lhes aplicando o sistema de Incentivos Funcionais, inclusive 
os previstos no§ 19 do referido artigo 16. -

§ 2"' Os valores_de v_encimentQ_e salário, a que se refere 
este artigo, não se aplicam aos inativós, cujoS-prov·en.tos-serãõ 
reajustados em 30%_(trint_a por cento), na cOnformidade do 
disposto no artigo lo deste_ decreto-lei. 

Art. 10. · Ficant instituídas a Gratificação de Atividade 
e a GratificaçãO'" de Produtividade, que se incluem no Anexo 
II do Decreto-Lei n' 1.341, de 22 de agosto de 1974, com 
as características, definição, benefidãrios e bases de_ concessão 
estabelecidos no Anexo VII deste de.cretoMlei, não podendo 
servir de base ao cálculo de qualquer vantagem, indenização, 
desconto para o Instituto _de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado, ou proventos de aposentadoria. . .. 

§ 1' A percepção das Gratificações de Atividade e de 
Produtividade sujeita o servidor, sem exceção, ao mínimo 
de 8 (oito) horas diárias de trabalho. 

§ 2<? As gratificações de que trata este artigo não s~ 
aplicam aos servidores integrantes dos Grupos - Magistério 
e Pesquisa CientífiCa e Tecnológica, os quaiS estãO sujeitos 
ao sistema de Incentivos Funcionais previsto ·na Lei n" 6.182, 
de 1974, nem aos do Grupo- Diplomacia. 

§ 3~> A Gratificação de Atividade será concedida amem
bros do Ministério Público, nos casos_ e percentual especifi
camente Indicados no Anexo I deste decreto-lei, aplicando-se 
a ressalva constante da parte final, do caput deste artigo. 

§ 49 As Gratificações de Atividade e de Produtividade 
ficam iD.cluídas no conceito de retribuição, para efeito do disM 
posto no § 29 do artigo 39 e no parágrafo único do artigo 
49 deste decreto-lei. 

Art. 11. O percentual referente ã Gratificação por Tra
balho com Raios X ou Substâncias Radioativas é fixado em 
40% (quarenta por cento), de conformidade com a Lei n<? 
1.234, de 14 de novembro de 1950, e na forma estabelecida 
no Anexo VII deste decreto-lei. 

Art. 12. Os beneficiárioS do Auxílio para Moradia, pre
visto no item IX do Anexo II do Decreto-Lei n9 1.341, de 
1974, passam a ser os indicados no Anexo VII deste decre-
to-lei. -

Art. 13. Fica incluída no Anexo II do Decreto-Lei n9 
1.341, de 1974, sob a denominação de Gratificação por Produ· 

Ção Suplementar, a vantagem de que trata a Lei n~ 4.491, 
de 21 de novembro de 1974, com as características, definição, 
beiJ.eficiários e bases de _concessão indicados no Anexo VII, 
com as mesmas ressalvas aplicáveis às demais gratificaçõe"s 
previstas neste decretoMlei. 

Art. 14. Os ocupantes de _cargos e empregos íritegrantes 
da Categoria Funcional de Médico ficam sujeitos à jornada 
de 4 (quatro) horas de trabalho, podendo, a critério e ho 
interesse da administração, exercer, cumulativamente, dois 
Cãrgos ou empregos dessa categoria, inclusive no mesmo órgão 
ou entidade. --

§ 1? O ingresso nas Categorias Funcionais de Médico 
de Saúde Pública e de Médico-do Trabalho far-se-á, obrigato
riamente, no regime de 8 (oito) horas di-árias, a _ser cumprido 
sob a forma de dois contratos individuais de_ trabalho, não 
fazendo jus o s.ervidor à percepção da GratificaÇão de Ativi
dade. 

§ 2~ Correspondem ã jornada estabelecida neste artigo 
os valores de vencimento ou salário fixados para as referências 
especificamente indicadas no Anexo IV deste decreto-lei. 

Art. 15. _Qs.ocupantes de cargos ou empregos integran
tes das Categorias FuncionaiS de Odontólogo, Técnico em 
Comunicação Social e Técnico de Laboratório fic"ain sujeitos 
à jornada de 8 (oito) horas de_trabalho, não se lhes aplicando 

_disposições de leis especiaiS referentes ao ·regime de trabalho 
estabelecido para as correspondentes profissões. 

Art. 16. Os atuais ocupantes de cargos ou empregos 
das Categorias Funcionais de Médico, Odontólogo e Técnico. 
de Laboratório poderão optar pelo regime de 30 (trinta) horas 
SeJt!anais _e os da Categoria de Técnico em Comunicação_Social 
peJo de 35 (trinta e círico) horas·semanais"de trabalho, caso 
em que perceberão os vencimentos ou salários correSpon
dentes às referências especificamente- indicadas no Anexo IV 
-deste decreto-lei. não fazendo jus à Gratificação de Atividade. 

Parágrafo único:_ Nos casos de acumulação de dois carM 
gos ou empregos de Médico, a opção assegurada por este 
artigo somente poderá ser exercida em relação a um dos cargos 
ou~emptegos. - -

Art. 17. As retribuições dos servidores de que trata 
o artigo 2' do Decreto-Lei n' 1.313, de 28 de fevéreiro de 
1974,- serão reajustadas de acordo com o critérió- indiCado 
no--mesmo dispositivo e respecrívos parágrafos, observado o 
disposto no artigo 15 do Decreto-Lei n• 1.341, de 1974. 

Art. 18. Não sofrerão quaisq"uer reajUstamentos effi de-
corrência deste decreto-lei: · · 

I -os valores de vencimento e de gratificaçãcide função, 
correspondentes aos cargos em comissão e às funções gratifi
cadas previstos no sistema de classificação de cargos instituído 
pela Lei n' 3.780, de 12 de julho de 1960; 

II -as gratificações, vantagens e indenizações mencio
nadas nos §§ 3• e 4• do artigo "3' e no § 1• do artigo 6• do 
Decreto-Lei n•1.341, de 1974. . , . 

§ 1 ~ Os valores das gratificações pela Representação 
de Gabinete serão fixados em regulamento. 

§ z~ A norma constante deste artigo alcança os servi
dores não incluídos no Plano de Classificação de Cargos de 
que trata a Lei n' 5.645, de 1970. 

Art. 19. As diferenças individuais de vencimentos, sa
lário ou vantagem, a que fizer jus o servidor em decorrência 
da aplic'ação das faixas graduais instituídas pelo Decreto-Lei 
n~ 1.341, de 1974, serão absorvidas pelo valor de vencimento 
ou salário resultante do reajustamento concedido por este 
decreto-lei. 
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Parágrafo único. _O servidor continuará a fazer" jus à § 1~ O pãg"àmento da importância de aUmento, decor..; 
diferença individual que venha a subsistir por força da aplica~ rente do reajustamento de proventos a que se refere est_e 
ção deste artigo, a qual será absorvida, progressivamente, artigo, far-se-á em parcelas bimestrais e em percentuais a 
na mesma proporção dos aumentos de vencimento, progressãu Serem -estãbelecidos de modo que o novo valor de proventos 
ou ascensão funcionais-. supervenie-rites ã vigência dos efeitos seja totalmente atingido em 1~ de março de 1977. 
financeirOs deste decreto-lei. 

Art. 20. o reajustamento doS proYeritoS de íifattv1aaa"'e~, ~~~§ 29 O valor de vencimento que servirá de base ao rea
na forma assegurada pelo artigo 1~' deste ~ecreto-1ei, illcidirá, justamente será o correspondente à classe inicial da Categoria 
exclusivamente, sobre a parte do provento correspo-ndente Funcional em que seria inclUído, mediante transposição ou 
ao vencimento-base, sem reflexo sobre outras parcelas, de transformação, o cargo ocupado na atividade, considerado 
qualquer natureza, integrantes do provento, ressalvada, ape- o valor de IX Faixa Gradual estabelecida para a referida classe, 
nas, a referente à gratificaÇão adicional por tempo de serviço. resultante da aplicação do disposto no artigo 59 deste decre-

Art. 21. A partir de 1' de março de 1976, os titulares to-lei. 
de cargos em comissão e de funções de confiança, integranteS § -3~ Para efeito do disposto no parágrafo anterior, não 
dos Grupos - Direção e Assessoramento Superiores e Dire- serão-considerados os casos de transformação de cãrgos ocorri
ção e Assistência Intermediárias, não poderão ser designados dqs em Çategoria Funcional diversa daquela em que estes 
para o desempenho de funções de Assessoramento Superior seriam originariamente iriCiufdos. 
a que refere o Capítulo IV do Título XI do Decreto.-Lei n~' § 49 Se as atribuições inerentes ao cargo em que se 
200, de 25 de fevereiro de 1967, na redação dada pelo Decre- aposentou 0 servidor não estiverem previstas nO novo Plano 
to-Lei n' 900, de 29 de setembro de 1969. - - de Classificação de Cargos, tomar-se-á por base, para efeito 

Parágrafo-único~ O disposto neste artigo não se aplica do disposto no parágrafo anterior, a Categoria Funcional de 
às designações para funções de Assessoramento Superior ocor~ atividades semelhantes, inclusive no que diz respeiio ao nível 
ridas antes da data da publicação deste decreto-lei, não poden- de responsabilidade, complexidade e grau de escolaridade exi~ 
do, nesses casos, haver alteração nos valores da retribuição gidos para o respectivo desempenho. 
percebida pelos respectivos titulares em razão do exercício § s~ No caso dos agregados, a Categoria FunCional que 
de tais funções, enquanto nelas permanecerem. servirá de base ao reajustamento dos respectivos proventos 

Art. 22. Os órgãos da AdministraçãO Federal direta e será aquela de atribuições correlatas com as do cargo em 
Autarquias federais deverãO providenciar a redução progres- comissão ou função gratificada em que ocorreu a agregação, 
siva dos respectivos Quadros e Tabelas Permanentes, me~ qbseryado o disposto no § 2~' deste artigo. 
diante extinção e supressãá ãtitômáticas de cargos e empregos 
que vagarem em virtude de aposentadoria. § 6~ O reajustamento de proventos assegurado por este 

§ 1~' A norma constante deste artigo não se aplica· aos artigo_ incidirá sobre a parte do provento correspondente ao 
integrantes do Ministério Público e dos Grupos Diploinacia, vencimento~ base acarretará a supressão de todas as vantagens, 
código D-300, Polícia Federal, código PF~500, e TributaçãO, grafificações, parcelas e quaisquer outras retribuições perce
Arrecadação e Fiscalização, código TAF-600. ._ _ bidas pelo inativo, ressalvados, apenas, o salário~família e 

§ 2"' Para efeito do disposto neste artigo, deverão os a gratificação adicional por tempo de serviço~ 
órgãos e autarquias encaminhar ao Departamento Adminis- § 79 Não haverá o reajUst-amentO de proventos de que 
trativo do Serviço Público, a 1~' de junho e a 1~' de dezembro trata este artigo nos casos em que estes já sejarri superiores 
de cada exercício, proposta para reformulação das respectivas aO valor do vencimento da claSse inicial que servirá de base 
lotações, observadas as normas legais e regulamentares perti- ao respectivo cálculo. 
nentes. - ----- --- - _ § __ 8"' Caperá ao Órgão Çentral_do SIPEC elaborar Ins-

Art. 23. O reajustarhéilt() de vencimentos, salárioS-, trução Normativa dísciplinando a execução deste artigo, bem 
proventos e pensões, concedido por este decreto~Iei, e o paga- assim as_ tabelas com os valores de proventos reajustados com 
menta das Representações Mensais e das Gratificações de os percentuais bimestrais de pagamento a que se refere 0 
Atividade e de Produtividade, nos casos e percentuais especifi- parágrafo 1~'. 

cactos, vigorarão a partir de 1~' de março de 1976. Art. 28. A despesa decorrente da aplicação deste deM 
Art. 24. Nos cálculos decorrentes da aplicação deste creta-lei será atendida à conta das dotações constantes do 

decreto-lei serão dêsprezadas as frações de cruzeiro, inclusive Orçamento da União._ · -
em relação aos descontos que incidirem sobre o vencimento Art. 29. Este :decretoMlei entrará -ein vigor _na data de 
ou salário. sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 25. O Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil 
da Administração Federal- SIPEC elaborará as tabelas de Brasfiia, 13 de fevereiro de 1976; 155° da Independencia 
valores de níveis, símbolos, vencimentos e gratificações _resul- e 88° da República. -ERNESTO GEISEL- Armando Fa1-
tantes da aplicação deste decreto-lei, bem assim firmará a cAo ~ Geraldo Azevedo Henning ~ Sylvio Frota ~AntOnio 
orientação normativa que se fizer necessária ã sua eXeCUção, Francisco Azeredo da Silveira - Mário Henrique Simon
inclusive quanto à aplicação do disposto no artigo 21 e seu sen- Dyrceu Ara(Jjo Nogueira~ Alyssoo Paulinelli- Ney 
parágrafo único deste decreto-lei. Br11ga -,_Arnaldo Prieto ~ J. Araripe__Macedo- Paulo de 

Art. 26. Continua em vigor o disposto no§ lõ> do artigo Almeida Machado .... Severo Fagundes Gomes- Shigeati 
6' da Lei n' 6.036, de 1' de maio de 1974. Uckl ~ JoAo Paulo dos Reis Vclloso - Maurfcio Rangel 

Art. 27. O reajustamento de proventos de aposenta; Reia -Euclides Quaodt de Oliveira ~Hugo de Andrade 
doria previsto no Decreto-Lei n' 1.325, de 26 de abril de Abreu- Golbery do Couto e Silva- Jolio Baptista de Oli-
1974, com as alterações constantes deste artigo, terá fulcio vclra Figueiredo~ Antonio Jorge Correa ~ I.G. do Nasci-
a partir de 1' de maio de 1976. mente)" c Silva. 
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ANEXO I 
· (Art. 2" do Decreto-Lei n° 1.445, de 13 de f~vereiro de 1976) 

ESCALAS DE RETRIBUIÇAO 

a) Cargos de natureza es
pecial 

Ministro de Estado 
Ccnsultor-Geral da República 
Diretor-Geral do Departamen
to Administrativo do Servíço 
Público · 
Governador de Território Fe~ 
dera! 
Secretário de Goverrio de Ter- · 
ritório Federal 

b) Magistratura 

Ministro da Supréma Tribunal 
Federal 
Ministro da Tribunal Federal 
de Recursos 

Justiça Militar 

Ministro do Superior Tribunal 
Militar 
Auditor Ccrregedor 
Auditor Militar de 2• F.ntrâncta 
Auditor Militar de 1 a Entrtmcia 
Auditor SubstitUtO de 28 En
trancla 
Auditor Substituto de ta En
trância 

Justiça da Trabalho 

Ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho 
Juiz de Tribunal Regional da 
Trabalha 
Juiz Presidente de Junta de 
ConciliaÇád e JUlgamento 
Juiz Presidente Substituto 

Justiça do Distrito Federal 
e das Territórios 

Desembargador 
Juiz de Direito 
Juiz Substituta 
Juiz Temporário 

Justiça Federal de t•Instancla 

Juiz Federal 
Juiz Federal Substituta 

Vencimento Mensal 
Cr$ 

22.000,00. 
22.000,00 

22.000,00 

18.000,00 

12.100,00 

22.000,00 

20.000,00 

20.000,00 
14.000,00 
13.500,00 
11.000,00 

10.000,00 

8.950.00 

20.000,00 

16.000,00 

14.000,00 
10.950,00 

16.000,00 
15.100,00 
13.500,00 
10.000,00 

16.000,00 
12500,00 

Representaçllo 
Mensal 

70% 
70% 

70% 

35% 

20% 

70% 

60% 

60% 
35% 
30% 
25% 

20% 

20% 

60% 

35% 

35% 
20% 

35% 
35% 
30% 
20% 

35% 
25% 

Outubro de 1991 

Gratiflcaçao 
de At!vldacle 
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Vencimento Mensal Representaç!lo · Gratlficaç!lo 
Cr$ 

c) Tribunal de Contas da 
Unillo 

Ministro do Tribunal de Con-
tas da Uniao 20.000,00 
Audttor 13.500,00 

d) Minister!o P!ibllco Jun-
to b Justiça Comum 

Procurador-Geral da República 22.000,00 
Subprocurador-Geral da Repú· 
blica 20.000,00. 
Procurador da Repilblica de 
1' C'.ategoria 13.313,00 

DECRETO-LEI N' 1.525, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1977 
Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 

civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura 
e do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi~ 
dênclas. · 

•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••• ..,...... ........... u ·····,•· ····--~- ·-·--

DECRETO-LEI N' 1.604, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1978 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 
civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura 
e do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi
dências. 

DECRETO-LEIN' 1.732,DE20DE DEZEMBRC>. DE 1979' 
Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 

servidores civis d,o Poder Executivo, dos membros da 
Magistratura e do Tribunal de Contas da União, e dá 
outras providências. 

DECRETO-LEI N• 1.660, DE 24 DE JANEIRO DE 1979. 
Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 

civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura 
e do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi
dências. 

oíicR.E1-õ:r:Ei N• ·i:82o, Di.íi.'oíü'>ÊzE'MBR.o iiíi.i!iáó · 
Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 

servidores civis do Poder Executivo, bem como das pen
sões, e dá outras providências. 

':•••••••••••••~••••••••••••••••••~•••u•~·~••••••••••••••-~•-•·-~-~---

Mensal de Atlvidade 

60% -
30% -

70% -
60% -

-

DECRETO-LEI N• 1.902, DE 22.DE DEZEMBRO DE 1981 

Reajusta os valores de vencimentos, salários e pro
ventos dos servidores civis do Poder Executivo, bem 
como os das pensões e dá outras providências. 

uooonoo:o~~oooooooOOOO.OooooooOOOOOOOO<oooOoOOOOO'""'oOOOOOOooooooOooooooooo-

DECRETO:Ll;U N' 6.992, DI:; 25 DE MÁIO DE 1982 · 
Reajusta os valores de vencimentos, salários e pro

ventos. dos servidores da Câmara dos Deputados e dá 
outras providências. 

ooooH-OOOoooooooooOOOOOOOooooo000000000-.000000000'""'0000 .. 0000000o00000000"' 

DECRETO-LEI N• 1.984, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1982 
Reajusta os aluais valores de vencimentos, salários 

__ e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, 
bem como os das pensões e dá outras providências. 

DECRETO-LEI N• 2.079, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983. 

ReajÚsta os aluais valores de vencimentos, salários 
e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, 
bem como os das pensões e dá outras providências. 

DECRETO-LEI N' 2.130, DE 25DEJUNHO DE 1984 

Reajusta os aluais valores de v~ncimentos, salários 
e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, 
bem como os das pensões e dá outras providências. 

···iiE"ciiE:ro:iíii·N-;·i.ú'i:.iiE.zs.oii.ii:JN-fio.oíi.i9s4·· 
R~U$ta os valores de vencimentos e proventos dos 

m~mbros da M~tratura Federal, do Distrito Federal 
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e Territórios e do Tribunal de Contas da União, bem 
como os das pensões e dá outras providências. 

DECRETO-LEI N' 2.204, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984 

Reajusta os atuais valores de vencim~ntos, salários 
e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, 
bem como os das pensões e dá outras providências. 

DECRETO-LEI N' 7.333, DE 2 DE JULHO DE 1985 
Reajusta os vencimentos, salários e soldos dos servi

dores civis e mUitares da União e dos Territórios Fede
rais, dos membros do Poder Judiciário da União, do 
Distrito Federal e Territórios, do Tribunal de Contas 
da União, bem como revê proventos e pensões, e dá 
outras providências. 

DECRETO-LEI N• 2.281, DE 17 DE JANEIRO DE 1986 
Altera o percentual de reajuste de que trata a Lei 

n~ 7 .419, de 17 de dezembro de 1985, e dá Outras provi
dências. 

DECRETO-LEI N•2.302, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986 

Dispõe sobre escala móvel de salário, e dá outras 
providências. 

··································································~~·~·""····"'··· 

DECRETO-LEI N' 2.310, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1986 

Reajusta os ValOreS de ·vencíinentos, salá-rios, sol
dos e proventos dos servidores civis e militares da 
União, dos Territórios e das autarquias federais, dos 
membros do Poder Judiciário da União, do Distrito 
Federal e dos TerritófiOs, do Tribunal de- Contas da 
União, bem como os valores das pensões, e dá outras 
providências. 

DECRETO-LEI N• 2.365, DE 27 DE OUTUBRO DE 1987 

Institui gratificação a ser deferida aos servidores 
que especifica e dá outras providências. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)' 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 91, DE 1991 
(N' 5.643/90, na Casa de origem) .. 

(De iniciativa do Mí~_-Iistério Pú.?lico ~a. Uni,ão) 

Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 19' 
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. 

O Congresso ~acional decreta: __ 
Art. to Fica criada como órgão do Ministério Público 

do Trabalho a Procuradoria Regional do TJabalho da 19~ Re
gião, que terá sede em Maceió, com jurisdição em todo o 
território do Estado de Alagoas. 

Art. z~ Para atendimento da composição da Procura
doria Regional do Trabalho da 19' Região ficam criados no 
Ministério Público do Trabalho 8 (oito) cargos de Procurador 
do Trabalho de 2~ Categoria, que serão preenchidos na confor
midade da legislação em vigor, e 1 (um) cargo em comissão 
de Procurador Regional do Trabalho, a ser preenchido me
diante designação do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho 
dentre integrantes da Carreira do Ministério Público do Tra
balho. 

Art 3~ Fica criado o Quadio de--Pessóal d3 Procuradoria 
Regional do Trabalho da 19~ Região, na forma do Anexo 
II desta lei. cujos cargos serão preenchidos de conformidade 
com a legislação vigente, sendo-lhes, entretanto aplicados os 
mesmos valores de reajustamento, critérios de, gratificações 
e condições de trabalho fixados no Decreto-Lei n9 1.445, de 
13 de fevereiro de 1976, com as alterações posteriores. 

Art. 49 O Chefe do MiniStério Público da União, ouvi
do o Procurador-Geral da Justiça do T!abalho, adotará as 
providências necessárias a instalação da Procuradoria Regio-
nal da 19• Região. . . · 

Art. s~ O Poder. ExecutiVo é autorizado a abrir créditos 
especiais até ó limite de Cr$26.146.910,00 (vinte e seiS milhões, 
~cento e quarenta e seis mil e novecentos e dez cruzeiros), 
em valores de março de 199_Q_, para atender às despesas iniciais 
de organização, instalação e funcionamento da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 19' Região. _ 

Parágrafo únícO. O crédito a que se refere este artigo 
será consignado em favor do Ministérío Público do TrabaJho. 
. -Art. 6<? Não poderão ser nomeados, a qualquer título, 
para funções de gabinete, cargos ·em COf!I_~ss~o ou_ ftinçõ_es 
gratificadas da adminiStraçãO do Ministério Público do Traba
lho Procuradoria Regional do Trabalho da 19• Região, paren
tes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, de J~ízes 
e Procuradores em atividades ou aposentados há menos de 
5 (cinco) anos, exceto s_eintegrantes do quadro funcional me-
diante concurso público. -

Art. 7~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~~ão. 
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 
Câmara dos Deputados, 23 de outubro de.1991. 
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MEXO I - llfSPI'$1\ fi"NSAI: ro I'ESSON.. 

1 -. cAAGOS.OC tli\TrnEZA .ESPECIAL 
- PRCIC1JRAOOR 00 TRI\8Jllf{) 

2- CARGOS EJ-1 C()oUSSAo 
sti3TOTAL 

- PROCU<AOOR REGI!l'IAL 
- ASSESSORES 
- SECRETARIO REGIONAL 
- OIRETOR DA OIVISAo AOMINISTRATLVA 
- OIRETOR DA OIVISAo PROCESSUAL 

SUBTOTAl 
3- CARGOS 00 QUADRO PERMANENTE 

- AOMINISTRAOOR 
- AGENTE ADMINISTRATIVO 
- DATIL6GRAFO 

... 

- AUXILIAR OPER, SERVIÇOS DIVERSOS 
- AGENTE OE 1-ECANIZAÇ)IO E APOIO 
.. MOTORISTA OFICIAL 
- AGENTE DE PORTARIA 

SI.BTOTAL ... ENCARGOS SOCIAIS 
- Encargos sociais incidentes sobre os cargos em 

canlss§o e quadro permanente, 24,2% 

TOTAL GERAL 

PRT -191 REGIIIG 

W\RÇ0/1990 

snm .. Oil1EFEJlê.I:IA 

21 CATEGCRIA 

OA~4 
DA 2 (*) 
OAS,-2 (*) 
OAS-1 (*) 
OAS-1 (*) 

VN..tJI ltiiTAI!IO 

303.416,00 

'60.649,00 
160.150,00 
160.150,00 
151.595,00 
151.595,00 

NS-05 (**) 100.188,7Q 
NI-17 (**) 60.707,11 
NI-12 (**) 52.956,18 
NA-03 (**) 35.892,37 
NA-12 (**) 43.617,63 
NA-07 39.140,87 
NA-03 35,892,37 

(I) 
(*) 
(**) 

- Considerando U'll adicional por .T~ de serviço = 1~ 
- Gratlflcaçao Ex~ordlnária de 170% sobre a ú,l.tima referê'lc!a_ de nível superior 
- Grat!f!caçUo~raordinárla de 162,38% sobre a referência . 

ANEXO II. 

(Lei "" de 1990) 

GIU'II CAlEWIIAS cOOIOO 

t\Jtras ativi.dades de N.!vel Supe-
rior 

( PRT -19L.NS-900) ~nisb:800r· PRT-19•-NS-92:3-

Serviços Auxiliares· Agente Administrativo PRT ... 191-SA-801 
(P!jT -191-SA-800) Oat116QTafo PRT -191,-SA-802 

Outras atividades de N!vel Médio Aux.Operac.Serviços Diversos PRT-1911-N>t-1000 
(PRT-191-!il<-1000) Agente de Mecan!zaçao e Apoio PRT-1911-I'f.t-10CIO 

serviços de T~.. e Portaria Motorista Oficial PRT-191-TP-1201 
(PRT-19"-TP-1200) Agente de Portaria PRT-191-TP-1202 

Sábado 26 7349 

OJANTIMXõ TOTN.. IENSN.. 

OB 2.425.184,00 

2 .. 425. 1Sá,OO 

01 60.649,00 
04 640.600,00 
01 160.150,00 
01 151.595,00 
01. 151.595,00 

1.164.589,00 

03 300.566,10 
04. 242.828,68 
OB 423.649,44 
04 143.569,48 
01 43.617,63 
02 78.281,74 
02 71,784, 7A 

L304.297,81 

597.470,60 

5.491.541,41 

--· 

IÓERD OE CI\RG1lS 

02 

04 
OB 

04 
01 

02 
02 
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f'lmiVlll(l;UA CU<J1I.. DA .JJSTICA 00 ~ 

IESI'ESAS CCM INSTAIJU;IIo - MARÇII(195l0 

PRT - MACEnl/"'-

A - PESSOAL 
õiãriãS 

8 - MATERIAL OE CONSlMJ 
impressos e outroS-materiais 

C - OUTROS SERVIÇOS E EM;:AAG0S 
InstalaÇões - -
Passagens aéreas 

o - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS 
Equipamentos -- - . 
Máquinas de escrever eletrOnlcás/el~triFas/calcular 
Veiculo 
outros 

E • MOBILI~RIO EM GERAL 
Móveis e ufensllos 

F - EQUIPAMENTOS 
Sistema TelefOnico 
Tipo KS com 2 troncos 6 ramais (1nstalpdo5) 
DUas linhas 

G - PRtlliO PAAA INSTALA@ DA SEDE 
1 .úm) Irildvêl de alvenaria c/aprox.450n,1 

IÚERO CAROO 

793.080,00 
314.000,00 

1.451.820,00 
1 • .588.800,00 

.90J. 000' 00 
411.1XXJ,OO 

326.710,00 
350.000,.00 

TOTAL 

180.0Cl0,00 

278..SOO,OO 

1 .. 107.080,00 

4.JS1.620,ÔO 

J.ost.cm.,oo 

678 .. 710,00 

26. 146.910,at' 

cm~ 

~ PRIJClRAOOR REGICX>IAL ,DO TRASALID PRT -191-0AS-101 :4 
ASSESSORES PRT-191-LT-DAS-102.2 

01 SECRETARIO REGIONAL PRT-1511-LT-DAS-101.2 
01 DIRETOR OIVISllo AllMD'l!STRATIVA PRT-191-LT-OAS-T01.1 
01 DIRETOR OIVIsiiO PRQ:ESSllAL 

MENSAGEM N• 6 DE 18 DE JULHO DE 1990 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Paes de Andrade ___ _ 
Digníssimo Pre-sídenfe da Câmafa dos Deputados 
Brasília -DF 

Nos termos do art.127, § 2• da Constituição da República 
Federativa do Brasil, tenho a honra de encaminhar a Vossa 
Excelência, para elevada consideração do Congresso- Nacio
nal, o ane.xo anteprojeto de lei, que dispõe sobre a criação 
da Procuradoria Regional do Trabalho da 19~ Região, com 
sede em Maceió.:-AL e os cargos que específiC3.;~aCo~nipailhado 
da correspondente justificativa. + 

A medida se faz necessária, haja vista que Já se encontra 
em tramitação perante essa Casa o Projeto de Lei n"' 4.917. 

PRT-191-LT-OAS-101.1 

de 1990, que cria a 19~ Região da Justiça do Trabalho e· Ó 
respectivo Tribunal Regio.nal do Trabalho, e dá outras provi
dências. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência testemu
nhos de apreço :eessoal e da mais alta consid_er_aç~o. - Arls
tides-JuD.queira AlvareD.-ga, Procurador-Geral da República. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados 

'I'enho a honra de submeter à elevada apreciação dos 
membros do Poder Legislativo, com fundamento D() art. 127, 
§ z~, da Constituição Federal, a inclusa minuta de -proposta
de criação da Procuradoria Regional do Trabalho da 19• Re
gião, Coln Sede em- Maceió- AL, e dos cargos que especifica, 
pelos motivos a seguir aduzidos: 
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I - Criação da Procuradoria Regional do Trabalho 
A criação da Procuradoria Regional do Trabalho _da 1~ 

Região, decorre da exigência constituCional contida no ait. 
112-que suscitou a Criação, pelo Tfibunal Superior do Traba
lho dessa mesma Região (Projeto de Lei ii• 4.917, de 1990) 
- e da competência legal outorgada ao Minísterio Público, 
que determina às Procuradorias Regionais do Trabalho exer
cerem suas atribuições, dentro da jurisdição do Tribunal Re
gional respectivo (art. 747, do Decreto-Lei n• 5.452, de 19 

de maio de 1943). · 

II - Criação dos Cargos de Procurador do Trabalho de 
2~ Categoria , 

O número de cargos de Procurador, 8 (oito), que ficam 
criados no MinistériO Público do Trabalho, foi fixado em razão 
do número de Juízes que comporão o Tribunal Regional do 
Trabalho (oito), observada a proporcionalidade de um Procu
rador para cada Juiz. Essa previsão objetiva atender ao desem
penho das atribuições legais que lhes são cometidas, consoante 
o disposto no art. 167, incisos I a IX da Lei ri"' 1.341, de 
30 de janeiro de 1951 (Lei Orgânica do Ministério Público 
da União). 

III- Criação do Cargo de Procurador Regional 
O cargo em comissão de Procurador Regional da 19~ 

Região visa a proporcionar tratamento idêiltico àquele dispen
sado aos Procuradores que exercem atividades de direção em 
outros Órgãos Regionais, propiciarido-lhes uma remuneração 
compatível com a responsabilidade e complexidade de suas 
atribuições. 

IV - Criação do Quadro de Pessoal 
O Quadro de Pessoal exprime as necessidades adminis

trativas essenciais ao fUncionamento da Procurad-ºria Regional 
do Trabalho da 19• Região. 

Busca-se promover, no âmbito da PRT - 1_9~ Regiã-o, 
alterações estruturais no seu QUadro de Pessoal, providência 
que vem ao encontro ~a particular e premente necessidade 
de dotar-se o Ministério Público do Trãbalho de uma estrutura 
compatível com o plano político de seus encargos junto ao 
Poder Judiciário, bem como com suas elevadas responsabi
lidades administrãtívasperante ã. Sociedade.--

Tõdo o trabalho de_composição qualitativa e quantitatiVa 
dos grupos de Direção e ÁssesSoramento _Superiores, assim 
como, a composição quantitativa de pessoal constante do Qua':" 
dro Permanente, obedecem critérios objetivos e a necessidade 
de se situar o Ministério Público do Trabalho, no contexto -
político e econômico do_ momento histórico e em suils-limita
ções, mas sem perder de vista a circunstância de que, por 
suas funções políticasi o Ministério Público, tanto quanto o 
Poder Judiciário, deve estar aparelhado para agir no âmbito 
trabalhista. 

Brasília, 18 de julho de 1990.-Aristides Junqueira Alva
reoga, Procurador-Geral da República. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N' 1.445, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976 

Reajuste os vencimentos e salários dos servidores 
civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura 
e do Tribunal de Contas da União, e dá oUtras -prOVi
dências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 83,. item III, da Constituição, decreta: 

Art. 1"' Os atuais valores de vencimento, salário, pro
vento e pensão do pessoal civil, ativo e inativo, do pessoal 
civil docente e coadjuvante do magistério do Exército e dos 
pensionistas, decorrentes da aplicação do Decreto-Lei n9 

1.348, de 24 de outubro de 1974, serão reajustados em 30% 
(trinta por cento), excetuadas os casos previstos nos arts. 29 , 

3"', 49, 5"', 89, 9"' e 17 deste decreto-lei. 
Parágrafo único. Em relação ao pessoal civil docente 

e coadjuvante do magistério da Aeronáutica, o reajustamento 
previsto neste artigo incidirá sob te _ _os valores fixados pela 
Lei n' 6.250, de 8 de outubro de 1975. 

Art. 2"' Os vencimentos mensais dos Ministros de Esta
do; dos membros da Magistratura, do Tribunal de Contas 
da União·e do Ministério Público; do Consultor-Geral da 
República e do Diretor-Geral do Departall)ento Administra
tivo do Serviço Público serão fixados_nos valores constantes 
do Anexo I deste decreto-lei. . . . _ 

§ 1"' Incidirão sobre os vencimen_tos a que se refere este 
artigo, nos casos indicados no A.n~xo I des_te 9!!-cre_tp-lei,_ os 
percentuais de Representação Mensal especificados no mesmo 
Anexo. _ _ . ·-

§ 2"' Os_ mef!Ibros dos Tribunais~ q!J.ªQdo no exercício 
da Presidência destes, e o Presidente do .Tribunal Superior 
Eleitoral terão o valor da r_e_spectiva Representação Mensal 
acre_scido, respectivamente, de 10% (dez por cento) e de 5% 
(cinco pur cento). 

§ 3" A gratificação prevista no art. 12 do Decreto-Lei 
no l13, de 25 de janeiro de 1967' para os Juízes da Justiça 
do Dis_trito Federal e dos Territódos;fi~ a_bs_orVida-pelo valor 
global de retribuição estabelecido, para os respectivos cargos, 
no Anexo I deste decreto-lei. 

Art. 3~ Os vencimentos ou salários dos cargos em co
missão ou das funções de confiança integranteS do Grupo
Direção e Assessoramento, Superiores, a que se refere a Lei 
n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão fixados nos valores 
constantes do Anexo II deste decreto-lei ficando a respectiva 
escala acrescida dos Níveis 5 e 6, com os valores fixados no 
mesmo anexo. 

§ 1"' Incidirão sobre _os valores de vencimento ou salário 
de que trata este artigo os percentuais de Representação Men
sal especificados no referido Anexo II, os quais não será o 
considerados para efeito de cálculo de qualquer vantagem, 
indeJ!ização, desconto p~ra o Instituto de Previdência e Assis
tência dos Servidores do Estado, ou proventos de aposen
tadoria. 

§ 29 É facultado ao servidor de órgão da Administração 
Feden,tl direta ou_de autarquia, investido em cargo e·m comis~ 
_são .ou função de confiança integrantes_dQ Orupo-Direção 
e Assessoramento Superiores, optar pela retribuição de seu 
cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 20% (vin~ 
te por cento) do vencimento ou salário_ fixado para o cargo 
em comissão ou função de confiança, não fazendo jus à Repre
sentação Mensal. 

§ 39 A opção prevista no art. 4", e seu parágrafo único, 
da Lei n9 5.843; de 6 de dezembro de 1972 far-se-á com base 
·nos_valores de vencimento ou salário estabelecídos, ·nos Ane
xos I e II, para o. cargo ou funçãO _de confi~mça erit que for 
investido o servidor e sem prejuízo da percepção da correspon
dente Representação Mensal. 
- -§ 4"' Os valores de vencimento e de Representação 
Mensal, a que se refere este artigo, não se aplicam aos servi
dores que se tenham aposentado com as ·vantageps de cargo 
em comissão, cujos proventos serão reajustãdos em 30% (trin
ta por cento), na conformidade do art. 1"' deste decreto-lei_. 

ow 
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§ 5" A reestruturação do Grupo-Dii-eção e Assessora- _ Art. 8~> _ _Qs_ vencimentos do pessoal integrante da carrei-
mento Superiores e a cJassifica-ção, o·u "respeCtiva es.cala de r~ çle Diplomata. Código D-301, quando em exercício na Se
Níveis, dos cargos em_comissão ou funções de confiança que cr_etaria_de Estado, serão fixados no Anexo V deste decre
o integrarão far-se-ão pOr--decreto do Poder Executivo. na to-lei, sobre eles incidindo os percentuais de Representação 
forma autorizada pelo art. 7<~ da Lei n<:> 5.645. de 1970. _ _Mensal especificados no mesmo Anexo. _ 

Art. 49 As gratificações correspondenteS àS-funções in: _ _§ 19 A Representação Mensal a que se refer~ este a_!tigo 
tegrantes do Grupo-Direçãà e·-p;:ssTst~ncia Intermedi_áriãS-, có~ não será considerada para efeitO de cáfculo de qualquer vanta~ 
digo DAI-110, serãO reajustadas nos valores e_st_abelecidos gem, indenização, proventos de aposentadoria ou desconto 
no Anexo II deste decreto~lei, observado o disposto no pará.- previdenciário. -- -
grafo único deste artigo. § 2" Os valores de vencimento e de Represent_ação 

Parágrafo únicO. A soma da Gratificação, por Encargo Men_s_al, de ciue trata este artigo, não se aplica aos inativos, 
de Direç·ão ou Assistência Intermediária cOm a retribuição cujos -proventos serão reajustados em 30% (trinta por cento), 
do servidor, designado para exercer a correspondente função, na conformidade do disposto no art. 1" deste decreto-lei. 
não-po-derá ultrapassar o valor da estabelecida para o respec- Art. 9~ A escala de vencimentos e salários dos cargos 
tivo cargo ou·e-mprego, acrescida de 20~ I vinte po:r-~e~to) _efetivos e empregos permanentes dos servidor~~- er_n atividad, 
do vencimento ou saláriO fixado para o·Nível1 do Grupo- incluídos no Grupo Magistério, Código M-100 ou LT-M-100, 
Direção e AsSessorameiito Superiores. bem assim dos Auxiliares de Ensino, será a constante do 

Art. 5• A partir de 1• de março de 1976, será aplicada Anexo VI deste decreto-lei. 
aos servidores em atividade, incluídos no Plano de Classifi- § 19 Os cargos ou empregos de dirigentes das Univer
cação de Cargos i~ituTdo pela Lei n" 5.645; -de 1970, a IX sidades e de Estabelecimentos Isolados de Ensino Superiof 
Faixa Gradual correspondente ao 1'\ível da classe que tiver mantidos pela União, relacionados no artigo 16 da Lei n9 
abrangido o respectivo cargo ou emprego, com o valor cons- 6.182 de 11 de dezembro de 1974, serão incluídos e classifi
tante da Tabela "B" anexa ao Decreto-Lei n~ 1.34_8, de 1974, cados _no Grupo-Direção e AssessoramentO ~upeiiores, não 
reajustado em 30% -(ti"iilta ·po:rcento ). _, · - ·- - se lhes, aplicando o sistema de Incentivos Funcionais, inclusive 

Parágrafo únícõ. Em- relação aos Grupos Defesa Aérea os previstos no § 1<? do referido artigo 16. 
e Controle do Tráfego Aéreo, Segurança-e Inforniações e _ § 2" Os valores de vencimento e salário, a que se relere 
Planejamento, os valores de vencimento ou salário fixados, este artigo, não se aplicam aos inativos, cujos proventos serão 
respectivamente, pelos Decretos-Leis n,.s 1.39f, de 19 de feve- reajustados em 30% (trinta por cento), na conformidade do_ 
reiro de 1975, e 1.400; de 22 de abril de 1975, e pela Lei disposto no artigo 1• deste decreto-lei. ·· 
n" 6.257, de 29 de outubro de 1975, serão reajustados em Art. 10. Ficam instituídas a Gratificação de Atividade 
30% (trinta por cento). e a Gratificação de Produtividade, que se incluem no Anexo 

Art. 6» A es~la de yencimentos e salários dos cargos II do Decreto-Lei n" 1.341, de 22 de ~gosto de 1974, com 
efetivos e empregos·p·érmãnentes dos servido-res em atividade, ascaracterfsticaS, definição, beD.eficlárioS e bases de concessão 
incluídos nos Grupos de Categorias Funcionais comp_re~n- estabelecidos no Anexo VII deste decreto-lei, não podendo 
didos no Plano de Classificação de Cargos, será a constante servir de base ao cálculo de qualquer vantagem, indenização, 
do Anexo III deste decreto-lei. desconto para o Instituto de Previdência e Assistência dos 

§ 1" As Referências, especifiCadas na escala de que trata Servidores do Estado, ou proventos de aposentadoria. 
este artigo, indicarão os valores de vencimento o:u salário § 1"- A percepção das gratificações de Ativídades e de 
estabelecidos para cada classe das diversas Cãtegóriãs FU.ncio- Produtividade sujeita _o servidor, sem exceção, ao mínimo 
nais, na forma do Anexo IV deste decreto-lei. de 8 (oito) horas diárías-de trabalho. 

§ 2" Na implantação da escala prevista neste artigo, será § 2º As gratificações de qUe trãta- este artigo não se 
aplicada ao servidor a Referência de valor de vencimento aplicam aos servidores integrantes dos Grupos -Magistério 
ou salário igual ao que lhe couber em decorrência do _reajusta- e Pesquisa Científica e TecnOlógica, os quais estão sujeitos 
mento concedido pelo art. 5" deste decreto-lei. ao sistema de Incentivos Funcionais previsto na Lei n" 6.182, 

§ 3<? Se não existir, na escala constante dO-· Anexo III, de 1974, nem aos do Grupo-Diplomacia. 
Referência: com o valor de veilcimento Ou salário indicado § 39 A gratificação de ativldade será conce-dida a roem
no parágrafo anterior, será aplíCaáa"-30-súvidor a Referência bras do Ministério Público, nos casos e· percentüa1 especifi
que, dentro da classe a que pertencer 0 respectivo cargo ou camente indicados no anexo 1 deste decreto-lei, aplicando-se 
emprego, na forma estabelecida no· Anexo IV deste decre- a ressalva constante da parte final do caput deste artigo. -
to-lei, consignar 0 ve-nc:::imento ou salário de va~<;>r superior -§ 4"' As gratificações de atiVidade e de produtividade 
mais próximo do que resultar do reajustamente concedido fiCam incluídas no conceito de retribuição, para efeito do dis
pelo art. 59, e seu parágrafo úilico, deste -decreto-I~i. posto no § 2" do artigo 3" e no parágrafo único- âo ariigo 

4"' deste decreto~ lei. 
Art. 7" Os critérioS e reqUisitos para a movimentação Art. 11. O percentual referente â gratifka;ção pOr tra: 

do servidor, de uma para outra Referência de vencimento balhO com raios x·ou substâncias radioativas é fixado em 
ou salário, serão estabelecidos llO regulamento _da P.J;ogressáo 40% (quarenta por cento), de conformidade com a Lei n'-' 
Funcional, previsto no art. 69 da Lei n~ 5.645, de 1970. 1..234, de 14 de novembro de 1950, e na forma estabelecida 

Parágrafo único_. __ As Referências que ultrapassarem o no Anexo VII deste decreto-lei. 
valor de vencimento ou salário, estabelecido para a Classe Art. 12. _Os beneficiários do auxilio para moradia, Pre
final ou única de cada Categoriá Flliicional, CorresPonderão visto no item IX do Anexo II do Decreto-Lei n" 1341, de 
â Classe Especial, a que somente poderão atingir serVídõies 1974, passam a ser os indicados no Anexo VII deste decre
em número não superior a 10% (dez pof cento) da lOtação to~lei. 
global da Categoria, segundo critério a s_er e~tabelecido em Art.- 13. Fica incluída no Anexo II do Decreto-Lei n" 
regulamento. 1.341, de_1974, sob a denominação de gratificaçãO por produ· 
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ção suplementar, a vantagem de que trata a Lei n9 4.491, ção deste artigo, a qual será absorvida, progressivamente, 
de 21 de novembro de 1974, com--as características, definição, na mesma prOporção dos aumentos de vencimento, progressão 
beneficiários e bases de concessão indicados no Anexo VII, ou ascensão fl:lncionais,. supervenientes ã vigêilcia dos efeitos 
com as mesmas ressalvas aplicáveis às demais- -gratificaçõeS fiitaticeiros deste decreto-lei. -
previstas neste decreto-lei. _ _ Art. 20. O reajustamento dos proventos de inatividade, 

Art. 14. Os ocuparit€:sde cargos e empregos integrantes na forma assegurada pelo artigo 1"' deste decreto-lei, incidirá, 
da categoria furicional de médico ficam sujeitos à joinada _exclusivamente, sobre a parte do provento correspondente 
de 4 (quatro) horas de trabalho, podendo, a- critério e no ao venciineiito~base, sem reflexo sobre outras parcelas, de 
interesse da adminiStração, exercer, cumulativamente, dois qualquer natureza, integrantes do provento, ressalvada, ape~ 
cargos ou empregos dessa categoria, inclusive no mesmo 6r~fão nas, a: referente à gratificação adicional por tempo de serviço. 
ou entidade. · -- - Art. 21. A partir de 1~ de março de 1976, O$ titulares 

§ 19 O ingresso nas categorias funcionais de médico de de cargos em comissão e de funções de confiança, integrantes 
saúde_ pública e de médico do trabalho Jar~se::'á~ obiigã.t_o~ dos grupos - direÇão e assessoramento superiores.e direção 
riam ente, no regime de 8 (oito) horas diárias, a ser cumprido e assistência intermediárias, não poderão ser designados para 
s_ob a forma de dois contratos _indi~iduais de trabalho, não 0-desempenho de funções de assessoramento superior a que 
fazendo jus o servidor à percepção da gratificação de atividade. se refere o capítulo IV do título XI do Decreto:Lei n~ 200, 

§ 2'? Correspondem à jornada estabelecida neste artigo de 25 de fevereiro de 1967, na redação dada pelo Decreto-Lei 
os valores de vencimento ou saláriO fiXados para aS fefefê"rtcias n9 900, de 29 de setembro de 1969. 
especificame-nte indiCadas nó AQ.e~o IV deJOt_e_çiecre_tQ·:_lei, _Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 

Art. 15. Os QcupãTites de cargos ou empregos integran- às designações para funções de assessoramento superior ocor
tes das categorias funcionaís de odontólogo, técnico em corou~ ridas antes da data da publicação deste decreto-lei, não poden
nicação social e técnico de laboratório ficam sujeítosãjofbada do, nesses casos, haver alteração nos valores da retribuição 
de 8 (oito) horas de trabalho, não se lhes_ aplicando disposi'ÇõeS percebida pelos respectivos titulares em razão do exercício 
de leis especiais ieferenfeS ao regime âo _trabalho estabelecido de tais funções, enquanto nelas permanecerem. 
para as correspondentes profiSsões. - -Art. 22. - Os órg-ãos da administração fede~al direta e 

Art. 16. Os atuaiS oct.Jpantes· de cargos ou- empregos autarquias federais deverão providenciar a reduÇao progres
das categorias funcionais de médico, odontólogo e técnico siVa dos respectiVos quadros e tabelas permanentes, mediante 
de laboratório poderão optar pelo regime de 30 (trinta), horas extinção e supressão automáticas de cargos e empregos que 
semanais e os da categoria de técnico em comunicação social Vagarem em virtude de aposentadoria. 
pelo de 35 _(trinta e cin.co) hor_a_s __ semà.nais de trabalho, caso § lo A norma constante deste artigo não se aplica aos 
em que perceberão os vencimentos ou saláriOs correspon- integrantes do Ministério Público e -dos grupes diplomacia, 
dentes às referências especificamente_ indícadasno_Auexo JY código D-300, polícia __ federal, código PF-500 e tributação, 
deste decreto~ lei, não fazendo jus ã gra~íficáÇã~ de _atividade. arrecadação e fiscalização, código TAF-600. · 

Parágrafo único: Nos_casos de acumulação de dois cãr- -- --§- 29 Para efeito do disposto neste artigo, deverão os 
gos ou empregos de médico, a opção assegurada por este órgãos e autarquias encaminhar ao departamento adminis
artigo somente poderá ser exercida em rela~o a, um dos._cargos -~-trativo do serviço público, a 1~ de junho e a 19 de dezembro 
ou empregos. _ _ --,- de cada exercfcio, proposta para reformulação das respectivas 

Art. 17. As retribuições dos servidores de que trata lOtaÇões, observadas as normas l~gais ~regulamentares pj!rti~ 
o artigo 29 do Decreto~ Lei_ n~ 1_.313, de 28 de fevereiro de nentes. 
1974, serão reajustadas de acordo com o critério indicado Art. _23. O reajustamento de ven~i_mentos~ salários, 
no mesmo dispositivo e respectivos parágrafos, obs_ervado o proventos e pensõe-s, concedido por este decretoRlei e o paga-
disposto no artigo 15 do DecretoRLei n'· 1.341, de 1974. _ ment() das representações mensais e das gratificações de ativi-

Art. 18. Não sofrerão quaisquer reajustamentos em de- dade e de produtividade, nos casos e percentuais especificados, 
corrência deste decreto-lei: vigõí"árão a partir de 1~ de março de 1976. 

I- os valores de vencimento e de gratificação~ ~unção, Art. 24. Nos cálculos decorrentes da aplicação deste 
correspondentes aos cargos em comissão e às funções gratifi~ decretoRlei serão desprezadas aS frações- de cruzeiro_. inclusive 
cadas previstos no sistema·-de classificação de cargos instituído em relação aos descontos que incidirem sobre o vencimento 
pela Lei n' 3.780, de 12 de julho de 1960; ou salário. 

II- as gratificações, vantagens e indenizações _mencioR Art. 25. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil 
nadas nos parágrafos 3? e 4'-' do artigo 3~ e no § 1 o do, artigo da Administração Federal - SIPEC elaborará as tabelas de 
6? do Pecreto-Lei n9 1.341, de 1974. valores de níveis, símbolos, vencimentos e gratificações resul

§ 1~ Os valores das gratificações pela represe:Õ.tação de tantes da apficação deste decreto-lei, bem assim firmará a 
gabinete serão fixados em regUlamento. orientação normativa que se fizer necessária à sua execução. 

§ 29 A norma constante deste artigo alcança os serviR inclusive quanto à aplicação do disposto no artigo 21 e seu 
dores não incluídos no flªno de Classificação de Cargos de parágrafo único deste dedetoRlei. 
que trata a Lei n' 5.645, de 1970. Art. 26. Continua em vigor o disposto no § 1' do artigo 

Art. 19. As diferenças individuais de vencimento. salá- 69 da Lei n9 6.036, de 1~ de maio de 1974. 
rio ou vantagem, a que fizer jus o servidOr em decorrência Art. 27. O reajUstamento d.~ proventos de aposenta
da aplicação das faixas graduais instituídas pelo Decreto-Lei doria previsto no Decreto-Lei n9 -1.325, de 26 de abril de 
n9 1.541, de 1974, serão absorvidas pelo valor de vencimento 1974, com as alterações constantes deste artigo, terá início 
·ou salário resultante do rcajustame_nto conçedido por este a partir de 19 de maio de 1976. 
decreto-lei. § 1? O pagamento da importância de aumento, decor-

Parágrafo único-.- O ·servidor continuará a fazer jus à rente· do reajustamento de_prov~ntos a que-se refere este 
diferença individual que venha a subsistir por força da aplica- artigo, far-se-á eni parcelas bimestrais e em percentuais a 
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serem estabelecidos de modo que o novo valor de proventos 
seja totalmente atingido em 1 <>de março de 1977. 

§ 29 O valor de vencimento que servirá de base ao rea
justamento será o correspondente à classe inicial c!_e categoria 
em que seria incluído, mediante transposição ou transformaw 
ção, o cargo ocupado na atividade, considerado o valor da 
IX faixa graduãl estabelecida para a referida classe, resultante 
da aplicação do disposto no artigo 5<:> deste decreto~ lei. 

§ 3" _ Para efeito d_o disposto no parágrafo anterior, não 
serão considerados os casos de transformação de cargos ocorri
dos em categoria funcional diversa daquela em que estes se-
riam originariamente incluídos. ______ _ 

§ 49 Se as atribuições inerente"s ao cargo em que sê 
aposentou o servidor não estiverem previstas no novo plano 
de classificação de cargos, tomar-se-á por base, para efeito 
do disposto no parágrafo anterior, a categoria funcional de 
atividades semelhantes, inclusive no que diz respeito ao nível 
de responsabilidade, complexidade e grau de escolaridade exi
gidos para o respectivo desempenho. 

§ 51' No caso dos agregados, a categoria funcional que 
servirá de base do reajustamento dos respectivos proventos 
será aquela de atribuições correlatas com --~.s do _cargo em 
comissão ou função gratificada em que ocorreu a agregação, 
observado o disposto no § 29 deste artigo. 

§ 6~> O reajustamento -de proventos-assegurado por este 
artigo incidirá sobre a parte do provento correspondente ao 
vencimento-base e acarretará a supressão de todas as vanta
gens, gratificações, parcelas e quaisquer outras retribuições 

percebidas pelo inativo, ressalvados, apenas, o salário-família 
e a gratificação adicional por tempo de serviço. 

§ 79 Não haverá o reajustamento de proventos de que 
trata este artigo nos casos em que estes já sejam superiores 
ao valor de vencimento da classe inicial que servirá de base 
ao respectivo cálculo. _ _ 

§ 8• Caberá ao órgão central do SIPEC, elaborarinstru
ção normativa dis-ciplinando a execução deste artigo, bem 
assim as tabelas com os valores de proventos reajustados e 
com os percentuais bimestrais _de pagamento a que se refere 
o parágrafo 1' 

Art. 28. A despeSa decorrente da aplicação deste de
creto-lei será atendida à conta das dotações constantes do 
Orçamento da União. 

Art. 29. Este decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de fevereiro de "1976; 1559. tia IIÍdependência 
e 86• da República. -ERNESTO GEISEL- A~mando Falção 
Geraldo Azevedo Henning- Sylvio Frota- Antonio Francisco 
· Azeredo da Silveira - Mário Henrique Simonsen - Dyrceu 
Araújo Nogueira- Alysson Paulinelli- Ney Braga- Arnaldo 
Prieto - J. Araripe Macedo - Paulo de Almeida l_\1acbado 
- Severo Fagundes Gomes - Shíg"eakfUeki - .loão PaulO 
dos Reis Velloso - Maurício Rangel Reis - EucUdes Quandt 
de_ Oliveira - Hugo de Andrade Abreu - Golbery do Couto 
e Silva .:.... João Baptista de Oliveira Figueiredo - Antonio 
Jorge Correa- L. G. do Nascimento e Silvã.. 

ANEXO I 
(Art- 2" do Decreto-Lei no L445, de 13 de fevereiro de 1976) 

ESCALAS DE RETRIBUIÇÃO . 

a) Cargos de natureza es
pecial 

Ministro de F.•tado 
Consultor-Geral da República 
Diretor-Geral doDepartamen-. 
to Administrativo do Servíço
Público 
Governador de Tei'ritório Fe
deral 
Secretário de Governo de Ter
ritório Federal 

b) Magistratura 

Ministro do Supremo Tribunàl 
Federal · - · · 
Ministro do Tribunal Federal 
de Recursos · 

Justiça Militar 

Ministro do SupefiófTrlbunal 
Militar 
Auditor Corregedor 

. Auditor Militar de 2" Entrânc!a 

Vencimento Mensal 
Cr$ 

22.000,00 
22.000,00. 

22.000,00 

18.000,00 

12.100,00 

22.000,00 

20.000,00 

20.000,00 
14.000,00 
13500,00 

Representação 
Mensal 

70% 
70% 

70% 

35% 

20% 

70% 

60% 

60% 
35% 
30% 

Gratiflcaçlio 
de Atividade 
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Vencimento Mensal Reprcscntaçtlo GratificaçAo 
Cr$ 

Auditor Militar de I' Entrância I !.000,00 
Auditor Substituto de 2' En-
trânCia 10.000,00 
Auditor Substituto de 1 a En~ 
trância 8.950.00 

Justiça-do Trabalho 

Ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho 20.000,00 
Juiz de Tribunal Regional do 
Trabalho 16.000,00 
Juiz Presidente de Junta de 
Conciliação e Julgamento 14.000,00 -
Juiz Presidente Substituto 10.950,00 

Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios 

Desembargador 16.000,00 
Juiz de Direito 15.100,00 
Juiz Suhstítuto 13.500,00 
Juiz Temporário 10_000,00 

Justiça Federal de 1• Instância 

Juiz Federal 16.000,00 
Juiz Federal Substituto 12.500,00 

c) Tribunal de Contas da 
Uniao 

Ministro do Tribunal de Coo-
tas da Uniao 20.000,00 
Auditor 13.500,00 

d) Ministério Público J un-
to à Justiça Comum 

Procurador-Geral da Repúblicâ 22.000,00 
Subprocurador-Geral da Repú- . 
blica 20.000,00 
Procurador da República de 
I" categoria 13.313,00 

DECRETO-LEI N' 1.525, DE :28 DE FEVEREIRO DE 1977 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidoreS 
. iiiCivis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura 

e do Tribunal de Contas cJ,a União, e dá outras pltóvi-
dências. · 

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

Mensal de Ativldade 

25% -
20% -
20% -

60% 
.. 

35% 

35% 
-- - 20% 

35% -
35% -
30% -
20% -

35% -
25% -

.. 

'60% -
30% -

70% -
60% -

. -

DECRETO-LEI N' 1.604, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1978 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 
civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratnra 
e do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi~ 
dências • 

-~------ ...... ------.-- ... •.• .. --- ..... --· ·-· ....................... :· --~---- --·· .. 
O O ooo"<",r~ O 00. o> o o •• -;;.-.-.-.-•• -.-•• O oooOO O o o o o o M oooo O O O o oooOO O o o oOO 000> o o O O o o o o oOOOO> 
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DECRETO-LEI N' 1. 732, DE 20 IlE DEZEMBRO DE 1979 

Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores civis do Poder Executivo, dos membros da 
Magistratura e do Tribunal de Contas da União, e dá 
outras providências. 

DECRETO-LEI Ni 1.660, DE 24 DE JANEIRO DE 1979 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 
civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura 
e do Tribunal de Contas da União, e dá Outras provi
dências. 

ooooooooooooooOOOOoooooooooooOOOOOOOOOOM.OOo•••-~OOOOOOO,.;,;..ooo~oooo_~H00000HO 

o o o o o O O O O O O 0 O O O O o o o o o o o •-• o MO O 0000 o.<.->. ..... oooooo o o OAU O O O 00 o H o o o o --~---~~--'-000 -~ 

DECRET0-LEIN•1.820,DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980 

Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores civis do Poder Executivo, bem como das pen
sões e dá outras providências. 

• • • • • • • ,.,,'''' •'' n • • • • • ~· •• •' •'• • • .;_,,._. ••••• • • •• • •• • •• • • • • • • • .-.-, • • ••• •• • ·~•• ••• • • 

DECRETO-LEI N• 1.902, DE 22DE DEZEMBRO DE 1981 

Reajusta os valores de vencimentos, salários e pro
ventos dos servidores civis do Poder Executivo, bem 
como os das pensões e dá outras providências. 

o o O o o O o o o O O O O O O ... o o o o o o o o o O ••• O O·- O H""*-o<o"o o o ooooooo O O' ..... _,. .• O Õo ~o o o ooO '''"'' oOO O ... 

DECRETO-LEI N' 6.992, DE 25 DE MAIO DE 1982 
Reajusta os valores de vencimentos, salários e P-ro

ventos dos servidores da Câmara dos Deputados e dá 
outras providências. 

~··•-••~----•u•••••••••••-'"•o>ohooooooo;,,,,,,;,,,;,,,,,,,,,;:-,,-,_u . .,;.. __ , • 

o'Ecii.Eio:i::i:ii·N;-ú84:0E-28õi:i-oEz'EMiii.oii~-i.982 
Reajusta os atuais valores de vencimentos, salários 

~ proventos dos servidores civis do Poder Executivo, 
bem como os das pensões e dá outras providências. 

• • ••• ~. •••••n • •••uo •• o • • o o ou o • o o o ••,,, .~. 0,,, 00 ·~-• •~•, ·•~•·-· --·~ .... -,, 

""'~''"H"':"''"''''"'~,;~~~· - ..:-·- •••• -..~~-

DECRETO-LEI N• 2.079, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983 

Reajusta os atuais valores de vencimentos, salários 
e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, 
bem como os das pensões e dá outras providências. 

............................ ..,. ...... .t. .. •---··-- •• -.-; •• __ ;~ ••• -:-.: u •••• .:..: ••• ~--. 

···oE-cii.E1-o::Li:ii-N;-;G3õ;-IiE:-25.nE-YüNliéi-6~-i984---
Reaj~sta os atuais valores de vencimentos, salários 

e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, 
bem como os das pensões e dá outras providências • 

.. .. . . -..................... -. ........ ---~--~·------~- ..... ~----~---·---· .. . 
'''''"'' ••••••"''''"'''~"''''""~'-•n••oo•••••••oo••••••"'"'"''''''' .. '" 
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DECRETO-LEIN' 2.131, DE 25 DE JUNHO DE 1984 

Reajusta os valores de vencimentos e proventos dos 
. membros da Magistratura Federal, do Distrito Federal 

e Territórios e- do Tribunal de Contas da União, bem 
como os das pensões e dá outras providências. 

• ooo•••••••••••••••·•••''"'-'<!..0...''"':'""''''''''''''-.''''""'''''~"uooooooooo 

DECRETO-LEI N• 2.204, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984 

Reajusta os atuais valores de vencimentos, salários 
e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, 
bem como os das pensões e dá outras providências. 

"-"'" • • "'"'" •" • ~ • • '";'."'' """'"''''" ou~m·~-;.. ...... ,-, ,;,'.,!.;. .... ,,. .. , •.• 

.... ..,~-· .-.. -.............. ~_ ........... ~ ...... ~----~---·-----····-... ~ .............. .. 
DECRETO-LEI N• 7.333, DE 2 DE JULHO DE 1982 

Reajusta os vencimentos, salários e soldos dos servi
dores civis e militares da União e dos Territórios Fede
rais, dos membros do Poder Judiciário da União, do 
Distrito Federal e Territórios, do Tribunal de Contas 
da União, bem como revê proventos e pensões e dá 
outras providências. 

·············································:······----·····----·······--······ 
~n •••••••••••••••oo•'"'"''''~'k~•••"""""'"-•.>...~-·,.,._.._...,,~ .... ,.O ....... , ... 

DECRETO-LEI N' 2.281, DE 17 DE JANEIRCrDE 1986 

Altera o percentual de reajuste de que trata a Lei 
n9 7 .419, de 17 de dezembro de 1985, e dá outras provi

-dências. 

DECRETO-LEI N• 2.302, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986 
Dispõe sobre escala móvel de salário, e dá outras 

providências. 
. ·~ 

DECRETO-LEI N• 2.310, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1986 
Reajusta os valores de vencimentos, salários, soldos 

e proventos dos servidores civis e militares da União, 
dos Territórios e das autarquias federais, dos membros 
do Poder Judiciário da União, do Distrito F~deral e 
dos TerritóriOs, do Tribunal de Contas da União, bem 
como os valores das pensões, e dá outras providências. 

DECRETO-LEI N' 2.365, DE 27 DE OUTUBRO DE 1987 
~-,= ~-Institui gratificação a ser deferida aos servidores 
que especific~ e dá outras providências. 

o o o o o o o-· O O o.OOA 0.0.< o oo.o o o o o. o-.o.oOo .... ~-~- _____,._..._~ .. ·-· hO•Oooo o oo o o".O...:o .~.O O O O O.-, 

(À Comissão de Constituição, JuStiça e Cidãdaniã.F 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 92, DE 1991 
(N• 1.714/89, na Casa de origem) 

Regulamenta o art. 185, inciso I, da Constituição 
Federal, e define _pequeno e médio produtores rurais. 

O COngresso Nacional decreta. 
Art. lo Para efe"ifO-do disposto no art._ 185, inciso I, 

da Constituição Federal, entende-se por: 
I- pequena propriedade, o imóvel rural: . 
a) de área não excedente a quatro módulos fiscats de 

cultura ou atividade predominante no imóvel; 
b) explorado direta e pessoalmente pelo agricultor e sua 

família, admitida a ajuda eventual de terceiros, nas épocas 
de pico de demanda de mão-de-obra; - - . - · 

c) que garanta a absorção de toda a mão-de-obra ativa 
do conjunto familiar, assegurando, ainda, a sua subsistên_c~~ 
e o processo social e económico; 

II ....... média propriedade, o imóvel rural: _ _ 
a) de área não excedente a quinze módulos fiscaiS;-- -
b) explorado, econômica e racionalmente, pelo agricul

tor e sua família admitida a ajuda permanente de terceiros. 
Art. 29 --Pa'ra efcito das Leis n"5 8.171, de 17 de janeiro 

de 1991 e 8.174, de 30 de janeiro de 1991 -Lei Agrícola, 
entende-se por: -

I- pequeno produtor rura.l aquele cuja renda bruta não 
ultrapasse o limite de isenção do imposto de renda sobre 
a atividade rural, e que, tendo na atividade agropecuária, 
pelo menos, 80% (oitenta por cento) da sua renda total, me
diante o concurso_ de mão~de-obra familiar e de terceiros, 
temporária ou permanente, seja detentor, a qualquer títu_lo, 
em um ou mais iri1õVeiS-rurãiS, de área total não _supenor 
a quatro módulos rurajs de cultura ou atividade predominante 
no imóvel ou imóveis; -- -

II-médio produtor rural aquele que aufere uma renda 
anual líquida, antes do desconto do imposto de renda, de 
até duas vezes o valor limite de isenção do mesmo imposto 
sobre a atividade rural, e que, tendo na ativ"idade agrope
cuária, pelo menos, 80% ( oileritã fJO{ cento) da sua renda 
total, seja detentor, a qualquer título, em um ou mais imóve~s 
rurais, de área total não superior a quinze módulos rurats 
da cultura ou atividade predominante no imóvel ou imóveis. 

§ 1 <.> Para a conceituação de pequeno ou médio produ
tores rurais não se levará em conta o fato de serem ou Dão 
proprietários dos meios de produção necessários ao desenvol
vimento de suas atividades económicas, bem como, no caso 
do médio produtor, se inexiste~-o-COncurso de rnão-de-ol>ra 
familiar. - -- --

§ 2• Os módulós fiscais a serem considerados para efeito 
do disposto nos incisoS:] e II deste artigo são aqueles vigentes 
à data da publicação desta Lei. 

Art. 39 Para efeito de financiamentos rurãis;-üs peque-· 
nos produtores serão subclassificados. em miniprodutores ru
rais, quando, utilizando exclusivamente mão-de-obra familiar, 
sua renda bruta for inferior a 40% (quarenta por cento) dos 
limite establecido no Lnciso I do artigo anterior. 

Art. 4<.> Esta Lei entta em vigor ria data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se_ as disposições e~: Contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REP.ÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••-••••••••••~··-•••-••o~~~~·~•-

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
Dos DireitOs e Deveres Individuais e Coletivos 

Art. 59 Todos são iguais perante a lei sem destinação 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos ~s
trangeiros residentes no Pais,_ a inviolabilidade do d~eito à 
vida,- à liberdade, à igualdade, à segurança e à propnedade 
nos termos seguintes: 

XXVi ·= ·~ ·p~q~~;;~ · P~Pri~ct~~i~ ·;~·;;i· ~~~i~· ct~fi~i~ci~-~~-
lei, desde que trabalhada pela familia não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decor;entes de sua ativi
dade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar 
o seu desenvolvimento. 
•••'~•••••,.••••,.•••H ............. , ........... ~.·-~--··•••••••••••••••••• .. ~ooo 

TÍTULO VII 
Da Ordem Económica e Financeira 

·····--·······················c:A.:Pi'T.üi:c>i.ii···············----····--···· 
Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••oo•••••••• 
Art. 185. São insuscetíveis de_desapropriação para fins 

de reforma agrária. -
I- a pequena e média propriedade rural assim definida 

em lei, desde que seu proprietário não possua outra. 

LEI N• 4.584, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre o estatuto da terra e dá outras providências 

• O 

0 

• 

0 

•--;:;; ~ 
0 4;u 'i;~;~-~~· ~i;i i~~ 0 

;;;;i~ 'L; i: 'd~ fi~·;;;;_·;;~· 0 0 0 

• 

0 0 00 0 

•• • 

I- "Imóvel rural", o prédio rústico, de área contínua, 
qualquer que seja a sua localização, que se destine à explo
ração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer atra
vés de planos públicos de valorização, quer através de inicia
tiva privada; 

II- "Propriedade Familiar'\ o imóvel rural que, direta 
e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lbes 
absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsis
tência e o progresso social e econômico, com área máxima 
fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente 
trabalhado com a ajuda de terceiros; 

.. · · · · · · · · · · ·_ ·- rA· ·c~-,;;;;;a~ · d~ ·A~;~~;~;i~~~ó~-k~~-:i · · ········ · ·· 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 93, DÉ 1991 

(N• 4.819/90, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Ministério Público da União) 

Cria cargos de Procuradores do Trabalho de 2~ 
Categoria, Cargos efetivos e em comissão e dá outras 
providências, no âmbito do Ministério Público do Tra
balho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Ficam críádos, no âmbito do Ministério Público 

do Trabalho, 32 (trinta e dois) cargos de Procurador do Traba· 
lho de 2~ Categoria_ para atendimento da composição das Pro
curadorias Regionais do Trabalho_ da 2~, s~, 6~ i 10~ Regiões 
da Justiça do Trabalho, com sedes em São Paulo, Salvador, 
Recife e Brasília, r~~pectivamente. -
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Art. 29 Para atendimento_da nova composição das Pro
curadorias Regionais do Trabalho referidas no artigo 19 , ficam 
criados, no Quadro de PessOal da_ Secretaria do Ministério 
Público do Trabalho os cargos efetivos, indicados na forma 
do Anexo I desta Lei. 

de Direção e Assistéllcia Intermediárias, código DAI-1Í1.3' 
(NM), assim como o cargo de Secretário Regional, códig9 
DAS-101.1, que passa a ter o código DAS.10!.2, constantes 
do Anexo II a esta Lei. 

Art. 3<:> Ficam criados, no-âmbito do MinistéfíO Público 
do Trabalho, 20 (víO.te) car"gos-effiC6m1ssãõ:-aogrupo Direção 
e Assessoramento Superiores, Código 102.2. 

Art. 4~ Os cargoS criiidos Pelos art:S. -2-:> e_J_Q_Serão provi
dos pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, na forma 
da Lei. 

Art. 6~' A despesa decorrente da aplicação desta Lei 
correrá por conta das dotações orçamentárias do Ministério 
P~blico do TrabalhO. 

Art. 59 São-tiãilsformãdos em cargos do Grupo Diieção 
e Assessoramento SuperiOres, código DAS 101.1, as Junções 

Art. 7~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Ãi{ 8~ Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO I 
(Lei na de de, de 1990) 

MINISTlRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

CATEGORIAS.FUNCIONAIS 

cmJI>o CARGOS CÓDIGO NÚIERO 

OUTRAS ATIVIOAOES OE NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRADOR PCJT-NS-9~~ 08 

SERVIÇOS AUXILIARES AGENTE ADMINISTRATIVO PGJT-SA-801 2-
DATILÓGRAFO PG.JT-SA-802 J2 

SERVIÇOS OE TRANSPORTE "OTORISTA OfiCIAL PGJT-TP-1201 08 

OFICIAL OE PORTARIA ~GENTE OE PORTARIA PG:JT-TP-1202 16 

- ' 

ANEXO II 
(Lei n• , de de de 1990) 

~INlSTfRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

SITUAÇAO ANTERIOR SITUAÇAO NOVA 

NO OE CARGO~ NO OE CAAGOS 
CÓDIGO 

OU fUNÇ0ES OENOMINAÇAO SfMBO~O OU FUIÇllES OENOMINAÇliO 

A- l'l1llCIJUIIXJUA RECICIIAL DO 1lWIJ! A- AlOCIJWl(JUA llõGI1lNIII.. 00 ,_ 
Ll-11 DA 2• REC!llo utJ DA 2• REC!llo ~ 

01 Secretário Regional OAS-101.2 ' 01 Secretário Regional OAS-101-2 

SEÇllo f'ROCESSUAL 
I orvrsllo f'ROCESSUIOL I 

01 Chefe DAS-101-1 I 01 Chefe . I OAS-101.1 
SEÇl\0 OC Af'OIO A!JUNISIRATI\10 

I 
OIV!sllo OC N'OIO ~TI\'11 

01 Chefe OAS-101,1 01 Chefe OAS-101.1· 



Outubro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o II) Sábado 26 7359 

--'---
SITUAÇKO ANTERIOR SITUAÇllO NOVA 

Nll DE CARGOS NO OE CAACDS 

OU fUNÇOES OENOHINAÇAo SfHBDLO OU FUNÇ!IES OENOHINAÇAO CÓDIGO 

I B- PRCD.RAIXRIA fa:UHl.. 00 1RABA 9- PRCX:tllAIXIUA RE'GIOW.. 00 1'RN!!!. 
UD DA. 5• REClAo - IUI) DA 5• RECIAD 

01 Secretário ~gional OA5-l01.2 01 :Secretário Regional OAS-101.2 

SEçJiO I'RXESSIJAI. .DIVIsAo PROCESSUAL 

01 Chefe OAS-!01.1 DI Chefe OAS-101.1 

SEÇllo OE 111'010 IID4DliSIRATMI ~DIVlsAo !E APOIO ACMINIS'TMTIVO 

or Chefe DAs-101.1 01 fhefe OAS-101.1 

C- Fro:Uli'OOliA R[!;IIHL 00 mN!!! I'ROOI1Nllll!A Rf.GIIJW. 00 1111111!! 
UfJ DA 611 REGIAo ,UD DA 61 REGIAo 

OI Sl-nll"toiric• R('(J!I;'Inlll OAS~lOI.? 01 'Serrrtárlo RP.atnnnl OAS-101.'2 

SI..CAo mm ss w 'O! y l!J\o 1110Cl.S!.UAL 

01 Chefe OAS-JOI.I 01 Chefe OAS-101.1 

SEÇllo OE 111'010 M:lllNlSIMfMI biVIsAo OE APOIO ,...INISIRATIVD 

DI ChPfe DA'i-1111.1 DI rhrfe DAS-101.1 

. .....:...,---""'"-: 
- - -

(Lel ,_ 
ANEXO Jl 

, de de de 1990) 
HINISTtRIO P0BLICO DO TRABALHO 

SXTUAÇKO ANTERIOR SITUAÇAo NOVA 

Nll DE CARGOS NO OE CAAGOS 

OU fUNÇOES 
OENOMINAÇAO S1MBOLO ou FUNÇilES OENOMINAÇAO CÓDIGO 

A- PIUlJINXI'XA RECIIHL 00 TIIAilA A- PRCOJW::OUA REGIIH\l.. 00 1'RA8! 
lKl OA lll' IE1llo - US OA lOtl REGIAD 

O! Secretár lo Regional DAS-101.2 01 Secret,rlo Regional· OAS-1012 

SEÇllo f'ROCESSlA. DIVIsJ(Q PROC:ESSUAL- ' 

DI Chefe DAS-101.1 DI Chefe OAS-101.1 

SEçJiO OE AI'OID GQJIISlRATMI DIVIsAo I:E IIPOID AI:JUNISJRATI\10 

01 Chefe Dll'i"IOI.l DI Chefe OAS-101.1 

-i-
I 
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REGIOCS ~ JUSTIÇ~ ~ TRAHALHD 

REGiliD NO DE ~UfZES ND DE PROCURADORES Drf'ERENÇA 

21 45 35 lD 

51 18° 10 00 

61 2o•• 10 10 

101 12 08 04 

TOTAL 95 63 32 

• Projeto de-Lei na , altera a co,mposição do TRT-51 Região e f'l.xa o nll de juizes ., l8 
(12 togados e 06 c1assistas). 

•• Projeto de· Lei n• , altera a composição do TRT-61 Regiia e l'1xa a nD de juizes •• 20 

MENSAGEM N• 2, DE 14 DE MARÇO DE 1990 
Excelentíssimo Senhor 
Deputado Paes de Andrade _ 
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados . 
Nesta 

Nos termos do art. 127, § 2•da Constituição da República, 
tenho a honra de encaminhar a Vossa Excel~ncia, para apre
ciação do Congresst?.-Nacional, anexo anteprojeto de lei que 
dispõe sobre a criãção, tranSformação e reestrufuração de 
cargos no âmbito do Ministério PúbliCo dO Trabalho, visando 
a atender as Procuradorias Regionais de Trabalho da z~ Re
gião,5' Região, 6~ Região e 10• Região, na Justiçado TrabalhO, 
com sede em São Paulo, Bahia, Recife e Brasília, respecti
vamente. 

A providência ora proposta -decorre especificamente das 
alterações nas composições -dos Tribunais Regionais do Traba
lho da z~, s~, 6~ e 10' Regiões, bem como da necessidade 
do Ministério Público do Trabalho reestruturar-se para poder 
acompanhar o crescimento da demanda na Justiça do Tra
balho. 

Nesta oportunidade, reitero a Vossa Excelência testemu
nho de apreço pessoal e da mais alta consideração. -Aristides 
Junqueira Alvarenga, Procurador-Geral da República. 

Excelentíssimo Sc!riliór Presidente da Câiilara doS Depu
tados 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração dos 
membros_ do Poder Legislativo, nos termos do § 2"' do art. 
127 da Constituição Federal, o anexo anteProjeto de lei qu_e 
dispõe sobre a criação, transformação e reestruturação de 
cargos no âmbito do Ministério Público do_ Trabalho, -para 

acoril:panhar e atendei- a alteração da composição interna dos 
Tribunais Regionais do Trabalho da 2•, 5', 6• e 10• Regiões 
da Justiça do Trabalho. 

Com a finalidade de cumj)Iir suã.s atribuições constitu
cionaiS e legais, o Ministério Público do Trabalho conta, na
quelas Regionais, com 63 (sessenta e três) cargos no Quadro 
Permanente de Procuradores do Trabalho de 2' Categoria, 
para atuação junto aos respectivos Tribunais Regionais do 
Trabalho. 

Para fazer frente à crescente demanda da prestação juris
dicional do Judiciário Trabalhista do País, os Tribunais Regio
nais do Trabalho se socorreram, em inúmeros momentos, 
nos últimos -anos, da elevação do número de Juízes que com
põem suas respectivas Cortes de Justiça, permitindo assim 
a criação ou o au!!!_~nto de suas Turmas. Tais procedimentos 
-ViSaram, basicamente, dotar aqueles Tribunais de urri.maior 
efetivó; visando proporciona-r melhor desenvolvimento de 
suas ativídades em suã.s Jurisdições. 

Entretanto, as leis que criaram os nOvos cargos de Jufzes 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, sancionadas anterior
mente à Constituição Federal de 1988, não cogitaram da cria
ção de cargos de Procurador do Trabalho de 2~ Categoria. 

Assim é que foram efetivados os aumentos nas compo
sições dos Tribunais Regionais do Trabalho da 4~ Região (Por
to Alegre), através da Lei n'7.911/89, da 9• Região (Curitiba), 
através da Lei n' 7.907/89; e da 12• Região (Florianópolis), 
através da Lei n~ 7.842/89, sem que as nossas Procuradorias 
Regionais do Trabalho, tenham sido aumentadas em sua com
posição a fim de que pudessem atender ã demanda de pro
cessos remetidos pelos respectivos Tribunais do Trabalho. 

Informo, entretanto, que para solucionar as defasagens 
apresentadas pelas PRT çla.quelas regiõ~s, já foi encaminhado 
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a V. Ex~ antêprojeto de lei-que propõe alterãçOeSDas suas 
respectivas composições. - - --

Fato semelhante ocorre com as Procuradorias Regionais 
das 2•, 5•, 6~ e 10~ Regiões que ficaram com suas composições 
defasadas em relação aos respectivos Tribun3.is, em face da 
elevação do número de Juízes sem contrapartida nas nossas 
Procuradorias Regionais, como demçmstra o quadro anexo. 

Obviamente, o aumento do efetivo de..Jufzes decorre do. 
incremento de feitos trabalhistas nas Regiões, que se refletem, 
automaticamente, nas atividades afetas ao Ministério Público 
do Trabalho. 

Assim, afigUra-se corno_üe primordial importância e gran
de interesse público a proposta de fixação da nova composição 
das Procuradorias Regionais já referenciadas em _igualdade 
coni a atual composição de cada um dos Tribunais Regionais 
do Trabalho. O Poder Público já reconheceu essa necessidade, 
com relação aos Tribunais Regionais do Trabalho da 15•, 17• 
e 18' Regiões da Justiça do Trabalho. A atitude do legislador 
reflete a exata compreensão da magnitude do papel do Minis
tério Público do Trabalho, ao dotar as referidas Procuradorias 
Regionais de um corpo de Px:ocu_radq.r~s oe.m Jll.imero mais 
compatível coro as exigências atuais da sociedade brasileira, 
trazidas pelas inovações da Constituição Federal de 1988. 

Por tudo_quanto foi expostO, verifica-se; claramente, que 
o Ministério Público do Trabalho tem necessidade de acompa
nhar a evolução da composição da Justiça do Trab_al_ho, man
tendo sempre o equilíbrio necessário ao desempenho de suas 
funções. -Aristides Junqueira Alvarenga, Procurador-Geral 
da República. ~ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO IV 
Das Funções Essenciais à Justiça 

SEÇÃOI 
Do Ministério Público 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanen
te, essencial à função jurisdicional do Estado, iricumbindo-Ihe 
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

§ 19 São princípiOs iriStitucionais do Ministéiió-Público 
. a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 

§ 2» Ao Ministério Público é assegurada autonoqlia fu_n-, 
clonai e administrativa, podendo, observado o disposto no 
art. 169, propor ao Poder Legislativo a criãçãó e ~eXtinÇão 
de seus cargos e serviços aUxiliares, provendo-os por concurso 
público de provas e de provas e títulos; a lei disporá sobre 
sua organização e funcionamento. _ _ __ _ _ . 

§ 3' O Ministério Público elaborará sua proposta orça
mentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes_ 
orçamentárias. 

LEI N• 7~842, DE 18 DE OUTUBRO DE 1989 
Altera a composição e a organização interna do 

Tribunal Regional do Trabalho da 12~ Região, cria car
gos e dá outras providências. 

O Presidente da RepúbJica 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 
Art. 1 ~ Fica alterada a composição do Tribunal Regio

n~l do Trabalho da 12• Região para 13 (treze) Juízes, sendo 
9 (nove) Togados, vitalícios, e 4 (quatro) classistas, tempo
rários, dos quais 2 (dois) representantes dos empregadores 
e 2 (dois) representantes dos empregados. 

Art. 29 Para atender à composição a que se refere _o 
artigo anterior ficam Criados- os seguintes cargos e funções 
de Juiz: 

I - 3 (três) cari9s de Jui~ Togado, vitalícios, ?- serem 
providos_ em consonância com o inciso I do parágrafo __ úriico 
do art. 115 da CoDStltuiçãÕ Federal; - --

II -2 (duas) funções de Juiz Classista, temporário, sendo 
uma para representante dos empregados e outra para repre
sentante dos empregadores. 

§ 1• Haverá 1 (um) suplente para cada Juiz Classista, 
temporário. 

§ 29 Em face do aumento de sua composição, fica o 
Tribunal dividido em Turmas, na forma da lei. 

Art. 39 O provimento dos CargOs e funções de Juiz, 
previstos no art. 29 desta lei obede~e(~ ao que a lei dispuser 
a respeito. - -

Art. 4<.> Ficam -criados 5- (cinco) cargos em Comíssão 
de Assessor de Juiz, do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superior- Código DAS-102, ~e 2 (dois) de Secretário de 
Turma- Código DAS-102.~ ~ . ~ 

§ 19 Os cargos em comissão de Assessor de Juiz~ priva
tivos de Bacharel em Direito, serão pree.nchidos mediante 
livre indicação dos magistrados junto aos quais forem servir. 

§ 29 A classificação dos cargos de Direção e Assessora
mente Superior, na escala de níveis do respectivo grupo, f~r
se~á por delibefação do Pleno do Tríbunal, observada a legisla
ção vigente. 

Art. 59 Ficam criados 2 (dois) cargos em Comlss~o de 
Assessor, do Grupo-Direção e Assessoramento Superior --
Código DAS-102. ~ 

Art. 69 O Tribunal criará as funções de confiança ~ en
cargos de representação de gabinete, classificando-os de acor-
do com as suas necessidades de serviço. - -

Art. 7• (Vetado.) 
Art. 8"' A despesa decorrente da aplicação desta lei cor

rerá à conta das dotações próprias da Justiça do Trabalho. 

Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário . 
BrasHia, 18 de outubro de 1989; 168• da Independência 

e 101' da República. _:JOSÉ SARNEY- J_ Saulo Ramos. ~ 

LEI N' 7.907, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1989 ~ 

Altera a composição d~ Tribunal Regional do Tra
balho da 9~ Região cria a função de Corregedor Regional 
e cargos em comissão e de provimento efetivo no Quadro 
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Tra
balho da 9~ Região, e dá outras providências . 

.... - - . 
O PreSidente. da República, 
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneio- -Turma; código DAS-lQl, todos do Grupo de Direção e Asses-
no a~seguintc lei: soramento Superiores, na forma do Anexo I desta Lei. 

Art. 1 n O Triburüil Regional do Trabalho da 9~ Região § 19 A classificação dos respectivos cargos, na escala 
compor-se-á de 18 (dezoito) Juízes, sendo 12 (do_ze) togados de níveis do Grup<? de Direção e Asse~Qramento Superiores, 
e 8 (oito) classistas temporários. f~r-se-á por ato da Presidência do tribunal, observados os 

Art. zo Para atender à nova comp-osição aqueS:e refere nfveis de classificação constantes do Anexo II do Decreto-Lei 
o artigo anterior, são criados 4 (quatro) cargos de Juiz Togado, n' 1.820, de 11 de dezembro de 1980, com os valores reajus
vitalício, a Serem providos_, 2 (dois) por Juízes do Trabalho tados na forma da legislação vigente. 
Presidente de Junta, 1 (um) por membro do Ministério P-úblico § 2" Os cargos em comissãO de ASSesso-r de Juiz, privãw 
da União junto à Justiça do Trabalho, 1 (um) por advogado ti vos de Bacharel em Direito, serão preenchidos mediante 
no exercíciO efetiVo da profissão, e 2 (duas) funções de Juiz livre indicação dos magistrados junto aos quais foreín servir. 
classita temporário, sendo 1 (uma) para Representante dos Art. 7~ São criados, no Quadro Permanente da Secrew 
Empregados e l (uma) para Representante dos Emprega- ta ria do Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região, os cargos 
dores.. de provimento efetivo constantes do Anexo II desta Lei. 

Parágrafo únicO.-- Haverá 1 (um) para SUplente para caw Parágrafo único. _ Os cargos de que -trata o caput deste 
da Juíz Classista. arfig9~serão distribuídos pelas classes das respectivas catego-

Art. 39 Para o provimento dos cargos de Juiz Togado, ri~~ funcionais, em número fixado por ato da Presidência do 
vitalício, bem como das funções de Juiz Classista, terriporário, Tribunal, observando:s_e_ o critér~o de l_~taç_~9 ~provad<:) pelo 
criados por esta Lei. será observado o 9isposto na legislação SiS!(;!·~~ de ClassificaÇão- de Cargos ria área ao Po"áer Execu
vigente. -- _ _ -tivo, devendo o preenchimento deles ser feito de acordo com 

Art. 4" É criada, no Tribunal Regional do Trabalho as nqrmas legais e regulam~ntares em vigor, observado o dis
da 9~ Região, a função de Coi-regedor.RegiOilal, a ser ex~fcfd"ii. posto no _inciso II do art. 37 da ConstituiçãO Federal. 
dentre seus membros togados, eleito por seus pares, na fotnia Art. 89 As despesas de_correntes da execução desta Lei 
da legislação em vigor e do disposto em seu Regimento ln- ser~o at~ndidas pelos recursos orçamentários própriOs do tri-
lemo. bunal Regional do Trabalho da 9• Região. _ 

Art. 5' O Tribunal Regional do Trabalho da· 9' Região Art. 9• Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
funcionará dividido em 3 (três) turmas e reunido no Pleno, cação. 
com a competência esripulada em lei. Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6? São criadas 6 (seis) cargos em c_orriisSão de As- Brasília, 5 de dezembro de 1989, 168" da Independência 
sessor de Juiz, código DAS-102 e 1· (um) de Secretái:ío de e 101• da República.- JOSÉ SARNEY ~ J_ Saulo Ramos. 

ANEXO! 

(Art. 5° da Lei no 7.907, de 6 de dezembro de 1989) 

CARGOS EM COMISSÃO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9" REGIÃO 
Grupo Denominação Código 

Direçãó e Assessoramento Assessor de Juiz TRT-9•-DAS. 102 
Superiores TRT-9"-DAS. 
100 Secretário de Turma TRT-93-DAS. 101 

ANEXO II 

(Art. 7° da Lei n° 7.907, de 6 de dezembro de 1989) 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9" REGIÃO 

Grupo DenominaçAo Código 

Técnico Judicário TRT-9•-AJ -021 
Ativiclade de Auxiliar Judiciário TRT-9"-AJ -023 
apoio Judiciário Atendente Judiciário TRT-9"CAJ-025 
TRT-9"-AJ-020 Agente de Segurança 

Judicária TRT-9"-AJ -024 

N°de cargos 
06 

01 

N°de cargos 

21 
11 
09 

06 
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(*) LEI N' 7.811. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1989. 
Altera a composição e a organização interna do 

Tribunal Regional do Trabalho da 49 Região, cria cargos 
e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-

no a seguinte lei: _ _ 
Art. 19 É alterada a compoSição do TriLunal Regional 

do Trabalho da 4• Região, o qual se comporá de 27 (vinte 
e sete) Juízes, sendo 17 ( dezessete) togados, e !O (dez) classis-
tas, temporários. _ _ _ _ ~ __ 

Art. zo Para atender à composição a que se refere o 
artigo anterior, são qiado_s os seguif!tes cargos e funções de 
juiz: __ _ _ __ _ 

I- 3 (três) cargos de juiz torgado, yit_alício, a serem 
providos em consonância com o art. 115 _da Constituição Fe
deral; 

II- 2 (duas) funções de juiz classista, temporário, se lido 
uma para representante dos_ empregados e outra para repre-
sentantes dos empregadores. . , . 

§ J• Haverá 1 (um) suplente para cada juiz classista, 
temporário. 

§ 2<:> Em face do aumento de sua composição, fica o_ 
Tribunal acrescido de mais 1 (uma) turma. 

Art. 3<:> O provirilento- dos cargos e funções de juiz, pre-
vistos no art. zo desta lei, obedecerá ao que a lei dispuser 
a respeito. 

Art. 49 São criados_ os c;a_rgos de juiz corregedor r!!giO
nal e de vice-corregedor regional, a serem providos por juízes 

togados, em escrutínio secreto, quando da _eleição dos Presi
dente e Vice-Presidente do_ Tribunal. 

Parágrafo único. Se já houver ocorrido a eleição do 
Presidente e do Vice-Presidente do Tribunal para o biênio, 
o processo eletivo ocorrerá 30 {trinta) dias após a proniulgação 
desta lei e o mandato dos eleitos encer_rar-se-á com o término .. 
da geStão dos demais dirigentes do Tribunal. ~ 

Art-. 59 São criados 5 (cinco) cirgos em comissão de 
assessor de juiz, do Grupo-Direção e Assessoramento Supe
rior- Código DAS-102, e 1 (um) de secretário de turma, 
Código DAS-102. .. . .. 

~- § 19 Os cãrgõs~ erre comissão de .Assessor de Jui4, priva
tivos de Bacharel em Direito, ·s-erão preenchidos mediante 
livre indicação dos magistrados junto aos quais forem servir. 

, § __ 29 A classificação d_os cargos de Direção e Assessora-:: 
niento Superior, na ~scala de níveis do respectivo grupo, far
se-á por deliberação do Pleno do Tribun&l, observada a legisla, 
ção vigente. 

Art. 6<:> A despesa decorrente da aplícação desta lei 
ocorrerá por conta das dotações próprias da Justiça do_ Tra-
balho. . . . . 

Art. 79 Esta lei entra em vigor ria data âe sua puófi-
cação. --

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 
. .. Bras!lia, 7 de dezembro de 1989; 168• da Independência 

e 101' da -República. -JOSÉ SARNEY- J- Saulo Ramos. 

C)R~ul:!licada por ~r saído com incorre~es no DOU de 1~-~2-89 : Seç<'io 
1. 

{A cOmisiúO di Constituição, JUstiÇa e Ciâad~nia.J 

ANEXO! 

(Lei n° 7.911, de 7 de dezembro de 1989) 

TRIIlUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4• REGIÃO .:.-CARGOS EM COMISSÃO 

Nümero cargos Código 

Asses~r d~ Juiz 05 
01 - se-cte'táti"o de Tur~ 

TRT -4•-DAS-102 
TRT -4'-DAS-102 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 94, DE 1991 
(N• 1.446i91, na Casa de origem) 

(De Inicialiva do Presidente da República) 
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos age~tes p~

blicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercíc1o 
de mandato, cargo, emprego ou função na adminis
tração pública direta, indireta ou fundacional e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional deçreta: -~-- -· _ . __ • 
Art. 1" O agente publico que, em razão ou por m~uen

cia do mandato, cargo, emprego ou função1 se benefictar de 
enriquecimeritO ilícito, ~u c~ncorre~, de qu~lq~er_ modo, p~ra 
que outrem se beneficte, f1cará, sem preJufzo das sançoes 
administrativas e penais cabíveis, sujeito: -

I- à suspensão dos direitos políticos; 
II- à perda do cargo;·emprego ou função; 

III- à indisponibilidade e perda de bens; 
IV- ao ressarcimento dos danos causados; 
V- à multa civil. 
§ 19 Para os efeitos desta Lei, a expressão "agente pú

blico" compreende todo aquele que exerce~ ainda que transito
riamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, desig
nação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, 
mandato, cargo, emprego ou função da administração pública 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federãfe dos Municípios. 

§ zo As sa-nções previstas nos incisOs III, IV e V deste 
artigo são aplicáveis também àquele que, mesmo não sendo 
agente público, de qualquer forma co!lcorreu para o fato ou 

- dele se beneficiou: -
-§ 39 Àqueie-que tenha se beneficjado_de enriquecimen-

to ilícito por sucessão aplicam-se as sanções previstas no inciso 
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III. até o limite de valor do património resultante de enrique
cimento ilícito, e no incisO IV deste artigo. 

Art. zn CdrtStifUem ateis de enriquecimento ilícito, para 
os fin'S desta Lei: 

I- incorporar, por qualquer forma, ao património priva
do, seu ou ·de terceiros, bens, rendas, verbas ou valores do 
património de qualquer das entidades inencionadas no art. 
1':>, § 19 , desta Lei, sem observâriciadas formalidades legais 
ou regulamentares aplicáveis à espécie; - -

II- doar a pessoa fíSícaOiijiirídica, de cjllalqUer nature--
za, bem como aos entes despersonalizados, ainda que de fins 
educativos ou assisten-cials, bens, re~das, Verbas· ou valores 
do património de qualquer das entidades mencionadas no 
art. P, § 19, desta Lei, sem observância das formalidades 
legais, de modo que seja ou possa ser favorecido pessoal ou 
politicamente o agente público; 

III -receber, para si ou pata outrem, dinheiro, bem 
móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica 
direta ou indireta, a título de comis~ão, percentagem, gratifi~ 
cação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, 
que possã sêr ·atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público; 

IV- perceber vantagem cconômica, direta ou indireta 
por meio de alienação ou locação de bem móvel ou inlóvei 
do seu património ou de outrem, ou de contratação de serviço, 
por preço superior ao valor de mercado do bem ·ou-sel'viço 
quando o adquirente, locatário ou cOntratante tenha interess~ 
que possa ser atingido ou amparado por ação ou Omi.Ssão
decorrente das atribuições do agente público; 

V- perceber vantagem econômica, direta ou indíreta 
por meio de aquisição ou locaçao de- bem móvel ou imóVel: 
ou de contratação de serviço, por preço inferior ao-vãlor de 
mercado do bem ou serviço quando o alienante, locador ou 
contratado tenha intere~se que possa ser atingido ou amparado 
por açáo ou omiSsáo decorrente das atribuições do agente 
público; 

VI- utilizar, em obra ou· s-e-rviço particular, próprio-ou-
de outrem, veículos, máquinas, equipamentos ou materiais 
de qualqu~r natureza, de propriedade de qualquer das entida
des menciOnadas no art. 19 , § 1", desta Lei, bem como o 
trabalho de servidores públicos, empregados ou ierceiros con
tratados por essas entidades; 

·VII -receber vantagem econômica de qualquer nature
za, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática 
de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando 
ou de qualquer outra atividade ilfcita, ou aceitãr promessa 
de tal vantagem; - · · · - -- -:_· 

VIII- receber vantagem econôrrifca de qualquer nãture
~· direta ou i~direta, para fazer declaração falsa, enganosa, 
mcornpleta ou Irregular sobre medição ou avaliação em obras .. 
públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, 
medida, qualidade ou --característica de mercadorias ou bens 
fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. I<>, 
§ 19 , desta Lei; 

IX- adquirir, pãi-a si ou para outrem, no exercíCio de 
mandato, cargo, emprego ou função pública, ou até cinco 
anos após o t.érmino do_ exercício, bens ou valores de qualquer 
natureza;- cuJO valor seja desproporcional à evolução patrimo
nial ou à renda do agente público. 

§ 19 A enumeração feita neste artigo não exclú~ Outras 
modalidades de enriquecimento ilícito esta'beleddas- ein le-i 
ou reconhecidas por jurisprudência. -

§ 2<> Nas ações penal e civil fundadas no inc-isó IX deste 
Artigo, incumbe ao ag~nte púbJico ou a seus sucessores de
monstrar a origem lícita dos recursos financeiros utilizados 
pata-aquisiçãO dos bens e valores ali menciOnados. 

~~t. 3<> A- posse e o exercícjo de agente pÓblico ficam 
condictonados à apresentação de declaração dos bens e valores 
que compõem o seu patriinónio privado, a fim de ser arquivada 
no Serviço de Pessoal competente. 

§ 1 <> A declaração compreenderá imóveis, móveis, se
iüoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie 
de hens e valores patrimoniaiS, localizados no País ou no 
exterior, e, quando for o caso~ abrangerá os bens e valores 
patii"mOni"ais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de ou
tras pessoas que vivam sob a dependência económica do decla
rante, excluídos os objetívOs e utensíliOs de uso_ doméstico 
normaL 

§ 29 A declaração de beris será atualizada anualmente 
e na data em que o agente público deixar o exercício do 
mandato, cargo, emprego ou função. 
- ---§ 3~ Será punido com a pena de demissão, a bem do 

serviço p_úb~ico, sem prejufzo de outras sanções cabíveis, o 
agente pubhco que se recusar a prestar a declaração de bens, 
dentro do prazo determinado, ou que .a prestar falsa, enganosa 
ou incompleta. 

11-..- § 49 O declarante,- a seu critério, pÕderá entregar cópi8 
da declaração de bens cantante da declaração anual para fins 
de Imposto de Renda de Pessoa Física, éom as- necessáriaS 
atualizaç9es, para suprir a exigência contida no caput e no 
§ 2' deste artigo. 

' Art. 4"' Qualquer pessoa: poderá representar à autori
dade a~~inistrativa ~omp~tente 1 COn~ra agentes pUblicas, para 
que seja mstaurada mveshgação destmada à apuração de enri
quecimento ilícito. 

§ 1"' A representação, que será escrita ou reduzida a 
ter~ o, c~nterá a qualificação do representante, as informaÇões 
sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que. 
tenha conhecimento, limitada a testemunhal ao roJ de cinco. 
- § 2? A autoridade .administrativa rejeitará a repn~sen
tação; em despacho fundamentado, se esta não contiver as 
formalidades _estabelecidas no § 19 deste artigo. A rejeição 
não impede a representação ao Ministério Público, nos termos 
do art. 11 desta Lei. 

§ 3~ Atendidos os requisitos fÕimais da representação, 
a autoridade determinará a imediata apuração do enrique
cimerito ilícito. 

§ 49 A apuração de enriquecimento ilícito dos servi-. 
dores federais se processará, em s_e tratando de servidor civil, 
na conformidade _das nonnas estatuídas nos arts. 148 a 182 
da Lei n<> 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e em se tiat:itido 
d_e s~rvidor militar, de acordo com os .regul~entos discipli
nãtes das Forças Armadas. 

Art. 59- t:Onstitui Criine a .representação de enriqueci
mento _ilícito con:tra agente público, quando O autor da rePre
sentaçao o sabe mocente. 

Pena- detenção de seis a dez meses e multa. 
Parágrafo único. Alem da conlinação pena_L_ o d~nun

ciante ficará sujeito a indenizar o denunciado pelos danos 
materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 

Art. 6<:> A Comissão processante dará conhecimento ao 
.Ministério Público da existência de procedimento de apuração 
administrativa de enriquecimento iffcito. 

Parágrafo único. -o Ministério .Público, i requerimento 
da Comissão proces~ante Ou de ofício, poderá desigD.ar r~prf:-
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sentante para acompa-nhar a apuração administrativa de enri
quecimento ilícito. _ _ -

Art. 7o Com base em -representação da autoridade in
cumbida do inquétitõ administrativo, devidamente fundamen
tada em indícios da responsabilidades do agente público, a 
pessoa jurídica de direito público interessada requererá à auto
ridade judicial a decretação do seqücstro d0Sbéi1Sâb a:gente, 
para assegurar o ressarcimento do património público. 

§ I~' O pedido de seqüestro será processadO -de a-cordo 
com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo 
Civil. 

§ 29 O pedido de seqüestro incluirá, quando for o caso, 
a inve-stigaçâó, o exame "e o bloqueio-de bens, contas bancárias 
e aplicações financeiras mantídas pelo agente público no exte
rior, nos tertnos Ua lei e dos tratados internacionais~-

§ 39 O MinistéfiO Público também poderá requerer o 
seqüestro de 
bens de que trata este artigo. --

' Art. 89 A ação principal será proposta pela pessoa jurí
dica de direito público intereSSada ou pelo Ministério Público, 
dentro de trinta Uias da efetivação do seqüestro, e terá por 
objeto, além do ressardmento do patrimônio público, inclu
sive com perda de bens seqüestrados, a decretação da perda 
da função pública, a condenação ao pagamento de multa civil 
de até três vezes o valor do enriquecimento ilícito e a suspensão 
dos direitos políticos por até- dez anos. 

§ 1~ A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá 
as ações necessáiias ã complementação do ressarcimento do 
património público. 

§ 2' No caso da ação principal ter sido proposta pelo 
Ministério Público, a pessoa jurídica de direito público interes
sada deverá ser citada para integrar o contraditório na _quali
dade de litisconsorte da parte autora, bem como para suprir 
as omissões e falhas da iniciá! e para apresentar e indicar 
os documentos ou outros meios de prova de que disponha. 

Art. 9' A perda da função pública e a suspensão dos 
direitos políticos só _se·-erefiVarão com o trâitsito em julgado 
da sentença que julgar procedente a ação. __ _ 

Parágrafo único. Como medida cautelar e a fim de que 
o agente público não venha a influir na apuração do enrique
cirilento ilícito, a autoridade competente poderá determinar 
o seu afastamento do exercício do cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração, nos termos dispostos_ por lei 
específica. _ --

Art. 10. O disposto nesta Lei não exime õ agente públi
co da responsabilidade civil e penal, aplicando~se-lhe as res
pectivas sanções, cumulativamente, quando for o caso. 

§ I' A aprovação das contas pelo órgão de controle 
interno ou pelo Tribunal ou_ Conselho de Contas não irtibe 
a responsabilidade civil ou penal, nem mitiga a pena. 

§ 2~ A aplicação das sanções previstas nesta Lei iode
pende da efetiva ocorrência de dano ao patrimóniO público. 

Art. 11. Para apuração dos ilícitos previstos_nesta Lei, 
o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade 
administrativa, ou Inediante representaçãO fofmulada de acor
do com o disposto rio art. 49 , poderá requerer a instauração 
de procedimento administrativo, determinar a instauração de 
inquérito policial, ou promover o iriquérito civil, no curso 
do qual poderá proceder a inspeções, requisitar perícias, docu
mentos, estudos, dados técnicos, certidões e informa_ções, in
clusive diretamente de entes públicos ou de particulares. 

Parágrafo único. -O.sigilo bancário, financeiro--ou -fiscal 
não pode ser invocado como óbice ao atendimento das requisi-

ções previstas neste artigo, fícari.do o órgão do Minlstérío 
Público responsável, neste caso,-pelas informações que lhe 
forem confiadas. 

Art. 12. As ações destinadas a levar a efeito as sanções 
previstas- nesta Lei podem ser propostas: 

I- até cinco anos após o término do exercício de man
dato, de cargo em comissão ou de função de confiança: 

II- dentro do prazo prescricional previsto em lei especí
fica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem 
do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo 
oo=~F - -

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

_Art. 14. Ficaifl r_~vog3âas as Leis n~~ 3:164, de 19 9e 
junho de 1957, e 3.502,-de 21 de dezembro de 1958, e demais 
disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 406, DE 14 DE AGOSTO DE 1991 
Excelentíssimos Senhores Membros do ,Congresso Nacio

nal: 
Nos termos do parágrafo 1 ~ do artigo 64 da Consiítu_ição 

Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas ExcelênCiaS, acom-panhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto 
de lei que "Estabelece o procedimento para suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, _a indisponibi
lidade dos bens e o ressarcimento ao EráriO .. n.Os·casos de 
e_nriquecimento i_lícito no exercício de cargo, ell)prego ou fun
ção da Administração Direta, Indireta ou Fundacional e dá 
outras providências". 

Brasflia, 14 de agosto de 1991. -Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' EM.GM/SAAIN•388; DE 
14 DE AGOSTO DE 1991, DO SENHOR MiNISTRO 
DE ESTADO DA JUSTIÇA. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à superior consideração de 

-vossa Excelência o ailex'o anteprojeto de lei que ~·estabelece 
o procedimento para a suspensão dos direitos políticos; a perda 
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarci
mento ao erário, nos casos de enriquecimento ilícito no exer
cício de cargo, emprego ou função _da administração pública 
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências". 

Trata-se, Senhor Presidente, de proposta legislativa desti
nada a dar execução ao disposto no artigo 37, § 49, da Consti
tuição, onde se estabelece que "os atos de improbidade admi
nistrativa importarão a suspensão dos direitos pó líticos, a per
da da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarci~ 
mente ao erário, na forma e grada-ção previstas em lei, sem 
prejUízo da ação penal cabível". 

A medida, a todos os títulos da maior relevância pOlítica 
e administrativa, insere-se no marco do processo de moderni
zação do País, que Vossa Excelência vem perseguindo com 
obstinação e sem desfalecimentos, em ordem a resgatar, pe
rante a sociedade, os mais gratos comproniissoS de campanha, 
que, por decisão _majoritária do povo brasileiro, transforma
ram-se em plano de governo. 

Sabendo Vossa Excelência que uma das maiores mazelas 
que, infelizmente, ainda afligem o País, é a prática- desenfreada 
e impune de .atos de corrupçãO-, no trato com os dinheiros 
públicos, e que a sua repressão, para ser legítima, depende 
de procedimento legal adequado ~ o devido processo legal 
-impõe-se criar ineios próprios à consecu_ção daquele obje-
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tivo seni, no eD.tanto, suprimir as garantias Cõi:tsfifiicíon_ais 
pertinentes, caracterizadoras do Estado de Direito. 

Assim, de maneira explfcita, o texto proposto define, 
claramente, quais os casos de enriquecimento ilícito, para 
os fins da lei, com o que se garante o respeito ao princípio 
da legalidade, pedra angular do Estado de Direito, . 

De outra parte, e com finalidade didática e preventiva, 
impõem-se a todo agente público- também conceituado com 
precisão no texto em referência- o dever se apresentar decla
ração de bens e valores, como condição prévia indispensável 
à posse e ao exercício" em cargo, emprego -ou-funçãO pública, 
definindo-se, outrossim, a abrangência dessa declaração, que 
há de ser anualmente atualizada. 

Com relação ao procedimento tendente a apurar os casos 
de enriquecimento ilícito, está ele disciplinado com a deviQa 
minúCia, não apenas para orientar os aplicadores de lei, como 
também para garantir ao Estado a certeza de sua correta 
e criteriosa observância, sem- margem a desmandos e arbitra
riedades. 

De outro lado, como não poderia deixar de ser, a proposta 
atribui competência expressa ao Min_i~tério Público para pro
mover inquérito civil ou policial destinado à apuração de enri
quecimento ilícito, de ofício, a requerimento de autoridade 
administrativa ou mediante representação formulada n_<;>s tc::r
mos previstos na própria lei. 

Esses, Senhor_ Presidente, em linhas gera~s, os pon~qs 
mais impõrtantes do-anexõ aD.teprojeto de lei, que, se merecer 
a aprovação de Vossa Excelência, poderá ser enviado ao Con
gres_so Nacional, que, certamente, o a_colherá, fazendo-lhe 
os aperfeiçoamentos juigãdos necessários. _ _ _ 

Aprov_eito o ens_ejo para renovar a Vossa Excelência as 
expressões do meu mais profundo respeito. - Jarbas _Passa
rinho, Ministro da Justiçã. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990-

Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Pú
bUcos Civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais. 

································:riTuL"õ·v············--~···'···-···~· 

Do Processo Administrativo disciplinar 

.. ················-··········cP.f.tTt.ii:õ.rii·-·~··-·-·-····~······ 
Do Processo Disciplinar 

Art. 1,48. O processo disciplinar é o instrurllen"tc) desti· 
nado a apurar responsabilidade do servidor por infração prati
cada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação 
com as atribuições do cargo em que se encontre investido. 

Art. 149. O processo disciplinar será conduzido porco
missão composta de 3 (três) servidores estáveis designados, 
pela autoridade comp-etente, que indicará, dentre eles, o seu 
presidente. - - - _ _ 

§ 19 A Comissão terá c~mo secretário seiVidOr desig~
nado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um 
de seus membros. 

§ 29 Não poderá participar de comissão de si_ndicância
.ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parante do acusado, 
consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau. . 

Art. 150. A Comissão exercerá suas atividades com in
. dependência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário 

à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da adminis
tração. 

Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comis
sões terão caráter reservado. 

Art. 151. O processo disciplinar se desenvolve nas se-
guintes fases: _ ~ . _ . . 

, T- lristauraÇão, com a publicitção do ato que constituir 
a comissão; _ 

II -inquérito administrativo, que compreende inStrução, 
defesa e relatório; 
· III- julgamento. 

Art. 152. O prazo para a conclusão do processo· disci
plinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados_ da data de 
publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua 
prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigi-
rem. __ _ 

§ 1"' Sempre que necessário, a comissão dedicaiá tempo 
integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados 
do ponto, até a entrega do relatório final. 

§ 29 As reuniões da comiss3.o serão registradas c!ln atas 
que deverão detalhar as deliberações adotadas. 

SEÇÃO I 

Do Inquérito 
Art. 153. o inqué'iitO administrativO"Obedécerã ao 

princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defe
sa, com a utilização dos meiOs e recursos admitidos em direito. 

Art. 154. Os autos da sindicância integrarão o processo 
disdplinar, como peça informativa da instrução. 

Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindi
cância concluir que a infração está capitulada como ilícito 
penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos 
ao Ministério Público, independentemente da imediata instau
ração do processo----discípfin3.r.; 

Art. 155. -Na fase do inquérito, a cOmissão proiÍloverá 
a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligên
cias cabíveis, objetivanâo a coleta de prova, recorrendo, quan
do necessário, a tecnícos e peritos, de modo a permitir a 
completa elucidação dos fatos. 

Art. 156. E assegurado ao servidor o direito de acom
pa~har o processo, pessoalmente ou por intermédio de procu
tádor, arrolar e reinquirír testemunhas, produzir provas e 
contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 
pericial. _ . . 

' § 19 O presidente da comissão poderá denegar pedidos 
considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de 
nenhum interesse para o escl~uecime_nto dos fatos. 

§ 2• Será indeferido 6 pedido de prova pericial, quando 
a comprovação do fato iridepender de conhecimento especial 
de perito. 

Art. 157. As testemunhas serão intimadas a depor me
diante mandato expedido pelo presidente da comissão, deven
do a segunda via, com o ciente do intereSsado, ser anexada 
aos autos. - -

Pa~ágrafo único. Se a testeniunlia for seiVidor público, 
a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao 
chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e 
h_ora marcados para inquírição-; · 

_ _ _ Art. 158. O depoimento· será prestado oralmente e re
duzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por 
escrito. 

_§ 1 ~ As testemunhas serão_ inqu_iridas separadamente. 
§ 2"' Na hipótese do depoimento contraditórios ou que 

se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depOentes . 
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Art. 159. Concluída a inquirição das testemunhas, a 
comissao promoverá o interrog-atório do acusado, observados 
os procedimentos previstos nos arts. 157 e 158. _ 

§ }!> No caso _de mais de um acusado, cada um deles 
será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas 
declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a 
acareação entre eles. · 

§ 2<:> O procurador do acusado poderá assistii"ao interro~ 
gatório, bem como â inquiri_çãõ-_ das testemunhas, sendo-lhe 
vedado interferir rta::rperguntas e respOstas, facUltando-se-lhe, 
porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comis
são~ 

Art. 160. QU.ando houver dúvida sobre a sanidade men
tal do acusado, a comissão proporá ã autoridade competente 
que ele seja submetido a exame por junta médiCa oficial, 
da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. 

Parágrafo único. O iricidente de sanidade mental será 
processado em auto ap3.rtãdo e apenso ao prOCesso principal, 
após a expedição do laudo pericial. 

Art. 16L Tipificada a_infração discipJinar, será formu
lada a indiciação _do servidor, com a especifiCação dos fatos 
a ele imputados e das respectivas provas. 

§ 1' O indiciado será citado por mandado expedido pelo 
presidente da comissão para apresentar defesa escrita, iio pra
zo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na 
repartição. - - -- - · 

§ 29 Havendo dois ou mais indicia-dos, o prazo será co
mum e de 20 (vinte) dias. 

§ 3• O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo do
bro- para diligências repufã:das indispensáveis.· 

§ 49 _No caso de recusa _do indiciado em apor o ciente 
na cópia da- citação; o prazo para defesa contar-se-á da data 
declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que 
fez a citação, com a assinatUra de 2 (duas) testemunhas. 

Art. 162. O iridiciado que mudar de residência fica 
obrigado a comunicar ã comissão- -o ·lugar onde poderá ser 
encontrado. 

Art. 163. Achando-se o indiciado em_ lugar incerto e 
não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial 
da União e em jornã.l de grande circulação na localidade do·
último ·domicílio conhecido, para apresentar defesa. 

Parágrafo único~ _ Na hjpó_t~se deste artigo, o prazo para 
defesa será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação 
do edital. 

Art. 164. Considerar-se-á revelo indiciado que, regu-
larmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. . 

§ 19 A revelia será declarada, por termo, nos autos do 
processo e devolverá o prazo para a defesa. ____ _ 

§ 29 Para defender o indiciado revel, a autoridade ins
tauradora do processo designará um servidor como defensor 
dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do 
indiciado. _ _ _ ___ _ 

Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará re~ 
la tório minucioso~'üllde resumirá as peças principais dos autos 
e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua 
convicção. =- -· - , - " • -

§ 1 ~ O relatório será sempre conclusivo quanto· à -ino
cência ou ã responsabilidade do servidor. 

§ 29 Reconhecida a respoitS"abilida-de- dO seividor, a c o-
missão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgre
dido, bem como as circunstâncias agravantes Ou atenua_ntes. 

Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório da 
comissão, será remetido à autoridade _que determinou a sua 
instal}.raç~o, para julgamento. 

SEÇÁO II 

Do_ J nlgamento 
Art. 167. No prazo de 20 (virite) dias, contados do rece

bimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua 
decisão. ____ __ ___ _ _ __ _ __ 

§ 19 Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada 
da autoridade instaur:ado:r:a do processo~ este será encami
n~ado à ~utoridade competente, que decidirá em igual prazo. 

§ z~ Havendo mais de uiri indiciado a diversidade de 
sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para 
a impo-sição da pena mais grave. 

§ 39 Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento cabeiá ãs 
autm:_idades de _que _trata o in~iso I Ço_~rt. 14_1. _ 

Art. 168. O julgamento acatará o relatório da corriis~ 
são, salvo quando contrário às provas dos autos. 

Parágrafo úniCo. Quando o relatório da comissão con
trariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, 
_motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la 
_ou isentar o servidor de responsabilidade. 

Art. 169. Verificada a existência de vício insanáVel, a 
autoridade julgadorª dedarará a nulidade totai ou parcial 
do processo e ordenará a constituição de outra comissão, par-a 
instauração de novo processo. _ 

__ : § 19 O julgámento for<~:_9o prazo legal não implíca ·nuli-
dade do processo. _ 
__ §- 29 A autoridade julgadora que· der Causa-à p[escrição 
de que_trata o art. 142, § 2~. será responsabilizada na forma 
do Capítulo IV do Titulo IV. ~ 

Art. 170. Extinta.-a puriibilidade pela prescrição, a ã.ú~ 
toridade julgadora determinará o regiStio do fato nos assenta-
mentos individuais do servidor. · -

Art. 171. _Quando a infração- estiver capitulada como 
crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Pú

- blico para instauração d~ aç_ã9 penal, ficando trasladado na 
repartição. - · · · -· · --· 

Art. 172. O serviaor que responder a processo disci
plinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado volun
taiíãmente~ ap6s a c·onclusão do processo e o cumprimento 
da penalidade, acaso aplicada. 

Parágrafo único. ·acorrida a exoneração de que trata 
o parágrafo único:inCíso I dó art~ 34,_- o ato será convertido 
em demissão, se for o caso. 

Art. 173. Serão assegurados transporte e diárias: 
I- ao servidor convocado para prestar depoimento fora 

da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denun
ciado ou indiciado; 

II -aos membros da comissão e ao secretário, quando 
obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realiza
ção de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. 

SEÇÁO III 

Da Revisão do Processo 
Art. 174. O processo disciplinar poderá ser revisado, 

a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduziram 
fatos novos ou circunstâfidas süScelJvei"S -de jUstificar a inocên
cia do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 

§ 1~ Em caso de falecimento, ausência ou desapare
-~ime:nto do sen:idor, qualquer pessoa da família poderá reque
rer a rev~são do processo. 
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§ 2o No caso de incapacidade mental do servidor, a revi
são será reQU-erida Pelo -reSpect1Vo=-curador. 

Art. 175. No processo revisional, o ónus da prova cabe 
ao requerente. 

Art. 176. A simples alegação de injustiça da penalidade 
não constitui fundamento para a revisão, que requer elemen-
tos novos, ainda não apreciados no processo originário. __ _ 

Art. 177. O reqi.IerirítentO-da reViSãO do processo será 
dirigido ao Ministro de Estado ou autorida~e, equivalente, 
que, se autorizar a revisãó, encaminhará o pedido ao dirigente 
do órgão ou entidade onde se origüiOu o proces:s:O -disciplinar. 

Parágrafo únicO. Deferido a petição, a autoridade com
petente providenciará a constituição de coriiJssã-o, na forma 
do art. 149. 

Art. 178. ~revisão correrá ertr_apeüSó ã(5'pt'-o~esso oti-
ginário~- -

Parágrafo únicO. _Na petição inicial, o requerente pedirá 
dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemo~ 
nhas que arrolar. _ . _ 

Art. 179. A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias 
para a conclusão dos trabalhos. ____ _ 

Art. 180. Aplicamwse aos trabalhos da comissão reviso
ra, no que couber, as normas e procedimentos próprios da 
comissão do processo disciplinar. _ 

II- dos frutos e rendimentos do imóvel reinvindicando, 
se o réu, depois de condenado por sentença ain_da sujeita 
-a recurso, os dissipar; -

III - Dos bens do casal, nas ações de separação judicial 
e de anulação de casamento, se o cónjuge os estiver dilapi
dando; 

IV- nos demais casos expressos em lei. 
Art. 823. Aplica-se ao seqüestro, i:to que couber, o que 

esteCódigo estatui acerca do arresto. 
Art. 824. Incumbe ao juiz nomear o depositário dos 

bens seqüestrados. A escolha poderá. todavia, recair: 
I_- em pessoa inçlicada, de comum acordo, pelas partes; 
II- em uma das partes, desde que ofereça maiores ga-

-rantias e preste caução idónea. _ _ _ 
Art. 825. A entrega dos bens ao depositário far-se-á 

logo depois que este assinar o comprotn_isso._ _ 
Parágrafo único. Se houver resistêncía, o depositário 

solici~ará ao juiZ a ~equisição de força pOiiéial. 
........ -. ······ ...................................... ~ .. -...... - .................. . 

LEI N• 3.164, DE 1• JULHO DE 1957 · 

Provê quanto ao disposto no parágrafo 31, 2~ parte, 
do artigo 141 da Constituição Federal, e dá outras provi
dências. 

Art. 181. O julgamento caberá à autoridade que apli-
cou a penalidade, nos termos do art. 141. _ __ _ Art. 19 São sujeitos a seqüestro e â sua perda em favor 

Parágrafo único. o prazo para julgame_~to será de 20 da Fazenda Pública os bens adquiridos pelo servidor público, 
(vinte) dias, contados do recebimento do processo, no curso por influência ou abuso· de cargo ou função pública, ou de 
do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligéncias. emprego em entidade autárquica, sem prejuízo de responsa-

Art. 182._ Julgada procedente a revisão~ s-erá declarada bilidade criminal em que tenha aquele incorrido. 
sem efeito a penalidade-ifiHcada, restabelecendo-se todos os § 19 As medidas prescritas neste artigo serão decretadas 
direitos do servidor, exceto em relação ã destitUiÇão de cargos no juízo civii, observadas as disposições da lei processual. 
em comissão, que será convertida em exoneração. __ __ § 2~' O processo será promovido por iniciativa do Minis-

Parágrafo único. Da revisãO do processo nãõ·p-oderá tério Público ou de qualquer pessoa do povo. 
resultar agravamento de penalidade. Art. 2<:> A el::tinção da ação penal ou absolvição do réu 

••••••••• ···~·······~····~--····~~~--·-···"' ••• -........... Hr ......... ,.,.-.,....,-=-- incurso nos _crimes capitulados no Título XI da Parte Especial 
...................... ~-~---~-~~~-- .. ~---·-~·-··-....................... -..• ~ ...... _--_do Código ~en~l ou em outros _crimes_ funcionais, de quere-

LEI W 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973. 

Institui o Código de Processo Civil. 
•••••••••••••••••••••• >A •••••• ~- ........ - •••••••••••• ·-···~·-~· ...... ,_, ••••• - •••• 

LIVRO III 
Do P['()cesso Cautelar 

0 0 0 0 0 0 ,, 0 o O O O O O O 0 0 0 , 0 0 •• ... O~· .ç .. o" o o o o""·~--.~ ... •• o"' o·~" HO U-0.'-•~~ --~---

TITULO ÚNICO 
Das Medidas Cautelares 

CAPiTULO II 
Dos Procedimentos Cautelares 

Específicos 

SEÇÃO II 
Do Seqüestro 

Art. 822. OJutz;-ã reqUerimento cta parte, pode decre-
tar o seqüestro: _ - - __ 

I- de bens móveis, semov;i:iites ou iin6veis, quandO lhes -
for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado 

·~receio de rixas ou danificações; 

sulte locupletamento ilícito, não excluirá a incorporação à 
Fazenda Pública dos bens de aquisição ilegítima, ressalvado 
o direito de terceiros de boa-fé. _ -

Art. 39 É ]nstituído o regiStrO púbJico obrigatório dos 
. 'l:alores e bens pertencentes ao património privado de quantos 
exerçam cargo ou funções públicas da União e entidade autár-
quicas, eletivas ou não. _ 

§ }9 O registro far-se-á no Serviço do Pessoal compe
tente, mediante declaração do servidor público, incidindo na 

· penã "ae demissão do serviço público o que fizer falsa decla
ração. 

_ § 29 O r:egistro compreenderá móveis, iriiOVeis·, seriio
ventes, dinheiro, títulos e ações e qualquer outra espécie de 
bens e valores patrimoniais exc~uído~ os objetos e _utensílios 
de uso doméstico cuja-soma nãó exceder de Cr$100.000,00 
(cem mil cruzeiros). 

. § 39 A declaração será atualízada -bíen3.1Mente, põden
do a autoridade a que estiver subordinado o servidor exigir 
a comprovação da legitimidade da procedência dos bens acres-
cido ao patrimdnio do servidor. _ _ 

§ 4~' O registro prévio é condição indispensàvel à posse 
do servidor público e deverá ser obrigatoriamente atualizado 
antes do seu afastamento do cargo ou função. 

§_ 5_<:> A declaração de que trata ~ste artigo compreende 
os benS do casal. 

§ 6~ Esta lei entrará em vigor na·data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contráriO'. - - - -
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LEI N' 3.502, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1958 
Regula o Seqüestro e o Perdimento de Bens nos 

Casos de Enriquecimento Ilícito, por Influência ou Abu
so de Cargo ou Função 

Art. 1"' O serVidor público, ou o dirigente, ou o empre- · 
gado de autarquia que, por influênciã -ou abuso de cargo ou 
função, se beneficiar de enriquecimento ilícito, ficará sujeito 
ao seqüestro e perda dos respectivos bens ou valores. 

§ 19 A expressão ··servidor público" compreende todas 
as pessoas que exercem na União, nos Estados, nos Territó
rios, no Distrito Federal e nos municípios, quaisquer cargos, 
funções ou empregos civis-ou militares, quer sejàm efetivos, 
quer de nomeação ou contrato, nos órgãos dos Poderes Execu
tivo, Legislativo ou Judiciário. -- ~-- _" 

§ 2" Equipara-se ao dirigente o empregado de autarquia· 
para os fins da presente lei, o dirigente ou empregado de 
sociedade de economia mista, de fundação instituída pelo Po
der Público, de empresa incorporada ao património público, 
ou de entidade que receba e aplique contribuições pafafiscais. 

Art. 2" Constituerri casos -de enriquecimento ilícito, pa
ra os fins desta lei: 

a) a incorporação ao património privado, sem ãs- formali
dades previstas em leis, regulamentos estatutos ou normas 
gerais e_ sem a indenização correspondente, de_l?e_ns ou valores 
do património de qualquer das entidades mencionadas no 
art. 1" e seus parágrafos; · 

b) a doação de valores ou bens do património das entida
des mencionadas no art. 1~ e seus parágrafos a indivíduos 
ou instituiÇões privadas, ainda que de finS assiStenciais ou 
educativos, desde que feita sem publicidade e sem autorização 
prévia do órgão que tenha competência expressa para-delibe
rar a esse respeito; 

c) o recebimento de dinheiro, de bem móvel o_u_ imóvel, 
ou de qualquer outra vantagem económica, a título de comis
são percentagem gratificação ou presente;- ·-- - -

d) a percepção de vantagem_ econóll}ica por meiO de 
alienação de bem móvel ou imóvel por valor sensivelmente 
superior ao corrente nO mercado ou ao ·seu Y.<t10J t:f;:ªl; 

e) a obtenção de vantagem económica por meio da aquisi
ção _de bem móvel ou iroó_vel por preço sensivelmente inferior 
ao corrente no mercado ou ao seu va_lo_r real; 

t) a utilização em obras ou serviÇos de natureza privada 
de veículos; máquinas e materiais de qualquer natureza de 
propriedade da União, Estado, Município, entidade autár
quia, sociedade de economia mista fundaçã.o de direito públi
co, empresa incorporada ao património da União ou_eiitidade 
que receba e aplique contribuições parafiscais e _b_em assim 
a dos serviços públicos ou de empregados e operários -de qual
quer dessas entidades. 

Parágrafo único. Para a caracteriZação do __ enriqueci
mento ilícito, previsto nas letras a, b, c, d, e e f deste artigo, 
deverá ser feita a prova de que o respo-nsável pela doação 

. (letra b) ou o beneficiário {letras a, c, d, e, e t) está incluído 
entre as pessoas indicadas no art. 1~ e seus parágrafos e ainda: 

1) no caso da letra b, a de que o doador tem interesse 
político ou de outra natureza quer direta ou indiretamente, 
possa ser ou haja sido beneficiado pelo seu ato; 

.2) nos caSos das letras c, d, e e, a de que o doador 
(letra c), o adquirente (letra d) ou o alienante (letra e) tem 
interesse que possa ser atingido ou que tenha sido amparado 
por despacho, deciSão~- voto, sentença, deliberação~-nomea
.ção, contrato, informação, laudo pericial, medição, declara-

ção, parecer, licença, concessão, tolerância, autorização ou 
ordem de qualquer natureza, verbal, escrita ou tácita, do bene
ficiário. 

Art. 3'-' Constitui também enriquecimento ilícito qual
quer dos fatos mencionados nas letras c e e do artigo 2~, 
quando praticado por quem, em razão de influência política, 
funcional ou pessoal, intervenha junto às pessoas indicadas 
no art. 1" e seus parágrafos para delas obter a prática de 
algum dos atas funcionais citados em favor de terceiro~ 

Art. 4" O enriqUecimeTitO ilícltõ definido nos termos 
desta Lei equipara-se aos crimes cOiltra a administração e 
o patrimóniO público, sujeitando os reSponsáveis ao processo 
criminal e a imposição de penas, na forma das leis penais 
em vigor. 

Parágrafo único. É igualmente enriquecimento ilícito 
o qüe resultar de: - · · _. 

a) tolerância ou autorização ou ordem ver~al, escnta ou 
tácita, para a exploração de jogos de azar ou de lenocínio; 

b) declaração falsa em meditação de serviços de 
construção de e~tradas .Pu de obras públicas, executadas pelo 
Poder Público ou por tarefeiros, empreteirOs, subempreiteiros 
-º-~ concessionários;_ 

c) declaraçãO falsa sobre quantidade, peso, qualidade, 
ou características de mercadorias ou bens entreg_ues a serviço 
público, autarquia, sociedade de economia mista, fundação 
insti_tufda pelo Poder Público, empresa incorporada ao patri
mónio público ou entidade que receba e aplique contribuições 
parafiscais ou de qualquer deles recebidas. 

. Art. 5' A Uonião, os Estados, o Distrito~ federal e os 
Municípios, bem comO as entidades que recebem e aplicam 
contribuições parafiscais, as empresas incorporadas ao patri
mônio da Uniã_o, as sociedades de economia mista, as funda
-ções e B.utarquias, autoriZadas, iriSthuídas ou ·cnactas por qual
quer daqueles governos, poderão ingressar em juízo ·parã. plei
tear o seqüestro e a perda, em seu favor, dos bens ou valores 
correspondentes ao enriquecimento ilícito dos seus servidores, 
dirigentes ou empregados, e dos que exerceram junto a elas 
advocacia administrativa. --- - -

§ 1" Apurado o enriquecimento ilícito, mediante de
núncia documentada, investigação policial ou administrativa, 
inquérito, confissãO ou por- qüalquer outro modo, a pessoa 
jurídica de direito público ou privado interessada terá "privati
vamente, pelo prazo de 90 (noventa) dias", o direito de ingres-
sar em jufzo. (4) - ... -

§ 2'? Esgotado esse prazo, qualquer cidadão será parte 
legítima para tomar a iniciatiVa do procedini.ento judicial, de
vendo a pessoa jurídica de direito- público ou privado interes
sada ser citada para integrar o contraditório na qualidade 
de Iitisconsorte da- parte autOra, bem como para suprir as 
omissões e falhas da inicial e para apresentar e indicar os 
documentos oU outros meios de prova de que disponha. 

§ 39 O pedido de seqüestro será processado de acordo 
com o rito dispOsto no art. 685 do Cõdigo de Processo Civil. 

. § 4' Dentro de 30(trinta) dias da efetivaçáo do seqües
tro e sob pena de perder este a eficácia, deverá ser proposta 
a ação principal, que seguirá o rito Ordinário dispostO nos 
arts. 291 a 297 do Código de Processo Civil e terá pór objetivo 
a decretação de perda dos bens seqüestrados em favor da 
pessoa jurídica autora ou Iitiscoitsorte. -- -

§ 59 Na ação principal poderá ser pedido, cumulativa
-- mente, o ressarcimento integral de pei-das e danos sofridos 

pela pessoa jurídica autora ou litisconsorte. 
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Art. 6~ O juiz, O representante do Ministério Público-, 
o serventuário ou o funcionário da Justiça, que por qualquer 
meio, direto ou indireto, retardar o andamento dos processos 
a que se refere o artigo anterior ou deixar de ordenar ou 
cumprir os atas e termos judiciais nos prazos fixados por lei, 
ficarão impedidos de prosseguir funcionando no feito, sem 
prejuízo da ação penal cabível na hipótese. 

Art. 7'! A fórinula "vantagem económica", t:mpregada 
no art. 2", letra c, abrange genericamente todas as modalidades 
de prestações positiVas ou negativas, de que se beneficie quem 
aufira enriquecimento ilícito. -

Parágrafo únicO. .A-vantagem -econôrnl.ca, sôb forma de 
prestação negativa, compreeiidc a utilização de_ serviços, a 
locação de imóveis ou móveis, o transporte ou a hospedagem 
gratuitos ou pagos por terceiro. ---

Art. 89 Esta Lei entrará eni vigor na data de Sua publica
ção, revogadas as disposições em Contrário.-- - . -

LEI N• 3.502, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1958 

Partes vetadas pelo Presidente da República e man~ 
tidas pelo Congresso Nacional, do projeto que se trans
formou na Lei n• 3.502 de 21 de dezembro de 1958 

Art. 5' .......................................... ~ .......... - ... , 
§ P " ... privativamente, pelo prazo de 90 dias, o direi

to ... " 
§ 29 Esgotada esse prazo, qualquer cidadão será parte 

legítima para tomar a iniciatiVa do procedimento judicial, de
vendo a pessoa jurídica de direitO pUblico ou privado interes
sada ser citada _para integrar o contraditório na qualidade 
de litisconsorte da parte autora, bem como para suprir as 
omissões e falhas da inicial e para apresentar e indicar os 
documentos ou outros-meios de prova de que disponha. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PARECERES 
PARECER N• 408, DE 1991 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal sobre o Projeto de Decreto Legisl3tivo n' 112, de 
1991 (n' 350-B, de 1990, na origem) que "aprova o 
texto da Convenção Internacional para Segurança de 
Contêineres, assinado em Genebra, em 2 de dezembro 
de 1972, bem como as Emendas de 1983 aos Anexos 
I e II que integram a Convenção". 

Relator: Senador Albano Franco 
Sob a apreciação desta Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional, o texto do Projeto de Decreto LegislatiVo 
n• 112, de 1991 (n' 350-B, de 1990, na origem) que "aprova 
o texto da Convenção Internacional para Segurança de Contêi
neres, assinado em Genebra, em 2 de dezembro de 1972, 
bem como as Emendas de 1983 aos Anexos I e II que integram 
a Convenção". 

Acompanhando a Mensagem Presidenc;:ial, que remeteu 
o referido acordo para os fins previstos no art. 49, I, da Consti
tuição Federal, vem a Exposição de .Motivos do Exm~ Sr. 
Ministro das Relações Exteriores, na qual consta que: 

"0 referido instrumeDtO~- que entrou em vigor em 
1977, foi negoCiado no foro da Organização Marítim~ 

InternacionaL(IMO) e, :ité O preseilte, c01lta 'COm a 
ratificação, ou adesão, de quarenta e oito países. 
___ A_Convençã_o visa, pririiijfdialmente, ao estabele
cimento de regras básicas para a fabricação e o manu
seio seguro dos contêineres, C!Jjª- utilização tem de: 
monstrado, em nível mundial, tratar-se de unidade de 

-tr"ansporte adequada às exigências de praticidade e mo
bilidade exigidas pelas cargas transportadas _pelos meios 
tradicionais e, sobretudo, pela via mU.ltim-odal. 

A adesão do_ Brasil à J1lencionada Convenção per
mitirá que os certíficãdos de segurança de contêineres 
emitidos por entidades brasileiras sejam aceitos irtter
nacionalmente, evitando que os contêineres fabricados 
no País sejam obrigados a obter certificação jul!t9 á 

----entidades estrangeiras, como vem ocorrendo atualmen-
te. --- ---

Esclareço a Vossa Excelência que a Comissão 
Coordenadora da Implantação e Desenvolvimento do 
Transporte Intermodal - CIDETI, órgão interminis
terial coordenado pelo MinistériO dos Transportes, 
após consultar os setores governamentais e privados 
interessados, recomendou, através da Resolução n" 01 
SG/CIDETI, de 25 de janeiro de 1988, publicada no 
Diário Oficial da União de 27 de janeiro de 1988, a 
adesão do Brasil à citada convenção. 

Ne_ssas condições, submeto à elevada co_n~ideração 
de Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem 
ao Congresso Nacional, para o encaminhamento do 
texto da referida Convenção ã. apreciação do Poder 
Legislativo." 

Trata-se, como se pode inferir, de m~dida aperfeiçoadora 
das condições de segurança do transporte internacional, crite
riosamente elaborada a partir de gestões técnicas de elevado 
gabarito, contra as quais nada se tem a opor. 

O interesse nacional em aderir ao referido acordo é, por
tanto, dos maiores; pelo que somos pela aprovação do Projeto 
de _D_ecreto Legislativo ora apreciado. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 1991. - Irapuan 
Costa Júnior, Presidente- Albano Franco, Relator- Jonas 
Pinheiro - Eduardo Suplicy - Abidias Nascimento - José 
Rlcha - Marco Maciel - Chagas Rodrigues - Pedro Simon 
- Nabor Júnior- Oziel Carneiro. -

PARECER N• 409, DE 1991 

Da ComissãO de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislatvo n9 113, de 
1991 (Projeto de Decreto Legislativo Q9 130-A, de 
1989-CD), que "aprova o texto do AjUste Complementar 
de Cooperação Científica e Tecnológica, no Campo da 
Informática e Computadores, entre o Governo da Repú
blica Federativa do Br.asil e o Governo da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, ce'lebrado em Brasília, 
em 6 de junbo de 1989. 

Relator: Senador Chagas Rodrigues 

Com suporte no art. 49, inciso I, da ConstituiçãO Federal, 
o Senhor Presidente da República, através da Mensagem no 
377, de 1 ~de agosto de 1989, submeteu ao Congresso Nacional, 
acompanhado da exposição de Motivos n• DCTEC/DE-II/ 
210/ETEC LOO J09, de 7 de julho de 1989, do Senhor Minis
tro de Estado das Relações Exteriores, o texto do "Ajuste 
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Complementar de Cooperação, no campo da Informática e 
Co_mputadores, entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Sovié
ticas, celebrado em Brasília, em 6 de junho de 1989". 

2. Quando da sua tramitação pela Câmara dos Depu
tados, o referido .. Ajuste Complementar" foi aprovado, suces
sivamente, pelas Coniiss_ões de Relações Exteriores, de Cons
tituição e Justiça e de Redação e de Ciência e TeCnologia, 
Comunicação e Informática. Em conseqüência, a Câmara Bai
xa deu aprovação ao citado "Ajuste Compleme_ntar", editan
do o Projeto de Decreto Legislativo n' 130-A, de 1989. ~ 

3. O ·~jUSte COmplementar" em tela, agora sob o crivo 
legislativo do Senado Federal, pretende desenvolver estreita 
cooperação entre o Brasil e a União Soviéticã na área de 
informática e de computadores, voltada para as especialidades 
de "software'', multiprocessadoras, automação industrial e 
nticroeletrônica. Trata-Se de cooperação a ser realizada dentro 
das condições previstas em Acordo sobre Programa a Longo 
Prazo de Cooperação Económica, Comercial, Científica e Tec
nológiCa já firmado entre os dois países, e que data de 30 
de setembro de 1987. No Ajuste Complementar ora em exame 
estão previstas várias rriõdalidades de cooperação mútua, das 
quais se destacam o intercâmbio de cientistas e- eSpeCialistas, 
trabalhos conjuntos sobre pesquisas- científiCãs e téthológicas 
e realização de cursos, semináriOs, palestras e conferências. 

4. Por derradeiro, convém seja regiSrrado_ que a brevís
sima ruptura ocorrida recentemente no ainda inc:ipiente pro
cesso de abertura democrática na União Soviética não chegou 
a afetar a normalidade das relações político-diplomáticas entre 
o Brasil e aquele país. Assim, tanto o Acordo sobre Programa 
a Longo Prazo de Cooperação Económica; Comercial, Cien
tífica e Tecnológica quanto o presente Ajuste Complementar 
estão inseridos no modelo de continuidade das boas relações 
brasileiro-soviéticas. -- -· ·· _ 

5. A vista do exposto, somos pela aprovaç3o do "Ajuste 
Complementar de Cooperação Científica e Tecnológica, no 
campo da Informática -e Com.pütadores, entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da União das 
Repúblicas Socialistas -_Soviéticas, celebrado em Brasília, em 
6 de junho de 1989'\ nos termos do decreto legísJativo em 
exame. _ 

É o Parecer, s. m. j. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1991. - Irapuan 

Costa Júnior, Presidente - Chagas Rodrigues, Relator -
Jonas Pinheiro - Abidias Nascimento - Eduardo Suplicy 
- José Ricba - Marco Maciel - Albano Franco - Nabor 
Júnior - Pedro Simon - Oziel Carnei_ro. 

PARECER N• 410, DE 1991 

Da Co:rDissão de Relações EXtêrlores e Defesa-Nacio
nal sobre o projeto de Decreto Legislativo n' 115, de 
1991 (PDL n• 349-A, de 1990, na origem), que "aprova 
o texto do Acordo de Cooperaçio Económica e Tecno
lógica, celebrada entre o Governo da República Federa~ 
tiva do Brasil e o Governo da República Popular da 
China, em Brasilla, em 18 de maio de 1990. 

Relator: Senador Oziel Carneiro 
Sob a apreciação desta Comissão, o texto- ao-prpjeto 

de Decreto Legislativo n• 115, de 1991 (Projeto de Decreto 
Legislativo n' 349-A de 1990 - CD) que aprova o texto do 
Acordo para Cooperação Económica e Tecnológica, celebraK 
dC? entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo da República Popular da China, em Brasília, em 
18 de maio de 1990. 

-Acompanhando a Mensagem Presidencial, que remeteu 
o referido Acordo para os fins previstos no art. 49 ,I, da Consti
tuíção Federal, vem Exposição de Motivos do Exm~' Sr. Minis
tro das Relações_ Exteriores;- na qUal consta que "o referido 
acoxdo se_ revestirá de especial significado para a dinamização 
das relações sino-brasileiras, ao prover novo mafCo institu
cional para uma diversifiCada gama de atividades __ de coope
ração nos campos económico e tecnológico. 

O instrumento prevê, entre outras formas_de cooperação, 
a elaboração conjunta de estudos e projetes nos se tores econó
mico e tecnológico, a criação de novas instalações industriais 
'e a modernização das já existentes, o intercâmbio de informa
ções e documentos técnicos, a capacitação de pessoal com 
capitais brasileiro e Chinês e a implementação e projetes de 
comercialização conjunta, nos mercados internacionais de pro
dutos resultantes da cooperação prevista no acordo". 

Trata-se de acordo-quadro, o que na teoria do direito 
dos tratados se conceitua como engajamento do Estado em 
obrigações subjetivas, definidoras de linhas gerais de conduta. 

CóDS1derado o mérito, diante todo o exposto, é claro 
o interesse nacional relevante à adesão ao Acordo, salguar
dando-se tão-somente à nova outorga legislativa, toda e qual
quer alteração do compromisso original, pelo que somos pela 
aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões~ 23 de outubro de 1991. - lrapuan 
Costa Júnior; Presidente- Oziel Carrieiio, Relator- Eduar· 
do Supllcy - Jonas Pinheiro - Chagas Rodrigues - Nabor 
Júnior - Pedro Simon - Jonas Pinheiro - Abidlas Nascl
meõto - José Richa - Marco Maciel - Albano Franco. 

PARECER N• 411, DE 1991 

Da CCJmissão de Relações Exteriores e _Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 121, de 
1991, (Projeto de Decreto Legislativo o• 68-B, de 1991 
- na CD) que "Aprova o texto do Acordo de Sede, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha -
CICV, em Brasflia, em 5 de março de 1991 ". 

Relator: Senador José Richa 
Com base no art. 49, inciso I, da nossa Carta Magna, 

o ExcelentíssimO Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso -Nacio-D.cil atrà.vés~O.a 'Mensagem n~' 184, de 25 
de abril de 1991, o texto do "Acordo de Sede, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Comitê 
Internacional da Cruz_ Vermelha - CICV, em _B_rasilia, em 
5 de março de 1991. 

2. Quando da sua tramitâção pela Câmara dos Depu
tados, o texto do referido "'Acordo Sede" foi aprovado, sendo 
editado em 12 de junho de 1991, o Projeto de Decreto Legis
lativo n~' 68-B, de 1991, em redação·fiD.al. 

3. Como é de conhecimento geral, o Comitê Interna
ciOnal da Cruz Vermelha é uma entidade voltada exclusiva
mente para a prestaão de ajuda humanitária em todo o mundo. 
Conhecida.e reverenciada, torna-se dispensável, assim, maio
res considerações a respeito da sua_finalidade e do bem-estar 
que v~m proporcionando ã Humanidade. 
____ 4. , O Acordo de Sede, ora em exame~ culminou um 

__ processo de negociação entre as duas Partes, objetivando tor
nar _Brasilia sede de uma Delegação da CICV, cujas tarefas 
de supervisão abrangerão, também, a Bolívia, a Guiana, a 
Guiana· Francesa e o Suriname. O Acordo em tela cuida, 
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Parágrafo único. . Quaisquer atoS ou ajustes complemen
tares de_ que possa resultar a revisão ou modificação do pre
sente documento estão sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacíonal. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de ~ua publicação. 

igualmente, da concessão Qe facilidades que o CICV_gozará 
no Brasil, ressaltando-se as de insenção de impostos e taxas, 
transferência de fundos dentro e fora do País, de acordo com 
a legislação nacional e gozo de privilégios e imunidades. Tais 
faciliades, reza o Acordo Sede em seu Artigo V, não serão 
"menos favoráveis do que as concedidas pela Parte Brasileira 
a outros Organismos_ Internacionais em matéria de- Priorida-
des, tarifas e taxas••;-- PARECER N9 413, DE 1991 

5. Em assim sendo, a escolha da capital brasileira para (Da Comissão Diretora) 
sediar a instalação de uma delegação do CICV com supervisão 
de tarefas sobre outros países do Continente Sul-Ameiicano, Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
traduz a importância que aquela entidade humanitária de cará- 0~ 79, de l991 (n~ 168, de 1989, na Câmara dos Depu-
ter internacionai concede ao nosso País. tados). 

6. Em face do exposto, somo-s pela aprovaç-ão-do "Acor- A Comissão Diretora ãpresenta a redaçãO final do Projeto 
do Sede, celebrado entre o Governo da República Federativa de Decreto Legislativo n9 79, de ]991 (n"' 168, de 1989, na 
do Brasil e o COmrtê Internacional da Cruz Vermelha - --Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
CICV, em Brasília, erii 5 de março tle 1991", nos temos do Cc-Produção Cinematográfica, celebrado entre o Governo 
Proejto de Decreto Legislativo em exame. - - ·-ctLI){epública Federativa do Brasil e o Governo da República 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1991. --,- Irapuan Popular de Angola, em Luanda, a 28-de janeiro de 1989. 
Costa Júnior, Presidente- José Richa, Relator ~Jonas PI- Sala de Reuniões da Comissão, 25 de outubro de 1991. 
nheiro - Abidias Nascimento - Marco Maciel - Albano -Mauro Benevides, Presidente- Dirceu Carneiro, Relator 
Franco - Chagas Rodrigues - Nabor Júnior - Oziel Cã:r- - Lucíctlo Portella - Iram Sarãiva. --
neiro- Pedro Simon- Eduardo Suplicy. ANEXO AO P.,A.RECER N-,--413, ·DI:!'J991 . 

PARECER N• 412, DE 1991 Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
(Da Comissão Diretora) n~ 79, de 1991 (n9 168, de 1989, na Câmara dos Depu-

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo tados). 
nl' 78, de 1991 (n9 184, de 1990, na Câmara dos Depu- Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
tados). , Presidente do Senado Federal nos termos do 

. A Com.issão-DiretOia-apresenta a redà.Ção fillil do projeto ~· 48, item 28, do RegimehtO _In!enlo, -proniulgo o seguinte 
de I;>ecreto Legislativo n• 78, de 1991 (n• 184, de 1990; na · 
Câritar3. dos Deputados), que aprova o texto do Acordo cele
brado em Brasília, no ·ctia 15 de dezembro de 1989, entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Centro 
Latino-Ameiicano de Física sobre suas ObrigaçõeS,_ Direitos 
'e Privilégios-em Território Br-asileiro. - --

Satã. de Reuniões_da Comissão, 25 de Outubro de 1991. 
-Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carri.eiro, -Relator 
- Lucídio Portella- Iram SaraiVa. 

ANEXO AO PARECER N• 412, DI'rJ991 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n1> 78, de 1991 (nY 184, de 1990, na CâMara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu! 
, Presidente do Senado Federal nos termos da 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE !991 
Aprova o texto do Acordo celebrado em BrasOia, 

no dia IS de dezembro de 1989, entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Centro Latino-A
mericano de Física sobre suaS Obrfgaçãoes, Direitos e 
Privilégios em Territ~rio Brasileiro. 

Art. I' É aprovado o texto do Acordo celabrado_ em 
Brasília, no dia 15 de dezembro de 1989, entre o GoVerno 
da República Federativa do Brasil e o Centro Latino-Ame
ricano de FfsiCa sobre suas Obrigaçãos, Direitos e PriviiégiOs 
em TerritOtio-Brasileiro, como ressalvas a seu ·art._ 7~. para 
assegurar ao Governo o livre acesso aos resultadoS dos estu
dos, das pesquisas e suas ãplicações. realizados no âmbito 
doCLAF. 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1991 

Aprova o texto de Acordo de Co-produção Cinema
- ·tográfica, célebra:do entre o Governo da República Fede-
- rativa do Brasil e o Governo da República Popular de 

Angola, em Luanda, a 28 de janeiro de 1989. 

Art. 1" É aprovado o texto do Acordo de Cc-Produção 
Cinematográfica, Celebrado entre o Governo da República 
Federativa do BrasiJ e o Governo da República Popular de 
Angola, em Luanda, a 28 de janeiro de 1989. . 

Parágrafo único. Estão sujeitos á aproVàção do· Con
gresso Nacional quaisquer ates de que possam resultar em 
revisão -~~--Acordo, bem _çomo aql!eles que se de_stinem a 
estabelecer ajustes complementares. 

Art. 2~ Este decreJo legislativo entra em vigor 11_a -data 
de sua publicação. 

PARECER N• 414, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 81, de !991 (n• 78, de !989, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comiss~_() Diretora apresenta a redação final âo Projeto 
de-Decreto Legislativo n' ª1, _de 1991 (n• 78, de 1989, na 
Câmara dos Deputados),_ que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Cultural e Educacional. ceiebrado entre o Go- -
verno --da República Federativa do Brasil e o G_overno da 
República Popular de Bangladesh. 

Sala de Reuniões da Comissão, 25 d~ outubro de 1991. 
...;... Mauro Benevides Presidente -Dirceu Carneiro, Relator 
- Lucinio Portella - Iram Saraiva. 
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ANEXO AO PARECER N' 414, DE 1991 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n' 81, de 1991 (n• 78, de 1989, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprOvou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, 

item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte• 
. DECRETO LEGISLATIVO Me DE 1991 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural 
e Educacional, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular 
de Bangladesh. 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação 
Cultural e Educacional, celebrado entre o Governada_ RepúM 
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Popular 
de Bangladesh, em Brasília, a 27 de~setembro de 1988. 

Parágrafo único. Estão sujeítos à aprovaÇão dD Congres~ 
so Nacional quaisquer atas de que possa resultar em revisão 
do Acordo, bem como sua eventual prot.rogação que destinem 
a estabelecer ajustes complementares. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. ~-~~·~~~~--~-

PARECER N• 415, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
o• 104, de 1991 (n' 348, de 1990, na Câmara dos Depu
tados). 

A ComisSãO Diretára apresehta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' IQ4, de 1991 (n" 348, de 1990, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 
Adicional ao Acordo para a Cánstrução de uma Ponte sobre 
o Rio Uruguai, entre as cidades de São Borja e Sarito Tomé, 
celebrado entre o GOverno da República Federativa do Brasil 
e o Governo~da República Argentjna, em Buenos Aires, em 
6 de julho de 1990. · ~ - ~ ~ 

Sala de Reuniões da CorojSsâo, 25 de outubro de 1991. 
-Mauro Benevides, Presidente -Dirceu CariiCirQ, Relator 
-Lucidio PorteUa - Iram Saraiva. 

ANEXO AO PARECER N• 415, DE 1991 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' I04, de 1991 (n• 348, de 1990, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o _Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEG!SX::A TIVO N' DE 19~91 - -- -

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acordo 
para a Construção de uma ponte sobre o Rio Uruguai, 
entre as cidades de São Borja e Santo Tomé, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Bi-asil e 
o Governo da República Argentina, eõi Buenos Aires, 
em 6 de julho de 1990. --

Art. te É aprovado o texto do Protocolo AdiCional ao 
Acordo para a Construção de uma Ponte sobre o Rio Uruguai, 
entre as cidades de São Borja e Santo Toíné, celebrado entre 
o Go_verno da República Federativa do Brasil e o Governo 

da República Argentina, em Buenos Aires, eln 6 di julho 
de 1990. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Expediente 
lido vai à publicação. Do Expediente lido, consta o Proj~to 
de Lei da Câmara n? 94, de 1991, de iniciatiVa do Presidente 
da República, que terá tramitação com· prazo determinado 
de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64, § 19 da Consti
tuição, combinado com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, 
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias, 
perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cídadania. 

O SR. PRESIDENTE (Dircel.l Carneiro r- sobre a mesa, 
requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

~ ~ 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 767, DE 199l 

Sf:nhor Presidente, 
Requeiro Iiceryça, para !p.e ausentar do§ traba~hos da Ca

sa, no dia 28 do corrente, segunda-f~i_ra, para participar do 
lançamento do Projeto "1 milhão de árvores", em Campi
nas-SP. 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 1991. - Senador 
José Eduardo. 

REQUERIMENTO N' 768, DE 1991 
Senhor Presidente, 
Solicito nos termos da Constituição Federal (artigo 55 

item III} e do Regimento Interno do Senado Federal (artigo 
43 inciso II) que seja considerada como licença autorizada 
o dia 25 d~ outubro onde participarei em Natã.I- Ri6 Grande 
do Norte do IV Seminário Nacional para Empregadores do 
Trabalho e no. dia 29 do corrente mes onde participarei de 
várias solenidades no EStado de Sergipe. · 

Sala das Sessões, 24 de outubro de-1991.- Senador 
Albano Franco. 

PROGRAMAÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 
EM NATAL DIAS 24 e 25-10-91 

Dia 24- quinta-feira 
9h- sessão de abertura do IV Seminário Nacional para 

empregadores do trabalho 
Local: Auditório Albano Franco - térreo 

Dia 25 ____, sexta-feira 
9h- Continuação dos trabalhos do IV Seminário Nacio-

nal para empregadores sobre relações do trabalho 
Local: Auditório Albano Franco - terreo 
Reunião do Comitê de Integração administrativa 
Local: Casa da Indústria 7' andar 
!Oh -Reunião de Diretoria da CNI 

,._,Local: Casa da Indústria -7? andar 
12h30min - Almoço da Diretoria da CNI 
Local: Casa da Indústria - 8' andar 
17h - Encerramento do IV Seminário Nacional para 

empregadores sobre relações do trabalho 
- Local: Auditório Albano Franco- térreo 

18h30min - Solenidade de posse da nova Diretoria e 
Conselho Fiscal da Fiern (triénio 199111994) 

-Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Industrial 
Local: Auditório Albano Franco -térreo 

· 20h -Coquetel 
Local: Casa da Indústria - 89 andar 
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PROGRAMAÇÃO DO IV SEMINÁRIO NACIONAL 
PARA EMPREGADORES SOBRE 

RELAÇÕES DO TRABALHO. 

Local: Casa da lndústria - Auditório Albano Franco 
-térreo 
Diã 24 - quinta-feira 

9h- Abertura 
9h40min -1" Sessão de Trabalho: 
"O Papel das Organizações de empregadores na América 

Latina" 
14h 2' Sessão de Trabalho: 
"Flexibilidade das Relações de Trabalho" 
17h --Encerramento dos Trabalhos 

Dia 25-- sexta-feira-~ 

9h - 3• Sessão de Trabalho: 
"Relações de Trabalho na América Latina" 
14h - 4• Sessão de Trabalho: 
''Concertação Social" 
17h - Encerramento do Seminário 
20h- Coquetel 

Casa da Indústria- Av. Salgado Filho 286() · 
Lagoa Nova- Natal RN 

REQUERIMENTO N• 769, DE 1991 

Com amparo no art. 214 c/c art. 43, II, do 'R.eiime.nto 
Interno, requeiro licença para empreender viagem ao Exte
rior, no período de 25 de outubro a 2 de novembro do corrente 
ano, para tratar de interesses particulares. 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 1991. - Senador 
Maurício Corrêa. - ---

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu-Carneiro) - A votação
fica adiadapor falta de quorum. 

Sobre a mesa-,- projetas que serão-lidos pelÕ Sr. 19 Secre-
tário. - - - --

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 350, DE 1991 

Cria a Secretaria Federal de CoDtrOJe-interno como 
órgão vinculado à Presidência da República. 

O CongreSSO Nacional decreta: 
Art. 19 Fica criada a Secretaria Federal de Controle 

Interno- SEFECI -PR, órgão central do Sistema de Controle· 
Interno do Poder Executivo, vinculada à Presidência da Repú
blica. 

§ lo A Secretaria Federal de Controle Interno tem por 
objeto a courdenação, a supervisão, a nonnadzação e o con
trole das atividades de fiscalização: contábil, financeira, orça
mentária, operacional, pãtrimonial e de auditoria dos órgãos 
da administração direta, indireta e fundacional do Poder Exe
cutivo. 

§ 2" A fiscalização se exercerá no tocante aos aspectos 
de legalidade, legitimidaqe, economicidade, aplicação das sub
venções e renúncia de receitas. 

Art. 2° À Secretaria Federal de Controle Interno in
cumbe_: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos orça-
mentos da União; -

II- comprovar~ legalidade e avaliar os Iesulta_dos, quan
to à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira 
e p~trim.onial,- nos órgãos e entidades da act"miriistração fede
ral, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de dire_ito privado; 

--~nr- exercer o controle das operações de crédito, avais 
e garantias, bem como dos direitos e haveres da-União; 

IV --apoiar o Controle Externo- no exercido de sua 
missão constitucional. 

Parágrafo único. Os re"sponsávéís pelo Controle Inter
no, _ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ile"galidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da 
União, sob pena de responsabilidade solidária. 

Art. 3~ A estrutura básica da Secretaria Federal de 
Controle Interno será definida pelo Poder Executivo_ que dis
porá, ainda, sobre outras matérias'necessãrias à execuçãO des-
ta lei. -

Art. 4õ O Secretário Federal de Controle Interno será 
nomeado pelo Presidente da República, na f9rma"do disposto 
na- alínea "f", inciso Jfi, âo art. 52, da Constituição Federal, 
para mandato de dois anos, permitida a recondução. 

Parágrado único.- Ds titulares das Subsecretarias serão 
nomeados pelo Pressidente da República, por indicação do 
titular da Secretaria. 

Art. 59 O Quadro de Pessoal da Secretaria Federal de 
Controle Interno será composto pelos cargos, ocupados ou 
vagos, integrantes da estrutura do átual Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo. 

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário. 

-Justificação 

Constantes e sucessiVas acusaçõe(riééleqi sObre vários 
admillisfradores da e~fera do ExecutivO~ suspeitos de malver
sação _e_ apropriação" indébita dos dinhei~os públicos, sem que 
se-ap~re a verdade sobre tais acusações e se puna, exemplar
mente, os culpados, como de se esperar de um Governo que 
- respáldado no maior continente de votos já verificado em 
nossa História --veio para combater todas as mazelas da 
AdniiriistraçãO Pública, em especial os inescrupulosos de toda 
a espécie que se locupletam dos recursos arrecadados de con
tribuintes que_ suportam uma das mais pesadas cargas tributá
rias do mundo. 
----o Presidente da República se elegeu sob a égide do com~ 

bate aos "marajá-s" de todos -os triatízes e, ao cabo,_o que 
se viu até agora é que punidos foram somente ãqlieles que 
sempre o foram, imerecidamente: os que vivem de seu Vaba
lho, duplamente atingidos nos seus g:anhQs, seja pelo ary-ocho _ 
salarial, seja pela carga tributária excessiva como_COJ?.tribui~t_t?S 
cativos que não sonegam .impostoS, como-é sabido que muitos 
fazem. . . " _ . 

Não creio que ao Executivo faltem vonta~e e mesmo 
determinaçãó de combater os escândalos que vêm a lume 

--co-m freqüêncià quase diária. Tambéiit ~ão im~gino que sua 
OCori-êriciã. e a impunidã.de de seus protagonistas sejam atribu_í
vei~_ªo Presidente e à sua equipe de governo, on~e, se há 
figuras de aptidão duvidosa, há outras de comprovada compe
tência e inegável idoneidade, recrutadas, inclusive, na órbita 
do Legislativo. 

Sendo, assim, é de se indagar o que falta ao Governo 
para por cobro a tantos desmandos praticados e que ainda 

- se pratic_am. De mlnhã.s_ indagações ocorreu-me que talzez 
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falte ao Executivo a implementação de um mecanismo adequa
do à _fiscalização_ dos atos de seus prepostos, mecanismo este 
que, de resto, foi consagrado pela Constituição Federa! de 
1988 ecuja eXistênCia vemâe muito antes mas não mereceu 
a devida atenção do Governo. - - - -

Esse inStrumento-e o ContrOle Interno, institutO existente 
desde 1964, criado que foi pela Lei n" 4.320, de 17 de março 
de 1964, uma das últimas sanCionadas pelo Presidente João 
Goulart, apeado do Governo, dias depois, pelos militares, 
exatamente, sob o pretexto - que ironia -=-- do combate à 
subversão e ... à corrupção! 

Através desses anos todos, o Controle Interno passou 
por períodos de maior ou menor preeminêndã, segundo os 
humores das administiãções cfu-e--sc suCédcram, passandõ da 
estrutura d_o Ministério da Fazenda para o do Planejamento 
e deste para aquele. · 

Coincidentemente ou não, talvez seja a fase atual de 
menor prestígiO da institUição, desde que, pelo Decreto n9 

99.244, teve suas atribuições associadas a outras de.natureza 
e objetivos diferentes dentro de um mesmo órgão da estrutura 
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento: a Secre
taria da Fazenda Nacional. A função, aí, perdeu o necessário 
destaque e pretígio para atuar como órg-ão central do Controle 
Interno ·de todo o Poder Executivo. 

A ConstituiÇão de 1988 incorpOrou o instituto do Controle 
Interno e o estendeu à órbita de cada um dos três Poderes, 
conferindo-lhe, portanto, prestígio e -importância adequada 
ao cumprimento da transcendente missão que lhe reservam 
o art. 74 e seus incisos e·paragrafos da Carta Magna. Ao 
implementá-lo, faltou ao Executivo a sensibilidade para atri
buir-se status adequado~ 

Cum_este propósito, estoiJ submetendo a esta Casa Pro
jeto de_ Lei criando a Secretaria Federal de Controle Interno, 
como órgão vinculado à Presidência da República, _e que cons
tituirá o órgão central do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo: -- - - -

Tal Projeto, se-aCOlhido, irá conferir ao Controle Interno 
daquele Poder status e as necessárias lilâependênciã-e iSenção"
para desempenhar, com plenitude, suas funções constitucio
nais- capituladas nos dispositivos antes citados._ 

Deste modo, ganhará o· Poder Executivo, que disporá 
de instrumento hábil para fiscalizar in actum ·a correção dos 
atos administratiVos de seus agentes, prevenindo desvios, mal
versações, enfim, garantindo a morali~ade da AdJl!iniStfaçâo 
PúbTíca_. _Ganhará o_Legislativo, que, por intermédio do Tribu
nal de _Contas da União, exerce· as fuúções conStitu_clonais 
de fiScalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial da União c das entidades_ da administração direta 
e indireta, mediante ·controle externo. Ganha, sobretudo, a 
Nação, pela moralizaçãO de seuS serViços, pela -econofuiã de 
meios e pela aplicação _adequada de seus recursos em benefício 
de todos. 

Sala ~'Sessões, 25 de outubro de 1991. - Senador 
Pedro Simon. 

(A ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadcihia 
- Decisão Terminativa~ - --- · -~ ~- - ' 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 351, DE 1991 

Cria a OU.vidoria-Geral da República e dá outras 
provjdências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'-' Fica Criada a Ouvidoria-Geral da República, 

vinculada ao Ministério da Justiça, com a incumbência de 
acolher, processar e enCarllinhar-à Presidência da República, 
aos MinistériOs, Secietari<I:_s e demais se~ores d~ Administração 
Pública direta e indireta, após avaliação sumária, projetas, 
sugestões, reclamações ou denúncias da população ou de enti-
dades, que visem: ___ _ 

1) o aperfeiçoamento das formas de participaÇão popu
lar e com unitária, nos processos de decisão e execução de 
serviços públicos; 

2) o desenvolvimento s6Cío-econ6mico, cíeritífico e cul
tural; 

-3) a correção de erros, omissões ou abusos adminis
trativos; 

4) a melhoria dos serviços públicos em geral. 
§ 19 O Ouvidor-Geral da República será nomeado pelo 

Presidente da República. 
§ 29 A estrutura c o quadro de pessoal da Ouvidoria

Geral da República serão definidos por Decreto do Presidente 
da República. 

Art. 2~ Os~p.roj6'tos, sugeStões·; reclamações ou denún
cias deverão ser formulados por escrito, acompanhados de 
documentos esclarecedores, se for o caso, e dirigidos, direta
mente, à Ouvidoria-Geral da República. 

Art. 39 A OuVídoria-Geral da República manterá ca
dastro destinado ao registro das iniciatiVaS inéditas ou coloca
das em prática, com êxito, pelas administrações estaduais e 
mi.mícípais~ desde que aplicáveis a nível federaL 

ArL 4~ As autoridades e servidores da Administração 
Federal direta e indireta prestarão colaboração e infoiri::tações 
à Ouvidoria-Geral da República, em assuntos de sua alçada 

_ _g_ue sejam submetidos à sua apreciação. 
Art. 59 Serão condiderados serviços públicos relevantes 

oS projetas e sugestões dos quais resultem benefícios à Admi
nistração e à COQJ-unídade e as_ reclamações e ·denúncias que, 
apuradas, redundem n_o aperfeiçoamento e moralização dos 
serviços públicos- ___ _ 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. ___________ _ 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contráriO. 

Justificação 
Com s3tisfaçãó--~ submeto à-consideraçãO-de Vossas Exce

-lências Projeto" de Lei em que se propõe a criação da Ouvido
ria-Geral da República, vinculada ao Ministério da Justiça. 

Figura legendária: de nossa História colonial, o Ouvidor
Geral tem suas "funções assim- descritas por Max Fleiuss, em 
-súa Históriã Administrativa do Brasil (Cia. Melhoramentos 
- 2• Edição- pág. 21): 

"'O Ouvido i-Gerai era a _autorídãde--suprema da 
justiça territóiiàl no Brasil. COnhecia, poÍ' ação nova, 
dos casos.;crirnes, para o que tinha alçada até morte 
natural inclusive, quanto a escravos, peões, cristãos, 
gentios livres, devendo, porém, nos casos em que, se
gundo o direito, coubesse a pena de morte, inclusive, 
tratando-se de pessoas dessa qualidade, proceder nos 
respectivos feitos _afinal e despachá-los para o go~erna
dor-geral, sem apelação, se fossem conforme os seus 
votos; e, no caso de discordância, deviam ser os· autos, 
com os réus, remetidos ao corregedor em Lisboa, para 
sentença. Em relação às pessoas de mot qualidade, 
tinha o Quyidor-Gcral alçada até cinco anos de _degre
do." 
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Joaquim Manoel de Macedo, em suas "Memórias da Rua 
do Ouvidor .. , fegistra: 

"Um ouvidor de comarca era, naquele tempo (sé~ 
culo XVIII), muito mais que um simples mortal, era 
uma potestade que o povo respeitava mais do que hoje 
respeita ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 
e não havia quem deixasse de por-se de chapéu n; 
mão quando ele passava." 

E, tão importante foi a notável figura _que, em 1780, 
um desses magistrados, Dr. Francisco Berquõ da Silveira, 
ao fixar residência na e·nrao Rua do Padre Homem da Costa, 
deu motivo bastante para que se lhe alterasse o norn.e para 
Rua do Ouvidor, como Q é~ até hoje, no Rio de Janeiro. 

Embora a respeitabi1idade e 3. importância que se pre
tende do Ouvidor-Geral da República, em nada sejam meno~ 
res que aquela, não seriam as mesmas as funções qu-e âesempe~ 
nbaria, atendidas que estão, hoje em dia, por magistrados 
com outras denominações e por cortes de justiça qüe se organi~ 
zam em instâncias várias, no Estado moderno. 

Também não se confundiriam, a não se~; parcialmente, 
suas funções com as da moderna - e, há algum tempo, em 
voga - figura do ombu~an, longamente experimentada 
na Península Escandinava, especialmente, na Suécia. 

O OuVidor-Gerai, n3. acepção do Projeto-de Lei que ora 
submeto à douta apreciação desta Casa, tem imporlaritíssifuo 
papel a desempenhar, qual seja, o de atuar como elo de ligação 
direta entre a sociedade e a Administritção Pública, facilitando 
o intercâmbio, a discussão e a operacionalização de idéias, 
propostas e informações; a resolução de questionamentos e 
dúvidas; a solução de problemas, enfim, aproximando o cida
dão _dos serviços públicos, abrindo-lhe um canal de acesso 
adequado ã repartição competente para a resolução das ques
tões que o afligem, sem que necessite especializar-se no conhe~ 
cimento dos meandros da máquina administrativa ou valer-se 
de terceiros- mediante paga, nem sempre leg3.1 e, Cám certe
za, nunca justa, dos chamados despachantes, lobistas-e figuras 
que tais - para obtenção de um direito líquido e certo, o 
mais das vezes. 

Iniciativa do Governo ariterior, consubstanciada na Co
missão de Defesa dos DireitoS- do Cidadão, com algun~ propó~ 
sitos similares aos da presente proposição, não teve prossegui
mento, talvez por deformação do seu papel, talvez por não 
ter assumido postura e forma adequadas de ação, quem sabe 
-o mais provável, talvez -pela impaciência e inconstância 
com que encaramos medidas inovadoras, delas exigindo resul-
tados imediatos e quase milagrosos. 

No Governo do Rio Gi-ande do Sul, tive a satisfação 
de implantar, com amplo sucesso, a Ouvidoria~Geral do Esta-
do, através do Decreto n' 33.163 de 14-4-89 (cópia anexa). 

A proposição que tenho a honra de submeter ao elevado 
tirocíniO de Vossas Excelências tem a presunção da simpli
cidade e, com base nesta característica, o objetivo e a espe~ 
rança fundada de que irá-resultar em instrumento de profícuas 
soluções às questões demandadas pelos ·cidadãos em geral, 
que haverão de encontrai, na Ouvidoria-Geral da República, 
o foro adequado para acesso aos serviços de que neceSsitam 
e que são, afinal, a razão_ de ser da Administração PúbliCa 
e do Estado constituído. 

Sala das Sessões, 25 -de outubro de 1991. - Senador 
f'edro Simon. 

LEGISL'AÇÃO CITADA 
DECRETO N' 33.163, DE 14 DE ABRIL DE 1989 

Cria a Ouvidoria-Geral-do Estado e dá Outras pro
vidências. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
- decisão ter_minativ.a. ) 

O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os projetas 
que acabam de ser lidos serão remetidos ã comissão compe
tente. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1"' Secre
tário. 

É lida a seguinte: 

Brasflia, 23 de outubro de 199L 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que ausentar~me~ei dos 

trabalhos da Casa no período de 26 de outubro a 3 de novem
bro de 1991 em viagein ão eXterior para tratar -de assuntos 
de interes~e particular. 

_ Aproveito a oportunidade para reriovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e distinta consideração. 

Cordialmente,~ Senador Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência 
fica ciente. 

A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, rela
tórios sobre endividamento dos Estados e Municípios refe
rentes ao mês de setembro do corrente ano. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'-- A Presidência 
comunica ao Plenário que deferiu, uad referendum" da Comis
são Diretora, os Requerimentos n,.s 753 e 755, de 1991, de 
autoda dos Senadores_ Maurício· Corrêa e João Rocha, respec
tivamente, de Informações ao Ministro da Economia, Faze"rida 
e Planejamento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)::_ A Presidêncía 
co_mUnica ao Plenário que, uma vez findo, na sessão anterior, 
o- prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento 
Interno, sem interposição -do recurso-ali previsto_no sentido 
da tramitação da matéria, determinou o arquivamento defini~ 
tivd do Projeto de Resolução n' 1, de 1991, de autoria do 
Senador Coutinho Jorge, que introduz alterações no Título 
VI do Regimento Interno do Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JUNIOR (PMDB-AC Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr. Senadores, já denunciei 
diversas vezes, desta tribuna, a exemplo de tantos outros cole
gas, o descompasso entre as promessas e a ação do Governo; 
as clamorosas discrepâncias entre o-discurso do então candi
dato e a prática administrativa fnStalada em 15 de março de 
1990; o descumprimento sistemáticO -de quase tudo o que se 
pregava ~m favor dos "descamisados"t 
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Fazendo-se arauto da modernidade e da dinâmica ine- O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito Prazer, ouço o 
rente à juventude, o atual Presidente prometia ren6va"r toda nol5re Senador. 
a estrutura básica do País, mas, jiii'3itdo, também, respeitar o Sr. Epitácio Cafeteira_ Nobre Senador Nabo r Júnior, 
os direitOs-e as conqUistas sociãiS-âe todos os cidadãos, indu- eu conheci a nossa Previdência So_cial com os institutos dividi
sive aqueles que, após toda uma vida dedicada ao trabalho, dos em função da categoria profissional. Naquela época, regis
caíram na inatividadc. trava-se a contribuição de cada associado e havia algo que 

Ecoam ainda, nos ouvidos dos inativos, as generosas e essa gente não conhece: o cálculo atuarial. Só se pode fazer 
justiceiras palavras de Fernando Collor, que não permitiam previdência fazendo cálculo atuarial. A caixa de Previdência 
qualquer dúvida: "No meu Governo, o aposentado não s_erá dos funcionários do Banco do Brasil está aí demostrando saú-
discrirninado ".Era maís que uma simples promessa,-era-uma de. -
diretriz política assumida como programa de Governo, que Entrou até, agora, na privatização da USIMINAS, como 
foi recebida como tal pelos milhões de envolvidos em sua UJl! dos grandes COQlpradores de ação. E paga bem ao aposen-
futura execução. tado do Banco do Brasil, complementando os seus proventos, 

Sucede, entretanto, que, mais uma vez, aS-boas intenções conclui-se, então, que na realidade, o_que falta é capacidade. 
serviram apenas para pavimentar as esti-adas que levam ao Eu não diria sequer boa vontade: falta capacidade. 0 Governo 
inferno. - · - -

se diz e se contradiz. Por exemplo, na época do Emendão, 
E que inferno! o Governo dizia: "Ou se vota o Emendão, ou é o caos. O 
As filas nos postos da Previdência Social se multiplicaram Brasil está se acabando". Agora, é 0 mesmo Governo que 

em quantidade e tamanho; os cálculos atuarials vivem sob diz: "Estão aí fazendo sinistro e; não está ruiin coisa alguma". 
permanente suspeita de manipulações desfavoráveis aos ina-ti- Fica-se sem entender-se nada. Agora, 0 Governo ameaçou 
vos e pencionistas; a legislação a eles alusiva sofre contínUo suspender a aposentadoria por tempo de serviço. Diante dessa 
bombardeios de projetas e: declarações rai~osas .• p_~_ft_idas das _ameaça, 0 número de pedidos de aposentadoria foi muito 
mesmas autoridades que haviam prometido defendê-la e até grande e passou a haver um número maior de aposentados 
me_smo torná-la mais justa e digna. . ·-- . que, normalmente, deveria estar trabalhando. Como o Go-

A sistemática previdenciária, no Brasil, tem o mesmo vemo ameaça suspender a aposentadoria, as pessoas se apo-
espírito de suas congêneres estrangeiras: volta-se para o ente- sentam e 0 Governo diz que não tem como pagar. 
souramento de recursos vinculados às suas fillalidades, ao Hoje, este País tem mais de 13 milhões de aposentados 
longo dos anos, capazes de suportar os riscos a que os segura- e isso é muito ruim. É mão-de-obra que poderia estar produ-
dos estão sujeitOs aO- pefdefem Sua capacidade laborativa, zindo para este País e que, no entanto, está a depender de 
quer em conseqüência -âe acidentes ou doenças graves, quer um salário que 0 Governo, a cada dia, avilta mais. 
como resultado da própria idade avançada. _ -Tem V. Exa. a minha solidariedade na hora em que trata 

Para cumprir tais fift-alidades, montou-se uma comPlicada de assunto tão importante como esse, de remunerar 0 traba
engenharia jurídica e atuarial, basicamente voltada para os ---lha dor que já deu a sua vida de trabalho por este País. Parabéns 
ajustes Qos fluxos revcisos de entrada e saída de reó.irsciS-, a v. Ex~, nobre Senador Nabor-Júnior! 
a compatibilização dos recursos arrecadados com o elenco 
de benefícios concedidos. O SR. NABOR JÚNIOR _:_Muito obrigado a V. Ex• 

O resultado dessa engenharia tem slao 6em Visível e trans- A autoridade responsável, em teoria e pela Constituição, 
parente, encontrando no própriO logotipo do Instituto Nacio- por encaminhar soluções executivas para o problema limita-se 
nal de_ Seguridade Socíãl seu melhor espelho: complicado em a dizer qU.e "a Justiça é o caminho"- o oposto da mensagem 
seus elementos, lembra uma cruz de múltiplos braços, nos cabível, esperada pelos mais de 12 milhões de desprotegidos 
quais são-pregadas as vítimas. Os grandes prejudicados, como segurados e que dependem apenas de propostas cuja iniciativa 
sempre, são os titulares dos benefícios, empObrecidos vertigi- é reservada ao Poder Executivo. 
nosa e terrivelmente pelo célere processo de corrosão do valor Tão grande insensibilidade é a negação das palavras e 
real das pensões e das aposentadorias, que jainais acoinpa- dos gestos do Papa João Paulo II, cujas pegadas ainda estão 
nham a evolução do custo de vida e dos índices inflacionários. frescas e emoc-ionantes no chão desta Capital. Seus ensina-

Agora mesmo, Sr. Presidente, o critério de reajustes dos mentes, plenos de caridade e amor ao próximo, são corajosos 
benefícios, calculado pelo INSS, está leVando os que deles e· exemplares e nada possuem em comum com o comodismo 
dependem a uma situção de quase desespero, pois seus percen- do caminho apontado pelo Ministro do Trabalho, desdenhan
tuias foram desvinculados do salário mínimo e, como conse- do, friamente, quem ajudou a construir o País em que vivemos 
qüência, receberam pouco mais de um terço do que seria - a ele dedicando o fruto do seu trabalho, os sofrimentos 
devido, para cobrir a defasagem em face da inflação e da das privações, o suor do rosto digno. 
alta descontrolada dos preços. _ A Justiça, sempre ãs voltas co_!!l_ o_ acúmulo de processos 

Daí a razão por qUe, a C<ida dia, milhares de ações são e com imensas difiCuldades operacionais, começa a responder: 
propostas perante os- nossos tribunais, em busca da correção quai-ta-feira em SãO Paulo, a 7~ Vara Federal concedeu limina
dessa anormalidade, cujos efeitos pervesos se reflete fi ita me- res a três metalúrgicos aposentados, determinando à Previ
sa e na subsistência dos segurados, intensa e impiedosamente. dência Social que Jhes pague, dentro de 15 dias, o reajuste 

Esse caminho da Justiça, aliás, foi sugerido pelo próprio legal de 147%, negado até hoje pelo Governo. 
Ministro do Trabalho, na semana passada, às quatro centenas Outros processos, cerca de uma dezena, aguardam idên
de representantes da Confederação Nacional dos Aposenta- tico reconhecimento- mas, obviamente, é pouco, muito pau
dos, que vieram a Brasílíá expot a Sua Excelência suas- angús- co, quando Iembrainos a existência de 12 milhões de brasileiros 
tias e aflições. Receberam de resposta, como se vê, a caricata na mesma situação. · 
repetição do episódio bíblico protagoniZado por pilatos. O Presidente da Força Sindical, Luiz António de Medei-

O Sr. EpitácioCafeteira- V. Ex~meperritite um aparte? ros, com a habitual lucidez, cenceituou precisamente a ques-. 
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tão: "a Justiça está dando razão a nós", afirmou, declarandowse 
confiante em que as autoridades do Executivo mudem de 
posição e paguem, logo, esses 147% a todos os aposentados. 
A alternativa, ainda segundo o Sr, Medeiros, é __ previsível: 
"senão, nós vamos-p-a:ralizar a Justiça". _ 

Sim, porque se todos os segurados vítimas desse esbulho_ 
entrarem na Justiça, os milhões de proces-sos trancarão todos 
os caminhos judiciários, já entulhados hoje por ações inconw 
clusas, a maioria tramitando há vários anos.:_-

Trata-se de urna questão cultural, pois O" idoso, no Brasil, 
é visto e tratado como um estorvo, fardo difícil de ser transpor
tado pelo Estado e pela própria sociedade. Em países coin-o 
França, Alemanha, Inglaterra, as nações nórdicas da Europa, 
os mais velhos são re~peitados como cidadãos, em toda a 
sua dignidade, prestando~ lhes o Estado toda a assistência de 
que necessitam para levar à frente seus derradeiros dias, sem 
angústias, sem afliÇ-ões, sem desesperos, sem desatentos. 

O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NABO R JÚNIOR - Pois não. . 

O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Nabor Júnior, 
eu gostaria de Enaltecer V._Ex\ pelo pronunciamento_ que 
faz nesta manhã, pela maneira correta com que V. Ex~ expõe 
o problema do aposentado, do idoso em nosso Pafs. Também 
tenho me preocupado muito com os aposentados de um modo 
geral. Quando Constituinte, apresen.ter-ii:qia _emenda, dentro 
das DisposiçõeS Transit6rias,· que determinava que o Estado 
fizesse uma revisão e atualização dos provenfos dos inativos. 
Realmente, um segmento,o dos aposentados, foi beneficiado. 
Mas ainda falta muito- para o Estado fazer justiça:_ à:os idosos 
do nosso Brasil. E V. Ex• expõe, hoje,com-muita prOpriedade, 
a preocupação qu·e -o_Estado deveria ter em relação àquele 
que já deu tudo de si, todo o seu esforço, todo o seu trabalho 
pelo desenvolvimento do nosso Brasil. Podsso, nobre Senador 
Nabor Júnior, quero nesta oportunidade, como representante 
do Distrito Federal, trazer a minha homenagem a V. Ex~ 
que, de maneira correta e justa, defende os aposentados e 
os idosos de todo o Brasil. 

O SR. NABO R JÚNIOR -Agradeço o oportuno aparte 
de V. Ex~, que corrobora com esta defesa que faço dos aposen
tados. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite~ me V. Ex~ um aparte? 
O SR. NABO R JÚNIOR - Pois ·não. 

O Sr. Mauro Benevides- O meu aparte a V. E~. neste 
instante, é exatamente para apoiar o posicio-namento que V. 
Ex~ adota em relação aos aposentados, e para dizer~lhe mais. 
Fui procurado-, rec;;entcmente, por ll!TI grupo d~ aposentados 
que de_seja que o Congresso Nacional ~ debruce sobre ~ssa 
questão e possa, de fato, oferecer àqueles que ao lOngo da 
vida prestaram colaboração inestimável a importantes setores 
ligados ao desenvolvimento nacional um t!atamento que lhes 
prossíbilite viver Coln digri"ídade nesta fase derradeira da exis~ 
tência. Portanto, apla\ido o pronunciamento de V. Ex~ e, 
com ele me.solidarizo-integralmente, ressaltando que a mim, 
na condição de Presidente do Senado Federal e_ do Congresso 
Nacional, já chegou um memorial dos a,posentados, solici~ 
tando a nossa interferência positiv_a, 9ec~~ya, parã gue sejam 
abertas alternativas mais auspicionsas ãos -apoSentaâoS_brasi~ 
leiros. - -_ - -

O SR. NABOR.JÚNJOR - Muito obrigado a V. EX'. 
nobre Senador Mauro Benevides, que manifestou também 
a sua preocupação com referência a essa categoria Qe brasi~ 
Ieiros, q_ue são os aposentados_ tanto da Previdência Social 
quanto âo funcionamento público. _ 

A situação do aposentado é tão difícil que muitos fá não 
estão obtendo o ganho necessário para a manutenção de suas 
fã:mílias. Já idosos, vão em busca de outro trabalho, de outra 
alternativa de receita para _poderem manter~se _pelo menos 
com o míníri:Lo de dignidade-~ oferecer as condiçõe~ _in~ispen~ 
sáveis à assisiêncfá-de suas famí1ias. _ 

Veja-se o que está acontecendo com-o funcionalis~o pú~ 
blico, no Brasíf, nos dias de hoje. __ Ontem._ o JornaiO_Giobo 
pUblicou na Coluna da jornalista Tereza Ci'uvirtel, a seguinte 
notícia: 

"Um funcionário público cfVil que ganhava 
Cr$15.000,00 no dia da posse do Presidente Fernando 
Collor, deveria estar ganhando hoje Cr$212.000,00. 
mas ganha apenas Cr$46.000.00. · ·· 

A projeção ~ da Uníã9_ dos Aud~~o_res FiSCais do 
Tesouro Nacional que garante ter sido violento o arro~ 
cho dos salários do funcionalismo nos 20 meses de Go
verno Collor. Enquanto a inflação no período ficou 
em 1.315%, a correção salarial foí de apenas 209%." 

Vejam V. Ex~5 que o próprio funcionário-da ativa está 
sofrendo esse_ arrocho salarial. Imaginem, então, os aposen
tados! 

O sentido do meu pronunciamento de hoje é pedir mais 
justiça, sobretudo quando o Governo insere na sua proposta 
de emenda à Constituiçáo díspositívo_ que ainda retira dos 
aposentados os direitos que foram- cónsagrados pela Consti~ 
tuição de 1988. 

Ex~ 

O Sr. Divaldo Suruagy --Permite~ me V. Ex• um aparte.? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Com muito prazer. ouço V. 

O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex~ destaca o arrocho salarial 
estabelecido pelo atual Governo, enfatizando o desnível social 
que cada dia se torna mais gritante_, mais dra111ático dentro 
de nosso País. Lamentavelmente, esse arrocho salarial não 
está limitado apenas aos servidores públicos. Todas as catego
rias d~ assalariados estão vivendo com um salário de fome. 
Isso se torna mais dramático no qu-idro dos servidores públí
cos, porque são esses os trabalhadores com que o Goverio, 
em teoria, poderia contar para atingir os seus propósitos, 
os seus objetivos. Mas o Governo Collor estabeleceu, como 
inimigo número um, não o combate à inflação, o que Sua 
Excelência tanto afirma, mas o trabalhador bi"asileiro, quer 
-seja da erppresa privada. quer seja da empresa pública. Ima
gine V. Ex~ os milhões e milhões de pessoas que estão passando 
fome neste imenso País, graças a_ uma visão deformada de 
um administrador, graças à visão deformada de um homem 
que em má hora o povo brasileiro conduziu à Presidência 
da República. Daí congratular~me com V. Ex• por mais uma 
vez denunciar esses descalabros. Enquanto isso, os apani~ 
guados do Presidente estão comprando mansões principescas. 
Todos eles têm aviões a jatO para se deslocarem em pequenas 
distâncias, pelo interior do País, enquanto milhões e milhões 
de trabalhadores têm seus salários achatados, defasados. En~ 
tão, tudo isso é um retrato, é uma fotografia, é a realidade 
d:J_ Brasil no Governo Collor. V. Ex~-já deve ter tomado 
conhecimento, através dos jornais, de que o dólar chegou 

- ~a 850 cruzeiros. Imaginava que o 4ólar chegar,ia a mil cruzejros 
daqui para o fim do ano, daqui para o final de dezembro, 
mas, hoje dia 25 de_outubro, já chegou a 850 cruzeiros no 
paralelo! Isso tudo revela que ninguém está acreditando na 
moeda brasileira. Isso tudo revela que_ ninguém está acredi· 
tando "? Gove-rno brasileiro; porque a moeda _é um símbolo 
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Que justiça social é cssa,_Sr. PreSidente? Pode~se conde
nar. com a simples supressão de uma frase do texto constitu
cional, toda uma classe à miséria e ao de_salento? É uma 
espéciê de campo de concentração, onde se inscreve, como 
no lnfeno de Dante, a mais amarga sentença já-P'rodllzida 
pela mente humana: "Deixai toda a esperança, 6 vós que 
entraisl" 

Que justiça soclál é- essa-:-srs. SenadOres, qUe retifa suma
riamente, _do cidadão que vive e respira, a possibilidade de 
sequer ·alimentar sonhos e ilusões, já que a mesa material 
se encontra, a cada dia, maís- pobre? _ 

Que justiça_socíal é essa, Sr. Presidente, Srs~_Senadores, 
em que se arma uma cilada para o servidor, oferecendo-lhe 
incentivos para aposehtar::se, depois, sub-repticiamente, se 
lhes rouba essa perspectiva? 

O preconceito contra -o aposentado" -é de tal ordem que 
o Presidente da República, ao receber a ExposiçãO de Mo"tivOs 
que acompanha a Emenda Constitucional, teve a preocupação 
de, logo após manifestar o seu "De Acordo", mandar inserir 
como contribuição pessoal, de próprio punho, um dispositivo 
fulminando os aposentados. 

Caberia, na realidade, consignar aqui o mesmo grito que 
Castro Alves retirou da garganta da África, no_ imort;:~:l poema 
"Vozes d'África": -

"E que é que fiz, Senhor? Que torvo crime 
Eu cometi jamais, que assim me oprime 
Teu gládio vingador? ... " 

A língua portuguesa nos oferece, ainda, outros eXemplos 
de perplexidade e de opressão, às vezes explfcifas, às vezes 
embuçadas nas imagens poéticas dos gênios. Eça de Quiroz, 
em "O Mandarim", coloca-no~_ a. _seguinte propos_ição: "No 
fundo da China existe llm Mandarim mais rico do que todos 
os reis que a Fábula ou a História contam. Dele nada conheces, 
nem o nome, nem o semblante, ~em a seda de que se veste. 
Para que tu herdes os seus cabedais infindáveis, -~asta _que 
toques essa campanhia, posta a teu "lado;-:s-Obre um livrO. 
Ele soltará apenas um suspiro, nesseS cOnfins da Mongólia. 
Será então um cadáver: e tu verás a -teus péS mais ouro do 
que pode sonhar a ambição dum avaro.- Tu, que me lês e 
és um homem mortal, tocarás a campainha?" 

Por outras palavras: qoe-rn, com sentimento cristão e te
mente a Deus, seria capaz de ceifar urna vida humana, ainda 
que nas condições apOntadas pelo romancista? -- --

Sr. Presidente, Srs. Senadores: dizer sim ã proposta do 
Governo, no passo--que ora enfoco, seria ir além--do gesto 
de apertar o botão da votação eletrõnica; signifíCaiíã, com
um s6 golpe, um simples toque de dedos, levar o desespero 
a milhares de famílias~ -retirando-lhes uma das poucas coisas 
que ainda lhes restam e as mantêm de pé, com os olhos no 
amanhã: a esperança! 

E é em nome dessa esperança, falando ~por uma classe 
sofrida nas .:ilas e nos preconceitos, que formulo meu apelo 
e trago meu incentfvO-aos sindicatos, às assOciações de servido
res, a todos os órgãos que o-s--rq;resentam e que lutam por 
eles: não silenciem na garganta O' grito de revolta, façam-no 
chegar a seus representantes nos Governos Estaduais, no Se
nado Federal, na Çámara dos Deputados, nas Assembléias 
Legislativas, nas Câlnaras Çle __ Vereadores, de _sorte que seja 
preservado esse repositório de esperança,- esse direito consa
grado dos ~uncionários públicos, o § 49 do art. 40 da Consti
tuição Federal. 

A sofrida categoria do funcionalismo não merece tanta 
fúria, perseguições tão acin:adas, inSUltos de tal iTionta que 
forjaram o farto anedotário sobre seu trabalho e sua condição 
profissional. Falar mal do serVidor, acusá-lo de todos os males 
do País, é a saída mais fácil e popula~esca dos inconscientes 
e dos mal-intencionados; esconder a realidade das fraudes, 
da corrupção, do US() irresponsá_ve~ e- sisteriiátic6 dOs ~ecursos 
públicos, tudo isso é fácil, nada é menos difícil do que atirar 
a culpa da falência orçamentária sobre as co-stas dos funcio
nários. 

Acusar o funcionalismo, como categOria,. é o ~rri_inho, 
seguro e fértil, para ganhar manchetes sensacionalistaS. Tive
mos, meses atrás, as tonitroantes denúncias de "marajás" 
na Previdência Sõcial - e o resultadõ seria ridículo, se não 
tivesse sido trágico: ao invés de pobres velhinhos, assustadas 
com a parafernália ~a reportagem, descobriram-se cevados 
fraudadores da instituição, encobertos pela impunidade e abri
gados, até mesmo, no Poder Judiciário. 

Que desagravo foi feito aos supostoS marajás? Ouviu-se, 
acaso, qualquer palavra de desculpa, em público, aos anciãos 
aviltados e estigmatizados? . 

Frustrados em sua fúria contra os falsos "marajás" da 
PrevidênCia, elegeram os poderosos, agora, outro "culpado" 
pelo déficit público: o funcionalismo. Fica.mais fácil, é menos 
complicado do que tomar atitudes sérias e consitentes para 
bem administrar o País. 

E"não se pense que a trama atinge apenas os servidores 
federais, porque ela atingirá também os estaduais: o execrado 
"El!!_endão" deterri_lina que as Assembléias Legislativas adap
tarão as respectivas Constituições à ordem pretendida, 90 dias 
após sua eventual promulgação. . .. _ . . 

A questão, comõ se vê, diz respeit<:,- a todos os servidores 
públicos do_ País, seja~ federais, ~staduais ou muniCipais; 

_a todos interessa, indistin~amente, exigindo de todos a mesma 
luta, no mesmo grau e com a mesma intensidade. Unam-se 
ativ0s e inativos; pois a luta é comum- afinal, aqueleS serão 
estes amanhã, pela marcha inexorável do tempo. 

O Sr. Maurício Corrêa- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Ouço V. Ex•, nobre Senador 
Maurfcio Corrêa. 

O Sr. Maurício Corrêa- Senador Nabor Júnior, tenho 
observado, nos pronunciamentos que V. EX" tem feito aqui 
no Senado, a maturidade com que os _temas são abordados. 
Geralmente, V. E~~ reserva para as se:xtas-feiras esses pronun
ciãirientOs: Lamento que o faça hoje num plenário vazio, dada 
a profundidade da abordagem que V. Ex• faz neste instante, 

-·comO tem feito em ocasiões passadas. Hoje, o núcleo do seu 
discurso centra-se ~o _aposentado, nas filas, na miséria, no 
infortlínio, na inii:J.üidade, na desgraça daquele que hoje de
pende da Previdência ~ociaL Ainda ontem tivemos aqui a 
presença do Ministro Antônio Rogério Magri e o seu lamen
tável e melancólico depoimento. Enfim, V. Ex• tece um qua
dro de absoluta realidade_. Espero que as ponderações e juízos 
que V. EX" estabelece ao longo do seu pronunciamento sirvam 
como alerta a esse Governo. Uso_deste aparte apenas para 
parabenizar V. Ex~ não só pelo pronunciamento de hoje, mas 
também pela maturidade, pelo alto espírito público, pelo des
cortino que V. Ex~ tem demonstrado através das análises aqui 
realizadas. O tema que V. Ex~ aborda hoje, sem dúvida algu
ma, deveria ter prioridade na leitura do PreSidente da Repú
blica, hoje ou ama_nhã, daquilo que foi realizado no CongreSso 
na data de hoje. Felicidade para V. Ex•, nobre Senador. 
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O SR. NABOR JÚNIOR- Muitoobrigado,-Senador 
Maurício Corrêa.· - -

Na proposição -governista,- sibilinamente, eStá_ Inserido 
um dispositivo voltado para a cizânia, buscando o apoio dos 
servidores ativos, sob o fundamento de que só com a supressão 
do§ 49 do art. 40 da Constituição, Ín fine, será possível implan
tar projetas de melhoria salarial e incremento de carreiras. 
~ais uma vez_, a insidiosa sugestão de que os inativos preju
dicam os da at1va; tenta-se, novamente, atirar sobre os aposen
tados e pensionistas o ónus de consertar erros dos quais eles 
também são vítiri:tas indefesas! --- - -

Cónio; Sr: Presidente, Srs. Senadores, se o limite de des
pesas com a folha está muito abaixo dOs 65% estab-elê'cidos 
pela Constituição, etti termos de rciceita 'líquida da Un-ião? 

É preciso repelir essa idéia com vigor e persíStência. o 
servidor público é um só, atfvo -ou inativo, pois eSsa·'froca 
de situação é decorrente da marcha inexorável do tempo ou 
de problemas ligados_ à saúde, muitas vezes decorrentes da 
própria função- eXercidà. Solidários; atíVos -e inatlvos tetão 
de arrostar essa amea·çà, pois as tristezas e as ·catênClitS de 
uns são idênticas as dos outros_. 

Nes~e pronunciamento, esb_ocei duas situações aparente
mente d1stmtas, mas que guardam profunda afinidade ao 
!eun~reni ,?uas _classes em torno da mesma angústia, da me'sma 
mquJetaçao, da mesma incerteza quanto ao funturo: os apo
sentados da Previdência Sod~lre OSTflativos do Serviço Públi
co, uns e outros diante de sombrias perspectivas, que, no 
entanto, não perdurarão nos desvãos do tempo, porque todos 
ainda confiam. - - --

Já dizia André Malraux que "a esperança dos homens 
é sua razão de viver e de morrer" -e com esse pensamento 
concluo meu discurso, formulando apelo ao Presidente da 
República. · - - -- -

~stou falando, Presidente Collor, dos aposentados, dos 
que runda têm pretensões ao respeito, à igualdade, ã conside
ração. __ deixe-os viver e mol-rer em paz ... Com eSsa eSperança! 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Nabo r Júnior,- O Sr. 
Dirceu Carneiro, 1" Secretário, deixa a Cadeira da Presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides Presi
dente. 

J;)urante O discurso do Sr. Nabor Júnior; O Sr. 
Mauro Benevides, presidente, deiza a cadeia da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]" 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Conceclo a 
palavra ao nobre Senador Maurício Coi-rêa:· - -- ----- · 

O SR. MAURÍCIO CORRitA (PDT :._ DF. ProÍmncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Si-. Presidente, 
Srs. Senadores, uso da palavra neste instante para fazer um 
breve comentário Sobre a realização do leilão d~ Usiminãs 
efetivãdo ontem no Rio de Janeiro. Em priineiT(f1ugar, desta
co a tranqüilidade com que o leilão se realizou dentro da 
Bolsa de Valores e o tumulto criado nas suas cercanias. O 
Govemo·se-p:ieocU.po-u--em ctar-tOd'a a segurança ã realização 
do ato, sobretu~o tendo em vista. os- episódios verificados 

· no leilão que fõi su-s-penso. Os "(:n'ÔvõcadOres. os antidemo
crata~, os incivilízados que agiram anteriornie-n~te ~--qUe Ontem 

. repetiram o mesmo gesto_ mereceram desta reiia·,-porque hou-

ve solicitação da própria Bolsa e uma preocupação da socie
dade nesse sentido. sofrer a ação do policiamento. Houve 
pedradas e impropérios lançados reciprocamente, com um 
Saldo negativo de mais de 50 policiais feridos, muitos deles, 
ou quase todos, conduzidos aos hospitãiS. A Polícia agiU com 
equtlibrio na repressão a essas manifestaÇões antidemocrá-

- ticas; mas, dentro da sede da Bolsa. não houve absolutamente 
neiihuma intranqüilidad"e ou manifest3.Çã0 para q'ue o ato rlão 
se realizasse. Infelizmente, esse é o preço que se paga por 
determinados atas de grupos antipatrí6ticos e radicais.:- Cum
primos nó Rio de Janeiro, a obrigação cõnstitucional de dar 

- segurança à realização de um evento daquela llãtureza. 
·Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fomos contrários 

à ptiVãii.Zação da Usiminas. os noSsos -argumentos são cOnhe
cidos pela Nação brasileira. Em primeiro lugar, o nosso maior 
receio se circunscrevia ao processo--adotado; não ao mérito 
em si. porque o partido não é antiestatista; pelo contrário, 
entendemos que a máquina oficial deve ser enxugada. O que 
condenávamos, e ainda condenamos, são os processos utiliza
dos; no caso específico da Usiminas. aquelas chamadas moe
das podres que iriam ser utilizadas e que não tinham o resguar
do da lei. 

--Entretanto, o Congresso_Nacional, ao apreciar a Medida 
Provisória n9 299, na verdade, chancelou os atas de privatiza
ções, admitindo a inclusão de moedas que não haviam sido 
autorízadas expressamente pela Lei n9 8.031, que versa sobre 
o plano de desestatizaçã<Jda economia brasileira, no que tange 
às entidades que pertencem ao Estado ou seja, as estatais. 
------Causa-nos alegria, neste instante, ver que o trabalho que 
desenvolvemos de alerta ã Nação espantou os especuladores 
estrangeiros, espantou a elite do _capital selvagem brasileiro. 
Quem foram os g~nhadores dess~ leilão, ~o que sabemos até 
agora? Foram, exatamente, as empresas e os grupos de funcio
náriOS -nacibnáis-. O nosso -alerta valeu, porque O Governo 
não se utilizou, porque não foram, na verdade, aproveitados 
-os títulos da dívida externa, a· não- ·ser em -ãbsoluta infeiiori
dade, como também outros créditos, que na verdade eram 
aE_ena?_pa~is se01 base e não foram utilizados. Hoje, sabemos 
q"e os funcionários do Banco do Brasil, através da PREVI
SAO, os maiores adquirentes no leilão da USIMINAS. 

Sabemos que a PETROS, da Petrobrás, através dos seus 
funcionários e também através de um bom contingente acioná
rio, adquiriu uma boa participação no controle da Usimina·s. 
Poderíamos também citar pequenas empresas e alguns outros 
gr!lpOs brasileiros minoritários que passaram a adquirir o con
trole acion_ário da Usiminas. 

Sóinos vitoriosos. _ 

Qüer-o dizer, sr. Presidente, srS. Senãdores, afirniando 
aqui o qrie disse Brizola, que, num momento adequado em 
que fosse possível realizar essa privatização, nós a realiza
ríamos-para aconteCer exatamente o Que aconteceu: a demo
cratização do capital e o infortúniO- áaqueles que supunham 
utilizariam aquelas moedas para levar vantagem. Mas, graças, 
em primeiro lugar, ao alerta que demos à Nação brasileira, 
à celeuma 'jue foi criada, inclusive internacionalmente, aos 
brados que ançamos aos quatro cantos do País, espantou-se 
a presença desses especuladores. de sorte que s6 pa-rticiparam 
do leilão as empresas e os grupos de funcionários eminen
temente nacionais. 
-- Portanto, Sr. Presidente, estamos efetivamente, ttanqüi

l?s e satisfeitos pelC? nosso trab~lho. Acreditaqtos que as priva
tizações que se efehvarão daqu1 para a frente terão no processo 
da Usim~nas um paradigma, u~ parâmetro para a aquisição 



7382 Sábado 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Outubro de 1991 

de controles acionário_s, que deverão ser feitos, por erripresas 
e grupos nacionais. ___ - _ ___ -

Muito ao contrário, se acharam que fomos derrotados, 
fomos vitoriosos. Até a NI~PON que se tinha preparado para 
o controle total da Usimirias não conseguíu o seu intento. 
É bem verd_ade que ela terá um gerenciamento maiOr, segundo 
estamos sabendo mas, com a presença dos funcionários, inclu
sive da própria Usiminas, os funcionários do Banco do Bi"aSil 
e de outras entidades que compraram essas ações, estamos 
tranqfulos de que o Brasil ganhou com isso, porqUe o capital 
da Usiminas continua em -nosso País. Estamos felizes com 
a realização do leilão. Não estamos frustrados; estamos satis
feitos. Fomos vitoriosoS., O povo- brasileiro-foi vitorioso nessa 
arrancada de privatização que o-Governo pretende empreen
der. 

Não permitirriOs que aquilo que foi consfítU_ído com o 
suor e o sacrifício do povo brasileiro, fosse entregue de mão 
beijada às empresas internacionais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, para ficar regis
trado nos Anais do Senado. (Muito /Jem!) Palmas. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENAJ)QRES: 
Alexandre Cos_td- AluiZio Bezerra --;AmáZO!iFiti:i-Miii

des- César Dias- Cid Sab6ia_ de Carvalho- E leio Alvares 
- Garibaldi Alves~ Guilherme Palmeira- Hen-ii([Ue Almei
da - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - João Ca_lmon 
- Juntahy Magalhães -c Lavoisier Maia - -Levy Dia.s -:-
Lourival Baptista -Marco Maciel- Marluce Pinto- Nelson 
Carneiro - Ney Maranhão --Ronan Tito - Telmo Viera 
-~Teotónio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: -

REQUERIMENTO N• 770, DE 1991 
Nos termos do art. 256, do Regimento Interno, requeiro 

a retirada, para reexame, do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 122, de 1991, de iniciativa da Comissão Diretora, que altera 
a redação do art. 1• do Decreto Legislativo n• 63, de 19 de 
dezembro de 1990. . · ~.. . • ~ 

Sala das Sess_ões, 25 de outubro de 1991. -_M1,1~ro _B~~t:
vides - Dirceu Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --o Re-queri
mento lido será publicado e posteriormente iriclu{do em Or
dem do Dia, nos termos -do art. 2!i5, inciso II, letra c, n9 
10, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. -

Passa-se-à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

DiscUSSão, em turno único, da einenda da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n•274, de 1980, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que ritodifíca dispO
sitivo da vigente Consolidação. das Leis do Trabalho, 
tendo. --

Parecer favorável; sob n•_392, de 1991,- da Co
missão. 

de Assuntos Económicos. 
Em discussão. (Pausa.) ~ 
Não havendo qo.em peça a palavra, encerro a discussão. 
Em obediência ao disposto ao art. 168 do Regimento 

Interno, a matéria saiiá da Ordem do Dia, retornando na 
sessão de terça-feira em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
ConcedC? ~palavra a_o nobre Se.nador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Proou~ncia 
o seguinte discurso. sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, na semana próxima passada, estivemos no 
interior do Estado de rondónia em visita a diversos municípios. 
Percorreremos a Rodovia BR- 364, estrada de_ fundamental 
importâf!cia paraa economia daquele Estado. 

Sr. PreSidente, Srs. Senadores, t~mos dito sempre, aqui, 
que as estradas federais, .de responsabilidade do Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem estão, na sua grande 
maioria, em situação de calamidade e nãopoderi_a ~e r diferente 
com a BR-364, no Estado de.Rondóui_a, ma_is especificamente 
no trecho que vai de Cacoal até o Município de Ariquemes, 
onde é quase impossível o trânsito. 

Chegando agora a época das chuvas, é possível que no 
leito da BR-364 possam ocorrer atoleiros e ser interrompido 
totalmente o tráfego de veículos._Não _podemos aceitar a lenti
-dão com qUe estão sendo feito -os· n~PaTOS das BR braSileiras. 

_ É preciso que se elejam prioridades _quanto às restau
rações dessas estradas. O Brasil- que fez opção, no passado, 
para que seu desenvolvimento fosse feito sobre rodas- hoje 
tem nessas estrad_as, que foram criadas para o desen__volvi
mento nacional, verdadeiro_s instrumentos ceifadores.cle yj9;1s 

_e de_atrasos do progresso de_ dh.'ersas_regiões do P~ís e, princi
palmente, da região amazónica e do Estado de Rondônia. 

Temos difiCuldades e sabemos que existem quanto are
cursos federais e estaduais. Mas é preciso, como já disse, 
que se _elejam as prioridades_ quanto a essas restaurações das 
BRno Brasil inteiro. O Esta_do de Rondónia, tem cõmo espi
nha dorsal do seu_ desenvolvimento a BR- 364; por isso 
não podemos aceitar o descaso_ com_ que o assunto está sendo 
tratado 

O Sr. Magno Bacelar -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Com satisfaçáo, ouço 
V. Ex• 

O Sr. Magno Bacelar- Eu gostaria de cumprimentá-lo 
pela oportunidade_ de denúncia que faz ao Governo e aditar 
às palavras de V. Ex• uma advertência também, No momento 

__ em que o Governo_ alardeia uma grande campanha para au
mentar a produção brasileifa, -que se_rti_estr"ada:s não tem como 
ser escoada, poderá estar incorrendo em um grande erro. 
Quero trazer a V. Ex~ o- testemuriho do meu ESüiâo e do 
Brasil afora: todas as estradas brasileiras estão~Se d~te-r~Orando 
e os prejuízos são imensos. Recuperá-las seria muito mais 
barato do que perder o que já está construído, porque os 
investimentos são bem maiores do que a dívida externa. Feli
cito V. Ex~ e me solidarizo_no apelo que faz. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- SenàdorMagno Bacelar, 
V. Ex' que é de um Estad_o pobre como o meu, um Estado 
que necessita que as suas estradas, que as suas vias de escoa
mento estejam em pcrfe_itas condiçó_es, dá um testemunho 
do conhecimento da lamentável situação das estradas brasi
leiras, tanto em Rondónia, como no Maranhão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil está se nivelando, 
ou já se nivelou, relativamente à péssima qualidade das suas 
estrãdas. Em visita ao Estado da Bahia, pude constatar que 
_a e_sn·ada que liga Brasília à Bahia está quase intransitável; 
n;!o há tráfeg_q possível, o que aumenta o cuSto dos produtos. 
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causando prejuízos ao traásporte e ceifando vidas, que é a-
conseqüência inaíS grãve. - - -- --- -_- · 

Na BR~364, que começa em Cuiabá e vai até R!o Branco, 
Acre, verifica-se a gravidade da situação nQ trethó que repre
senta a salvação para o escoamento da produção, que já caiu 
assustadoramente. A produção no Estado de Rondônia não 
tem ínCentivo agrícola, porque, a pãffir"do Paralelo 13, que 
passa na ddade de Colorado, o Gov.erno Federal acabou o 
incentivo, pois não há garantia de prcçá mínimo, rião -liagaran
tia de armazenamento; com isso, tirou-se do agricultor, daque
la gente, do prodlltor rural no meu Estado, a condição de 
produzir. Ora, Sr. PrCsidente, há garantia de quê? Como 
se pode produzir neste País? SaberriOs -que a agricultura no 
Mundo inteiro é subsidiada. E neste P-ãís, 6 -que temos? Alar
deia-se aos quatro cantos do Brasil que agora se dá incentivo 
para a produção, quando isso se faz a 9% d_e _juros ao ano 
com a TRD completa. Isso dá mais de 20% ao mês! Não 
temos incentivos à produção. Não temos incentiV-OS no escoa;. 
mentv porque não se consertam a:s BR no Brasil. TemõS b
quê? E este é um País que se diz com vocação agrícola! Um 
País que fez opção pelas estradas de rodagem! Não há sequer 
incentivos para a produção, nem verba para o conserto das 
estradas federais. 

Então, restou a este País o quê? o Brasil está passando 
por uma crise económica. Nãõ estamos incentíVando a produ
ção; não estamos investindo ria produção. Este País só sai 
da crise se produzir. Este País não sai da crise por decreto! 
Esta Nação não pode sair da crise sem que h"aja um incentivo. 
E o que é mais grave: Com o dólar a 850 cruzeiro-s e os juros 
a dois mil, para onde vamos? 

Não estamos cuidando da produção, do escoamento, não 
estamos incentivando a agricultura, a assistência médica está
s~ deteriorando, os problemas sociais do BrãSil se agravam. 
E esta a pergunta que deix~ n_csta Casa:_ para aonde vai este 
País? 

Do orçamento, Sr. Presidente, Srs. ·senadores, rilaís di 
42% destinam-se à rolagein da dívida; máis de 40%, ao paga
mento de encargos c pessoal e menos de 10%, a investimentos, 
quando necessitamos oferecer empregos a mais de um milhão 
de pessoas por ano! O que· estarrios vendo é a recessão e 
o desemprego cm massa! O que estamos vendo nesta Nação 
é, a cada dia, a deterioração de todos os valores. E o que 
estamos fazendo? O que é preciso fazér? Não podemos ser 
uma economia de contracheques! Precisamos ter investimento 
público. Não sou economista; não discutirei aqui Economia. 
Mas o déficit públiuco americano -é um dos maiores do mundo. 
Mas alguém afirma "alguém banca!"_ Por que não se banca 
o déficit público brasileiro com investimento, coin crescimen
to? 

O Sr. Telmo Vieira- V. Ex"l me permite uin apáde? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouçó V. Ex•, nobre 
representante do Acre. 

O SR. TELMO VIEIRA - Gostaria de parabenizar V. 
Ex• pelo seu pronunciamento e pela excelência do tema, a 
BR-364. Essa rodovia fof; Ourante três décadas, o ponto funda
mental da atuação da Bancada do Estado de V. Ex• e do 
Estado que represento nesta Casa. Durante três décadas insis
timos, imploramos· ao Poder Público da União ·qu-e nos desse 
condições para a interligação do nosso Estado com os centros 
mais desenvolvidos deste País. Desde 1960, quando o entãO -
Presidente Juscelino Kubitschek resolveu abrir o caminho par~ 

O norte, chegando até o Estado do Acre, a BR -364 transfor~ 
mou-se, para todos nós daquela rcgiãq, num ponto de salva~ 
çã-o, uma interligação. Passadas três décadas, escutamos nova
mente V. Ex~ reclamar, implorar que o Poder Público da 
União nos dC, novamente, a mão, que conserve, ao menos, 
o trecho que concluiu. Estamos sem condições de trafega
bilidade até o Estado de V. Ex", Rondônia. De Rondônia 
para o Acre, a BR - 364 não está acabada. Continuamos 
com o "pires na mão", implorando verbas para sua conclusão. 
Em vãO têiÍl Sído os nossos esforços no sentido de senbilizar 
? podc_r central._ O_ Estado --do Acre não pode continuar no 
1S9lamento em que está e sofrendo com a discriminação, como 
ve-m acontecendo, por parte do poder público. Nós estamos 
a 430 quilómetros do Pacífico, _que nos está de frente, e a 
4.300 quilómetros da União, que nos vira as costas. Estamos 
há três décadas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, implorando, 
tailtando sensibilizar a União para os nossos problemas, para 
que integre a riossa região a esse magnífico -País. v.- Ex\ 
hoje, ao abordar o tema da BR~364, n-ãd_q_ mais faz do 
c_iUe i~p1orar novamente à Uni;jo_ que não esqueça a nossa 
região. Somos responsável, hoje, pela migração de milhares 
de brasileiros de outros Estados, bra_sjleir~_s que para lá foram 
~ci"editan~o n!ls promessas 4a União, e que hoje vêrp produ
zmdo e nao tem como escoar os seus produtos. Um país que 
não tem um planejamento agrícola, um país que não tem 
planejamento rodoviário, um país que não está com os olhos 
voltados para os seus filho, esses País não tem futuro. Agra~ 
deço a oportunidade do aparte. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço a V. Ex" por· 
que um homem conhecedor das dificuldades_ que _enfrenta 

__ o Estado do Acre e a Região da Amazônia Ocidental, que 
conhece a situação em que _se encontra a BR~364, é um 
prograrria do Governo FCderal que precisa ser terminado para 
viabilizar economicamente aquele Estado ou os nossos Esta
dos. E é preciso ___;_, e o disse muito bem V. Ex~ implorar 
aquilO que é obrigação do poder central para que se conclua 
uma estrada que foi planejada desde o Governo Juscelino 
Kubitsch_ck. Acho, nobre Senador, que é preciso que apareça 
um novo Juscelino. S6 assim haverá a salVação deste País. 
E veja v. Ex\ quando falamos q~é e 'Preciso tiràr aqUetã 
região do isolamento e integrá-la ao desenvolvimento _nacio~ 
nal, isso só será feitO O se a Nação entender que ali existem 
pessoas que acreditaram nos programas do Governo, e o Go~ 
verno tem obrigaç-ão de -integrá-las a esse desenvolvimento 
nacional, o que não está fazendo. Veja só V. Ex", t~mos 
a solução, já apresnetamos a solução a este Senado, no Con~ 
gresso Nacional, que é a saída para o pacífico.- Quando se 
diz que há agressão,_ não é verdade, porque a estrada que 
liga Rio Branco até a fronteira com o Peru já está aberta 
e tem um trecho que está já asfaltado, e do Peru já está 
viQdo uma outra estp~da para fazer a interligação da região 
ocidental da Amazônia com o Pacífico. E o que _estamos ven
do7 É que, deliberadamente, não querem dar as condições 
para_ que essas regióes saiam do subdesenvolvimento. __ 

O Sr~ -Teliitõ Vieira - V. Ex~ me permite novamente 
interro-mpê-lo? É apenas para dizer que no próximo mês de 
novemb,ro, dia 19, um _grande núll'l:ero de acre anos estará colo~ 
cando a bandeira do Estado do Acre _no litoral que dá para 
o Pacífico-. O trecho que une hoje o ~tado do Acre ao Pací
fico, aberto com os re_cursos do Estado, com a força e a deter
minação-daquela gente mas a União continua nos voltando 
as costas, a União nos negou o financiamento para a pavimen-

~-
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tação asfáltica da c;st:rada que não só nos levará à redenção, 
mas a toda a região de V. Ex\ -ao norte de_ Mato Grosso, 
porque-nos unirá diretamentc ao Pacfficó. Agm_ª, e-m nevem_~ 
Oro, repito, um punhado de acreanos estará fincando a banM 
deira do Estado em uma das praias do Pacífico, para mostrãi 
a viabilidade, para mostrar a determinação e a pujança da 
nossa gente que vai resistir c vai estar aqui juntO com V. 
EX". implorando da União que lhe volte os olhos. 

O SR. RONAL_DO ARAGÃO -Nobre Senador, V. Ex• 
bem lembra de que -o~ Estado do Acre, no seu esforço, já 
está fazendo a sua parte, e é preciso que a União faça a 
sua, o que já deveria te( sido feito. 

Mas, não entendo_, Sr:._Presidentc, quando se apresnctam 
as soluções._ da viabilização d_aquela região, desde o norte de 
Mato Grosso, como disse muito bem V. Ex•, até toda aAma
zônia Ocidental, estamos diminuindo mai~ de cinco miLquiló
metros em questão _do_ transporte, viabilizando a produção 
do norte do Mato Grosso ·até a Região-Amazóníca. _ 

Há urna barreira intransponível, e há insensibilidade do 
Governo Federal para viabilizar os recursos de que necessita 
a região. 

Hoje estou, mais uma vez, pedindo atenção das autori
dades governamentais para a necessidade que tem a BR-364 
de ser urgentemente recuperada, porque é a única via de 
escoamento de toda a região, e nela há um trecho de ma_is 
de cem quilómetros que está lite_ralmcnte arrasado. 

Não _entendo um país pobre como o Brasil, quando se 
abre um buraço no_asf~lto --existe_ u_m çontra.to de recupe
ração-, deixa-se que. esse buraco estrague dezenas de quiló
metros, quando se tem o çontrato de recuperação das estradas 
federais. 

Não entendol Nem nos países ricos, nos países do_ Primei
ro Mundo, no Grupo dos 7, isso oco_rre. Só aqui no Brasil. 

Para que este nosso apelo não fi_que restrito só a este 
PlenáriO~- a esta Casa, peço a atenção das- autoridades respon
sáveis por esse setor, para que possamos agilizar; antes que 
as chuvas comecem a cair, e creio qtie já começanúii .. Af, 
fica impossível restaurar a BR-364 e o problema não é só 
da estrada, é de escoamento da produção, é o problema de 
tudo. Aí, o problema não vai ser apenas a BR, vai ser um 
problema global de toda aquela região, de toda aquela gente. 
Nós, que no Estado de Rondônia, temos poucas estradas fede
rais e oiestno essas ·não são atendidas. Temos uma estada 
que liga a BR-364 ao Vale .do Guaporé, a BR-429, uma 
estrada federal, uma estrada de terra que precisa de obras 
de conservação, para que aquela gente que mora às margens 
dessa BR possa, pelo menos, andar. Temos ale1:tado o. Go
verno de que é preciSO que se faça alguma- coisa, porque~ 
do contrário, vai ser _um colapso total daquela região. Nós 
não temos energia. Te'rnos a Usina de Sa.muel, projetada para 
5 anos, vai para 12~ projetada para CUstar 500 mil dólares 
já foram gastos 900 mil dólares, e airida não foi concluída. 

Não -temos estrada; estamos cerceados na produçao-de 
grãos, porque nãu há incentivos, não há armazenamento, não 
há empréstimos. É uma região onde o Gove_rno não garante 
o preço mínimo, como é que o produtor vai ao baitco pedir 
empréstimo a 0,9% ao mês e uma TRD _completa que dá 
mais de 20. Qual é QJesultado que .vai dar? Se o pequeno 
produtor, na minha _região, já 'não- consegue plantar para a 
sua subsistência, -COmõ- é que vai plantar com espréstirno ban
cário? Ele vai entre_gar a sua propriedade. 

Sr. Presidente, Srs._ Senadores, na semana passada estive 
numa região de conflito fundiário, mais precisamente :no distri
to de Bom l~ri_ncípiO,_-no meu~ Estado, onde serão feitas as 
demarcações das terras indígenas. Ocorre que O próprio Insti-

- tu to Nacional de Reforma Agrária - INCRA, há cinco ou 
seis anos lotou esse_s colonos nessa região, e eles lá se estabele
ceram com suas famífias, com plantações permanentes, gado, 
estruturados; agora aparec_eu a chamada demarcação da_s áreas_ 
indígenas. 

O Sr. Alexandre Costa -_Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃo- Ouço V. Ex•;-nobre 
Senador -Alexandre _Costa. 

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador Ronaldo Ara
gão, estou pasmo com a declaração de V. Ex~ 

~ O SR. RONALDO ARAGÃO -E ainda não chegamos 
a todas. 

O Sr. Alexandre Costa - O Banco do Brasil anunciou, 
através de propaganda, que bilhões de cruzeiros seriam leva_
dos às agências dessa instituição de crédito para empréstimos 
àbs agticiJltores. V. Ex~ declara que nenhuma agência do Esta
do de V. Ex~ recebeu um só cruzeiro para o financiamento 
da produção. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Não, Senador, não é 
isso. Estou dizendo que o financiamento da produção que 
lá chegou é totalmente iriviável para os agricultores devido 
às altas taxas de juros, além disso, é cobrada a.TRD co.mpleta, 
o que dá mais de 22% ao mês, e rião -temOs garantia de preços 
mínimos. 

O Sr. Al~xandre Costa- É uma tristeza, porque preten
der-se que um banco da responsabilidade do Banco do Brasil 
queira emprestar para a agricultura a 22% ao mês, ele não 
estará emprestanto, porque agricultura nenhuma do Brasil 
tem condições de pagar juros tão elevados como V. Ex~ está 
detalhando. É só isso que eu queria -saDer. -- -

O SR. RONALDO ARAGÃO _:_~Agradeço·a V, Ex• e, 
até em socorro ao Banco do Brasil, eu diria.que a culpa 
não ~ dessa grande inst~tuição, mas da política agrícola. É 
ela quem estabelece as norm_as e ao Banco do Brasil só resta 
cumpri-las. A taxa de juros é de 9% ao ano, se não me engano 
-o que, por mês, dá 0,8% -,mais a TRD- que minguém 
sabe quanto é- que sornados dá mais de 20% ao mês, numa 
região onde não há garantia de preço mínimo, não há garantia 
de_ armazenamento. A partir do paralelo 13, com a implan
tação da política agrícola do Governo, não há garantia de 
nada. 

Então, para onde vamos? Para onde essa região vai? 
O que esse agricultor vai ver no Banco do Brasil? ComO 
já disse, a culpa não é do __ Banco dQ Brasil, _mas da política 
agrícola. O Banco do Brasil está aplicando uma política previa
mente determinada, ele s.ó repassa os recursos. 

No meu EstadO e na região da Amazônia ocidental, onde 
não temos nada, o único incentivo que temos é o. da Sudam, 
que nãuchega lá. Fazer-se um projetO para o desenvolvimento 
daquela região é a coisa mais difícil do mundo. 

Então, corno vamos nos desenvolver? 
Apresentamos as soluções. Queríamos uffia saída para. 

o oceano PacíficO, para viabilízar o ·que está instalado. Não 
há agressão alguma. Inclusive, o Senador do Acre, muito 
oportunamente, num aparte, disse que seu Estado está re~li~ 
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zando na raça, na marra, para sensibilizar, porque não há 
outra saída. 

A economia do meu Estado está arrasada! 
Primeiro, fecharam a garimpo; segundo, a política do 

Ibama não deixa a produção de madeira ser retirada; e, tercei
ro, a agrícultura está falida. O que exíste no meu Estado 
é a econt:Jmia do contracheque, do pagamento de pessoal. 
Como--vamos desenvolver esse Estado se não temos"energia 
elétrica, se não temos estradas? 

O que Governador está fazendo lá? . .. 
Segundo as üiformações recebidas, não vai haver condi

ções de se pagar o 13". E não há mesmo. Va,i arie~aar _do 
quê? O tripé da econOniia do Estado de Rondônia era- a agri
cultura, os minérios e o extrativismo da borracha, da madeira 
e da castanha. Não existe nem castanha, nem borracha, porque 
não têm preço, e a exploração da madeira, está sendo proibida. 

Que política é essa'? 

O Sr. Ronan Tito- Permite~me V. Ex' um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço o lfparte do nobre 
Senador Ronan Tito, nieu Líder. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador~ V: Ex~ fe_ri!:l uma 
questão muito importante: o extrativismo da madeira. Os- Es
tados Unidos da América empreenderam uma luta, uma bata
lha mundial contra a devastação da Amazônia. O dado mais 
alarmante que podemos encontrar é o de que já desmatamos 
8 a 9% da Amazônia. Ninguém disse que estamos preservando 
91% da Amazónia! Ninguém nunca disse! O que eu queria 
aduzir ao pronunciamento de v_. ,ar-o, de maneira bem incisiva; 
é que a Gazeta Mercantil, de 15 de julho, publicou um dado 
que explica toda essa campanha movida pelos Estados Unidos 
da América. Os Estados Unidos da América, para compor 
o seu PIB, têm na madeira um auxiliar de 190 bilhões de 
dólares por ano, todo ano, É guerra de mercado! Mas, Sena
dor, o que nos adoece é sentir que a nossa impre-nsa, os 
nossosJíderes, a nossa elite não entende que isso é guerra 
de mercado. Vou repetir o número, porque posso ter-me equi
vocado ou não ter dado tempo à Taquigrafia para registrar: 
os Estados Unidos da AmériCa faturani 190 bilhões de dólare• 
por ano, todo ano, com a extração de maderia. Mas a Amazô
nia, n-o Brasil, tem que ser um santuário eCológico. Agradeço 
a V. Ex• por me haver concedido o aparte. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço a V. Ex• a 
oportunidade do esclarecimento. Temos batalhado para que 
haja a renovação, porque há o ciclo da madeira:·cteterminadas 
árvores chegam a uma idade e começam a morrer. São madei
ras nobres, como o mogno, a cerejeira, que apodrecem na 
mata amazónica, e estamos ptoibidõs de tirá-las. 

E .disse muito bem V. Ex~~ é uma guerra de mercado. 
E não se entendeu ainda que a saída para o Pacífico é uma 
questão- de competição de mercado. Não se entendeu ainda. 
E vem ainda com uma estória de ecologia. Não existe agressão, 
porque a estrada já está- aberta. É preciso apenas que se 
viabilize. 

Não entendo como é _que se quer continuar com as- dife
renças regionais neste País. Temos váriCis- brasis. Temos o 
Brasil do Norte, miserável, sem participar da riqueza nacional 
e sem contribuir para isso. Sem oportunidades. 

Não podemos continuar nessa situação, porque a região 
Norte do País está se tornando inviável. Por quê? Porque 
todos os programas-do Governo não estão sendo implantados. 
Há dificuldades. Eu não posso entender isso_. Estou fazendo 

um levantamento sobre a questão do desenvolvimento da 
energia na Amazónia, através do gás. Mas há uma barreira 
que é intransponível, não precisávamos alagar a Amazônia. 
Temos gás suficiente, por mais de 25 anos, para colocar energia 
em toda a Amazônia. . ------

É este o apelo, para que não deixem a BR-364 morrer 
de vez. É preciso salvar os colonos da Amazônia, é preciso 
salvar os produtores agrícolas do Estado de Rondôniã, por
que, senão, vamos ter um imenso vazio n~quela região. A 
demografi~_ vai cair cada dia_ mais, porque não há nenhum 
atrativo para o seu desenvolvimento. _ 

Precisamos diminuir as diferenças regionais para que este 
País tenha equilíbrio, para que o -cidadão do Norte não seja 
menor do que o do Sul, para que o cidadão do Nordeste 
não se sinta humilhado com as condições do cidadão do Sul. 
Não podemos mais ter essas diferenças regionais gritantes, 
é preciso que este Pafs entenda isso. -

Ex• 

-O Sr. Alexandre Costa- _Pe~mite-~~ V. Fx~ um_ aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Com prazer, ouço v: 
O Sr. Alexandre Costa- V. Ex~. sem dúvida, no Senado, 

é uma voz autorizada e respeitada, pode até não ser ouvida, 
por ser um homem da Oposição. Mas o Estado de V. Ex• 
dispõe de um Líder do Governo, Senador da Reptiblica. Acho 
que, por intermédio dele, talvez fosse mais fácil alcançar todos 
esses benefícios que o Estádo de V. Ex~ precisa ter. Parabenizo 
V. Ex~ e fico_certo de que tudo isso será solucionado, desde 
que o Líder do Governo tome posições, vá ao GovernO e 
explique tudo aquilo, onde a_ voz da Oposição não chega, 
e Rondônia será, lá no Norte, um grande Estado do Brasil. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Agradeço o oportuno 
aparte de V. Ex~. Senador Alexandre Costa, e quiçá, todos 
os caminhos, sejam eles pela direita, pela esquerda, pela oposi
ção, pela situação, cheguem ao objetivo, e que se dê uma 
solução. 

Acredito- e muito bem lembrou V. Ex~- que a Lide· 
rança do Governo, que é'uma parte do meu Estado, tem 
a responsabilidade de ir ao Governo e contar a lamentável 
situação do nosso Estado e pedir provid~ncias. O apelo de 
V. Ex~ é também o meu. 

O Sr. César Dias - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Com satisfação, ouço 
V.Ex• 

O Sr. César Dias- Gostaria de parabenizar V. Ex~ pelo 
pronunciamento de hoje e, com certo chauvinismo amazônida, 
trazer a minha preocupação para se juntar a sua. O que estou 
rlotando, embora seja um Senador de -priineíro maõdato, de 
primeiro conta to com o Congresso Nacional, é que está faltan
do no Senado Federal, uma maiqr união dos Senadores do 
Estado do Norte do País. Essa desunião está le'vando os Sena
dores a se dispersarem nos seus raciocínios. v:_EX"_ fal~_ na 
BR·364, eu, na BR-174, na BR-210, e na BR·410: Falamos 
do pouco desenvolvimento e da pouca alternância econômica 
que o Governo Federal_ traz para a Am~zônia. Enfim, nobre 
s-enadOr. gostaria que nos uníssemos para jogãi -tudo isso 
numa esteira _comum e obd_gar o Governo Feq~ral, aJqtv_é$ 
dà. nossa força aqui no Senado Federal, a fazei um zoneamento 
de desenvolvimento auto-sustentável para a Amazônia, que 
venha a funcionar já a partir do próximo ano. Falo de um 
fado, V. Ex~, do outro, o Senador Nabor Júnior, do outro. 
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Enfim, precisamos é nos-Ufiif, porque somoS'"-24%-do voto 
do Senado Federal. Se soubéssemos explorar a nossa _força 
aqui dentro, talvez iríamos trazer uma fanfe de luz de desen~ 
volvimento para a Amazônia. Por isso, nobre Senador, estou 
aguardando que Senadores mais experientes toiiiem a frente, 
procedendo a esta __ un_ião. Se demorarem mais, a partir daí 
vou denunciar a falta de união dos Senadores da Amazô_t:J.i_a. 
Porque temos técnicos-riõs ministéiiOS""p"3i"ifp"i""OJetarem ·esse 
zoneamento e o futuro desenvolvimento da Amazónia. Porqu~ 
se assim não o fizermOs, àS~ri.Ossãs Vozes -rrn:o s·e-r"ãó ouvidas, 
nobre Senador. Gostaria de parabenizá-lo pelo seu pronuncia
mento. Muüo obrigado. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço ao Senador 
César Dias. Nesse particular dessa união, concordo cOm V. 
Ex\ porque é preciSO- qu-e ela haja para salvar a Amazônia. 
É preciso que o GoVerno apresente um plano de desenvol
vimento e um plano de integração da região ao contexto nacio
nal. É isso de que se precisá, e que esse -plano seja aplicado. 
Não podemos desenvolver uma região sem energia elétrica .. 
Como· é que o empreSáifd, o investidor, vai para nova região 
sem energia elétrica? É precisO que haja esse plano, concordo 
com V. Ex~. E para tal é necesSário que -haja essa -união 
da Bancada da Amazónia para o seu desenvolvimento~ Tem 
razão V. Ex~, uma coisa é falar em conjunto e outra é--falãi 
individualmente. 

Nobre Senador César Dias, desde o dia que aqui cheguei, 
há cinco anos, tenho constantemente chamado a ·atenção do 
Governo Federal para que implante os programas .. Minha 
voz aqui tem sido uma grande denúncia dos nossos problemas, 
mas é preciso que haja 'coesãO da nossa Bancada para solucio
ná-lOs. V. Ex~ tem ratão. _ . _- -- _- • __ - - -

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite~fne V. Ex~ um. a: parte, 
nobre Senador? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço-o riobre Senador 
Jutahy Magalhães .. Temos sempre nos pronunciado s'ob!e esse 
tema, mas vamos continuar a chamar a atenção-dO Govefrio1 

mesmo que não sejamos ouvidos. · ' · ' 

O Sr. Jutahy Mag~lhães - É verdade, Senador. Veja 
V. Ex•, quando passei a vista nos jornais vi uma das razões 
pelas quais dizemos isSo tantas vezes.·:P.aSSou·por·ãqul ontem 
o Miriistro do Trabalho e Previdência SoCial, não vi nenhuma 
notícia nós jornais ·de- que S .. _ Ex~ esteve _rio Senado. Se fosse 
o Presidente do_ Banc.o do Brasil, tenho _cert~za, teríamos 
hoje a maior divulgação a respeito_ da sua passagem aqui. 

, O Ministro do Trabal_ho e da PreviQ~ricia Social, não. V. 
Ex~_-eSJâpintando um qUadro do seu Estado que, infelizmente, 
acho é o mesmo par~ quase todos os-Estados-brasileiros. 
As dificUldades que Rbil.dónia t_em e~cÚri!rado tamb~r_n o~!ro~ 
Estados as têm. Com_eçam, assxm, a sutg1r as formas trnagma
tiy~s de como se e_oC~?ntrar recursos para levar para séus Muni
ctpms e seus Estados: Nobre Senador, estamos no tempo das 
vacas magras, pou-cos recursos: o BanCQ do Brasil cpm __ Q.m 
déficit de 45 milhões de cruzeirQs, se hão me engano. Mas 
houve um fato interessante: o BancO do Brasil encontrou 
recursos para financí3.Yã eStátua cte Láffip1ãó, em Serra Ti;~.lha
da; uma estátua de 30m de altura, custando 70 milhões de 
cruzeiros. Serra Talbada terá a injeção_de 70 milhões de.cruzei
ros na sua economia._ Então, nobre Senador, por que não 
vamos buscar onde nasceram Maria Bo.nita, Cori_~_cÇ>, Carne 
SeCa, e tantos outros· para fazermos·- estátuas de 30, 50ii1 de 
altura, cada um procurando fazer uma pouco maior do que 
a outra e vamos injetar recUrsoS na economia daqueles municíw 

pios? V. Ex~ predsa encontrar em Rondônia alguém para 
receber essa estátua. de __ 50 ou 6Q_rp çle altura. O ~~ço do 
Brasil que não tem recursos para a agricultura, mas talvez 
os encontre para injetar em Róndô_niã. -- _ --" -- _ 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço o seu aparte, 
muito oportuno. __ Creio c_jue V. Ex'- descobriu o t;:aliJ.inho dos 
recursos para os MunicípioS. Vamos enContrar Um líder desse 
em cilda Município e- estaremoS salvOs. Setenta milhões para 
a construção de urna estátua, quando pode até haver a impor
tância devida, mas o saneamento, a educação, a ação. social, 
não Sei se têm menor importância, depende da avaliação que 
fazem os emprestadores. Portanto, vejam só, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, esses contrastes do nosso País! 

Deixo aqui, Sr. Presidente, para encerrar o meu _apelo 
ao Governo para que tome as providências, a fiin de qüe 
não deixe a BR-364 acabar. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Q>rtcedo a 

palavra ao ~~bre S~~ador César Di.as. , 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. P-rÓnunci_a o seguinte 
discursoJ- _Sr. Pre_sidente, Srs. Senadores, em·passado re
cente o Banco do Brasil sofreu controvertida reforma adminis
tr~tiv~, que gerou inúmeros-prOtestos e- discussões, não s6 
no âmbito político mas no seio de toda a sociedade brasileira. 

_ Sob o pretexto de diminuir-custos e obter melhores resulw 
tados financeiros, víritos muitas agêriciã.s dO Banco do Brasil 
serem fechadas, em detrimento de comunidades.carentes do 
interior. ·- -

Todos sabemos que o apoio do Banco é indispensável, 
júStartterite porque propicía o progresso e·o desenvolvimento 
das. comunidades onde atua, mesmo que isso ·não· ocorra a 
curto prazo, como pretendem algunS pTojetos·imediatistas. 

Para tanto, é bom lembrarmos· que o Banco do Brasil, 
longe de ser apenas e simplesmente mais um estabelecimento 
de crédito, é·. como-se-rripie foi,-poderoso instrurilerito -de que 
dispõe o Governo para promover melhores dias para o nosso 
povo. 

-E é justamente isso que se evidencia a partir da recente 
mudança da administração do Banco, tendo a frente o Dr. 
Lafaiete .Coutinho, administrador experiente e comprometido 
com· o resgate de nossa imensa dívida social. 

A disposição do atual Presidente, os seus planos e-idéias, 
voltados, conforme as suas própriaS palavras, upara que a 
E~presa retorne a melhores dias e:conti_nue ao prestai' serviços 
à clientela, à sociedade e ao Governo, como a qualidade que 
sempre caracterizou sua trajetória", faz com que nos sensibili
zemos no sentido de pres~arwlhe voto de _confiança e apoio. 
Não aquele apoio cego, irrestrito- e incoildicíon.ar. inãs-O apoio 
respchisável, com sugestõ_es e críticas capazes_ de .Contribuir 
para a· consecução dos objetivós Inaiores da Organização. · 
· A àdministração do -Presidente _Lafaie_te Coutinho e s.ua 

diretoria, a despeito das dificuldades pelas quais atravessa 
o País e, conseqüentemente, a instituição, até_ o presente tem 
se_ pautado de forma digna de registro e incentivo. 
- A determinilção de não feChar maiS-- agências é uin fato 

da maior relevância. Estudos vêm se realiz.ando _pela área 
técnica do Banco cc:uil vistas a reabrir muitas das que tiveram 
suas atividades encerradas. -

~,-)~ __ grande a preocufiaç3o dó Preside-nte dó Bãnco do Brasil 
com a problemáticaagrícola. E, dessa preocupaçâo, emer
giram esforçoS qu_e_;_ aliãdos aos de outras áreas cio Governo, 
ens.ejãram· açõe,S C~ncretas, dentre as-quais desiãcamos: -

-os recurs-os destinados ao período agrícola 91/92, ini
cialmente estimados em Cr$1,3 trílhão, foram incrementados 
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com cerca de mais Cr$1 trilhão, levando novo alento ao se_tor, 
que certamente responderá com safra bem superior àquela 
prognosticada no começo do ano; 

-o trabalho empreendido, a nível nacional, para equa
cionar a questão das dívidas vencidas, também é de justo 
reconhecimento, visto que opções plausíveis e realistas_ foram 
oferecidas para solucionar os débitos de milhares de agricul~ 
tores, notadamente de pequenos e médios; 

-recentemente, na composição do chamado "pacote 
agrfcola'', o Banco do Brasil atendeu muitas das reivindicações 
dos produtores rurais como, por exemplo, a liberação de recur
sos adicionais da ordem de Cr$250 bilhões para outubro/1991; 
destinação de verba para operações EGF·Trigo; atendimento 

. de todas as propostas para lavouras de grãos; prorrog3:ção, 
até 15 de outubro, do prazo para renegociação das dívidas 
de produtores rurais; implantação de operação balcão do Fina
me Rural; simplificaçãoo operacional, permitiildo-se que os 
contratos de custeio e comercialização sejam feitos e·m um 
único instrumento; lançamento do Rural Móvel, projeto pio
neiro no Estado de Goiás, objetivando facilitar o acesso dos 
produtores ao crédito rural; e redução de 18% para 12,5% 
a.a. das taxas de juros em empréstimos rurais, sendo que 
para os pequeóos produtores essa taxa é de 9% a.a. _ 

Como se pode notar, soluções novas estão sendo busca
das. Mas, o Banco do Brasil, a despeito de ser o maior fomem
tador da agropecuária, não tem se descurado_ dos demais seg
mentos da economia, amparando o intercâmbio comercial com 
o exterior e a modernização industrial. 

Contudo, para que o Banco siga em frente e possa levar 
a bom termo as suas aç6es em prol do nosso desenvolvimento, 
precisamos todos, ad.n!inistração e funcionários_ da Empresa, 
o Congresso Nacional e a sociedad~, nos _conscientizarmqs 
de sua fundamental importância e, dentro_do possível, prestar-
mos a nossa_colab_oração. -

Nesse sentido, nós parlamentares temos atualmente gr_an
de responsabilidade, ao regulamentar o art. 192 da Consti
tuição Federal, que deverá definir o funcionamento do Sistema 
Financeiro Nacwnal, pois a estrutura vigente poderá vir a 
sofrer profundas mudanças. = _ 

Esperamos que nesse contexto fique reservad9 ao Banco 
do Brasil o papel que lhe cabe, deixando-se claras .as suas 
funções de fomento, principalmente no set_or agropecuário, 
na modernização da indústria e no apoio ao COmércio exterior, 
de sorte a que continue a ser o principal instrumento do Go
verno no processo: de desenvolvimento nacional. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito. - -

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronu"'cia o se
guinte discurso. Sem ievísão do orador.) - Sr. Prrs~ente, 
Srs. Senadores, ontem, conversava eu com urna autoridade_ 
do GovernO da área económica e, num'deterffiinado riiorrieti:. 
to, perguntei-lhe por que, toda vez que sai daqui do Brasil 
um Ministro da Fazenda, ou da Economia, ou mesmo nego
ciador da dívida externa, para lá fora cuidar dos nossos inte_r_e_s_
ses, monta-se num verdadeiro circo aqui dentro para derru
bá~lo. E perguntei-lhe a que data isso remonta. 

Esse amigo disse-me o--seguinte: "A última ou a priiileiiã. 
vez que me lembro. foi quando ~ saudoso ~an Thiago D~ntas 
foi aos Estados Umdos da Aménca para cwdar da negoctação 
com esse país de investimentos no nosso Brasil. Reuniram 
Carlos Lacerda e Leonel Brizola e montaram o maior circo 
para desestabilizar San Thiago Dantas. 

A história, Sr. Presidente, se repete de uma maneira 
tão bisonha que fico me perguntando a quem isto interessa. 
Imaginem o Presidente dos Estados Unidos_ da América saindo 
de seu país, com a sua entourage, para negociar coin a Rússia 
ou mesmo com o Brasil, e a imprensa norte-americana desan· 
cá-lo, traindo, assim, os interesses do negociador? Não imagi
nem, porque isso não acontece. O sentido de patriotismo 
daquele povo está à flor da pele. Eles sabem discernir o que 
é oposição ao governo-e o que é oposição ao interesse do 
país. 

Lembro-me bem do dia em que o MinistrO Dílson Funaro 
saiu do Brasil para ne~ociar a dívida e~terna. J3-euf!iratn-~~ 
as Governadores do R10, de São Paulo e de Mmas Gerais-, 
para tramar derrubada do MiniStro. Contou-me ele depoiS 
que, quando foi falar com Paul Volcker, ouviu dele o seguinte: 
"Mas como o senhor está querendo negociar a dívit!a externa, 
se os quatros jornais mais impOrtantes do seu paí~_. na ;Jrimeira 
págilia;· eS(ampam -não Só a fotogl-afiá dos três Governado~es 
dos três Estados mais importantes, cOm-o também a notíCia 
de que eles -leia o senhor- estão pedindo a sua cabeça? 
Que autoridade o senha! tem para vir aqui negocia~ a -dívida 
externa?'' 

De outra vez, o ex-Ministro Dílson Funaro declarou na 
Comissão de Assuntos Económicos do_Senado_Federal que 
estava negociando a dívida externa do Brasil lá fora e uma 
comissão paralela do Governo brasileiro estava fazendo uma 
outra negociação, ou -estava solapando a sua negociação. 

Agora a história -se repete. Vai O Ministro Marcílio Mar
ques Moreira- o quatro emes- ~_B_angoc negociar? dfvida. 
AqUI ele é Ministro do Governo Collor, lá é o MiniStro do 
Bras-il, defendendo os intere-sses _do País. Durante- o tempo 
em_ qtie-14 esteve, qual foi a especulação geral do País:? "0 
Ministro vai cair! Teve um desentendimento milito grande 
com o Presidente da República." O interessan~e é qrie esses 
jomãís Chegam lá cõni tiina velocidade tilá grande que é espan
toso, Tenho a impressão de que vai pelo sistema laser, ou 
vai um avião especial para levar esses· jornais,_<? produto da 
especulação. Especulação contra o ·Goyenio Collor? Lá nãol 
Lá é espeçulação contra o Brasil. 

Estamos em princípio de democracia.- Mandei hoje um 
artigo para o jornal em que falo q·ue somos triplicamente 
adolescente. Tive filh_os adolescentes:·aguentá-los é fogo, não? 
Pois_o Brasil agora é triplicamente adolescen~e. É adolescente 

_ pot(Jue saiu da ditadura e não chegou na democracia; adoles
cente porque era privado de toda a liberdade e- agora não 
sabe organizar a sua liberdade. Tucídides disse que a liber
dade, para ser desfrutada, tem que ser organizada. Não soube
mos até ~ora organi~ar a nossa liberdf!4e. Somos ad_olec~ntes._ 
Não temos limitação na nossa liberdade-. mas ainda não cans-e;; 
guímos organizá-la. Si)mos adolesc~ntes, porque safmos·de 
um regime com a economia absolutamente _controlada pelo 
Presidente do dia e queremos entrar numa economia de merca
do_. __ Saimos, mas ainda não entramos_. Quando é que vamos 
alcançar a maturidade? 9 pior é que esse clima da_adolescê_ncia 
cria um terreno fértil para semear a discófdia e a desconfiança. 
Todos os discursos e editoriais dos jornais dizem que todo 
o mundo é "safado, que o Congresso Nacional não pre-sta, 
que todo o mundo aqui é ladrão. 
- Agora, Pelé produziu mais uma jóia de· declaraç"âo políti

ca. Qúe belezal Ele que diz que é candidato- a Presidente 
dá República. Por qU:e náo fazemos uma proposta de tirar 
o busto do Rui Barbosa do plenário e colocar t1 d_o Pelé? 
Que extraordinário politicol Ele disse que a grande maioria 
dos oolfticos é const~tuída de safados. Existem u_ns poucos 
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que não são. É insidiosa essa denúncia, porque não nomina, 
e passa a pesar sobre todo_s nós a pecha de safados. 

Não combatem os safados: combatem a institui_çã()! Gos.
, ~ria ·cte saber como se constrói a democracia sem inStituíçõe~ 
~.fOrtes. Até as notícias "infêi"naciónaiS importãâas são modifi
cadas de uma maneira malandra para jogar a pecha em cima 
da institUição. - -- -- . - , 

Nos Estados Unidos da Amédca do_Norte ~stqurou U!ll 
escândalo: os parlamentares lá deviam ao restaurante do Con
gresso 300 mil dólares. Um escândalo! Sabe como foi traduzido 
para o Brasil? "Os parlamentares norte-americanoS, que ga
nham 1 O mil dólares cada um, devem 300 mil dólares ao restau
rante. _EsseS Sã.lários, de 10 mil dólares dos parlamentares, 
não são alterados há mais de 20 anos._ Isso é cophecido por 
todo_ mundo. Mas o parlamentar norte-americano tem o salá-
rio, a -verba de representação e a verba de gabinete. __ _ 

Dizem que um def>Utado vai apresentar agora uma eri:len
da à Constituição, que acho muito positiva para n6s: os Sena
dores e Deputados passam_a ganhar dois terços do_que ganham 
os Deputados _Estaduais. Acho isso extraor:dinário., porque, 
com _isso, vamos ter um salário mais ou meno__s __ d_igno. Não 
sei de nenhum Estado em que um deputado estadual ganhe 
menos de 4 milhões e 500 mil. Pois bem, muitas Câinaras 
de Vereadores ganham mais. Agora, quando dizem na televi
são que um Deputado vai receber 5 milhões~ não se diz clara
mente que é Deputado estadual. Lá no fitiãl da notícia e 
televisão não é notícia, mas imagem, dizein, ·então, que o 
Governador não vai pagar. Aí fica claro que não se trata 
de Deputadofederal. 

O Sr~ Elcio Álvare$- -V. Ex' rpe ·permite uili-apãite? 
O SR. RONAN TITO - Com muito prazer, nobre Sena

dor·EIGiO Àlvares, meu conterrâneo do Espírito·santo, com 
muita_ alegria. 

O Sr. Elcio Álvares - Possivelme!_lte~ se~_ dis-cup;9_ está 
na fase iniCial, e teremos certamente um desenvolvimento 
ã altura da sua oratória, do seu comportamento dentro deste 
plenário. Mas, o tema inicial versado por V. Ex~ _é um dos 
assuntos mais irripOrtantes que- temos que- examinar a nível 
de País. Realmente, está sendo feita uma c-ampãnha de pesSi
mismó naCional, uma campanha em que as instituições estão 
sendo profundamente atingidas e nós nos perguntamos por 
que o Congresso Nacio:Oal tem sido alvo de uma campanha 
tão dirigida. no sentido de desmerecer o seu posicionamento. 
Tive a oportunidade de aSsistir, esta se:ni.anao, ~durante o~ deba
tes que estão sendo travados em tomo da Lei de Imprensa, 
na Comissão de Con_s_ti_tuição, Justiça e Cidadania, ~ um depoi
mento .que me deixou simplesmente estarrecido. o-presidente 
do Sindicato dos Jotn:alistas de Pernambuco, um jornalista 
bastante inteligente, teve coragem de dizer, com toda franq~e
za, que há um inteiro engano quando -se pensa que o P.oder 
Legislativo é forte, que o Poder Executivo é fot_te ou que 
o Poder Judiciári(féiofte'. E disse o segUinte: o Poder Legisfã=
tivo, por exemplo - e aí denunciou - está sendo vítima 
de uma campanha montada, não simplesmente no noticiário 
e na exalta-ção. Quando um elemento ~desta Casa --e-esta 
é uma Casa'pluial, tem eieinentos bons e ruins, como ocorre 
em todas as sociedades do mundo ... 

O SR. RONAN TITO - Somos um corte da sociedade. 
O Sr. Elcio Álvares - Exatame'nte. Então, se há um 

fato negativo, esse_ passa a ser a grande notícia, em detrimento, 
exatamente, do mérito. Agora, o ponto mais importante fala
do por ele- e isso éimpressioDante, -no que tange ao"direito 
da cidadania de ter a informação---correta - o ponto mais 

importante que precisamos discUtir, no momento em que a 
Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania está apreciando 
a Lei de Imprensa, é o_direito de os cidadãos terem a infor
mação correta. Não vamosJijsç_utir como deve se a pena, 
se deve ser moral ou através-~:iciU\tA; JláO queremos discutir 
isso. ~o que está havendo neste~PâfS; íhfelizmente, e V. E~ 

, disse:o muito bem, é a deturpação do fato~ A_ declaração 
do Pelé poderia ficar reduzida _exatamente a sua insignifi
cância, porque no momento em que ·ere fez aquela colocação 
envolvend_o todos os políticos brasileiros demonstrou uma le
viandade que nós, apesar ·<;f.ej r9 ,re~pei_tarmos como uma das 
grandes figuras do esporte dci__;m~_mdo,._somente temos a lamen
tar. Aí o que ocorre? Essa n0tíc1ã passa a ser a mancliete, 
porque envolve o político. 

O SR. RONAN TITO .,.. Com. direito a fotografia nas 
primeiras páginas. -~ · -

O Sr. Elcio Álvares- Outro problema sério que estou 
percebendo: em filmes de _qUinta categoria, que entram no 
horário da tarde, outro dia tive oportunidade de ver, na televi
são, o diálogo de dois personagen~ americanos que diziam: 
" -Você é muito irresponsável! Até parece um· pólítico!" 
Isso está acontecendo -diariamente. Não sei aonde vai essa 
campanha. Fiquei estarrecido e expliquei o porquê da força 
exataffiente de algumas organizações, e foí citado o caso, inclu
sive, do direito de resposta do Ministro Roberto ·Cardoso 
Alves, que a revista condenava. Ela não publicou a resposta 
e nem vai publicar, atravéS de uma série" de recursos. O-que 

-quero dizer é o seguinte: re~lmente esse assuntO é irriJ)Ortan
. tíssimo;· essa montagem de -notícias cria ·uma crise no País 
:--iliifPa:ís que não está bem economicamen~e __.como tam
bém as notíCias negativas. Outm dia.díscuti aqw.-. no plenário, 
a razão desse Poder Legislativo, q~~ tem· uma tradição d_e 
luta, tradição de homens que têm unla vida inteira dedicada 
à causa do País; não podemoS, de uma hora para outra, ser 
a palmatória do mundo. Temos que examinar isso profunda
mente, não no sentido corporativista- todo mundo tem. que 
-ser criticado no momento em· que mereça a crítica, mas não 
pode ser uma crítica pennapent~. porque aí se transforma 
numa campanha de opmião pública, objetivando mostrar que 
o-Congresso não é digno-de ser levado à sério, quando o 
Pafs se empenha em resolver ,os seus problemas. Inicialmente, 
quero dizer que V. Ex' está coberto de razão~ Essas notícias 
divulgadas, dando ao País um clima de intranqüilidade geral, 
não vão levar a nada. Num momento de patriotismo não 
vamos saber se o governo é do Presidente Fernando Collor 
de Mello - vamos deixar de lado a pessoa física, temos que 
ser acima de tudo brasileiros.~ çonscie~tes de que temos que 
ter uma realidade pela frente de unidade d_e ação, para que 
não possamos amanhã, principalmente na negociação_ com 

·os paíseS que são nossos credOres-, -levar uma desvantagem 
tão flagrante, porque a leviandade de determinadas notícias 

--nos coloca numa situação que--chega _a ser realmente digna 
de preocupação. Louvo V. E:x:\ no iitício do seu pronuncia
mento, e, tenho a impressão, pelo desenvolvimento do seu 
raciocínio, de que vamos ter hoje, tieSfã. sexta-feira, um grande 
te[!la debati4o peste plenário. Fica o registro, ·porque- V. Ex' 
está sendo feliz; temos que examinar-profundamente as razões 
desse negativismo, desse pessimismo que envolve, também, 
_o_ Pode_r Legislativo, de uma mane~ra imerecida .. 

O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex•, nobre Sena
dor Efcio Àlvares, do Espfritq Santo", principalmente porque 
V. Ex~ fez umdiscemimentó~~r:(éto. O parlamentar que errar, 
tem que ser-.ciiticacto; issêf·e'fun"ção da Imprensa. O parla
mentar que Cometer deslizes tem que ser criticado. Já o fui 
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muitas vezes e isso_s_ó contribui para o meu crescimento- como 
parlamentar. O que não pode, o que não deve, o que não 
podemos permitir que continue a acontecer é que a figura 
de um parlamentar seja confundida com a Instituição. Nobre 
Senador Elcio Álvares, veja, não podemos acusar só a_ impren
sa, que muitas vezes reflete aquilo que nós mesmos falamos. 
Quantos parlamentares fabricam aqui o pântan-o-para ser a 
flor do pântano? Questões de administração interna vêm para 
o microfone para ganhar espalhafato. Conheço a estória, nada 
edificante, de um homem que era presidente de uma Câmara, 
arrebentou com o poder, elegeu-se ao mais alto cargo legisl~
tivo do País e, de maneira inusitada, arrebentou com a institui
ção demitiu todo mundo, criou o pântano, criou o lodo para 
ser~ flor do lodo. todos entraram na Justiça, todos retornaram 
ao trabalho, receberam os atrasados devidos, mas o autor · 
da façanha não devolveu o seu mandato. - -

Sr. Presidente, Srs. Senadol-es, podem notar qu~-~ pes
soas que mais dão entreviStas quase sempre o fazem contra 
a Casa. Devó d_izer _que-Para mim _é um martírio, eu qUe 
já estou nesta casa-há 12 aõáS, assistir às sessões -inaug~rais 
da Câmara e do Senado quando cada parlamentar que, sobe 
à tribuna diz: "Vou cobrar a dignidade desta C?sa•:. Como 
se esta Casa tivesse perdido a dignidade em algum momento! 
Quem resistiu à ditadura? Quem Veiôad.êirãniente foi as trin
cheiras contra todos os achaques? QUem. sOfreu a invasãO 
das armas? Quem teve-os-seus melhores elementos cassados? 

DescUlpem-me, mas toda vez que toco nesse··assunto, 
nobre Senador Elcio_Álvares, lembro-me que o Poder Judi
ciáriO--nos faltou eitr-muito. Tivem-os, nesse~-perfodo) _c!_uas 
ou três sentenças edifiCantes ·mas, o Congresso Nã.cional não 
faltou nem como Instituição nem como homens aqui dentro. 

Esse Deputado, há pouco tempo, gritava tanto que eu 
custava a entender o que dizia. S. Ex• falava perto do micro
fone:· "Vou cobrar a dignidade desta Casa". Um belo dia, 
eu o vi na televisão, com um papel na mão, esbravejand9 
e dizendo: "Três- engraxares custam 500 mil cruzeiros para 
a Câmara dos Deputados! Isso é um absurdo"! Estava cobrada 
a dignidade da Casa. 

Qualquer empresinha, hoje, pequena, dá condição de
trabalho_ aos seus funcionâiios. Eu uso_ o canp do Senado, 
didaticamente. Não abro mãol Os funciOriários de uma peque
na firma de minha propriedade, revendedora de tratares, lá 
no interior; usam õ-socarroS da minha empresa; q~d() o carro 
quebra, sabe qu,em conserta? É a fir~a. Quem p~gao combus
tível? É a minha empresa. Estou dizendo a mmha empres_a 
porque são todas as empresas do Brasil que assim proc~d~m. 
Isso não incorpora salário.-

Se __ aos_domingos_eles vão _ao clube, com suas fam!1ias, 
nos carros da empresa e eu me encontro com eles, não os 
repreendo. Esse ato é mais do que normal. 

Mas, nobres Senadores, quando um parlamentar é sur
preendido num almoço, num restaurante público, no se1:1 carro 
oficial, às vezes um almoço político. A Casa ·vem abaixo. 
Mordomia! Aí passamos a ser aehincalhados na rua. "Olha 
os marajás"! 

Muito bem, a tática do Pelé, desculpem, não é diferente 
da táfica do atual Presidente. Pisar no pescoço da classe polí
tica para- subir! Não inovou. Espero que desta vez ilãO dê 
certo. Foi exatamente assim, denegrindo a figura do funcio
nário público e a figura do político que Sua Ex~elência -~~pal
mou a Presidência da República, e deu no que está dando. 

Quero prosseguir nesse raciocíniO. ~ 

Por óutro lado, -s~ e Srs. Senadores, falei aqui de um 
episódio do_qual me lembro muito bem. Se quiserem compro
var, o Senado tem uma biblioteca muito bem equipada a 
que poderemos recorrer. _ _ __ 

San Thiago Dantas foi aos Estados Unidos da América 
negociar interesses do Brasil. Reuniram-se Carlos Lacerda 
e Leoriel Brizola e tramaram a derrubada, publicamente, para 
solapar, para tirar o chão de baixo de Sant Thiago Dantas. 

Mas San Thiago Dantas já morreu! Mas Sant Thiago 
Dantas episodicamente pertencia ao Governo. San Thiago 
Dantas fora lá fora, não cuidar da imagem do seu ÇJovemo, 
mas cuidar do interesse do País. 

Enfraquece-se o representante, e é evidente que o inte
resse está prejudicado. 

Agora quero chegar ao __ episódio de ontem: a privatização 
-da Üsiminas. Foi denunciado por quatro cantos- e a fonte 
era uma só - que o I.eilão já estava combinado. Não sei 
como é leilão combinado, se o leilão tem que ser público. 
Não sei! _Quero que me expliquem. O leilão é público. A 
maioria seria, sem dúvida, das empresas multinacionais! E 
o que aconteceu! PouqufssimaS empresaS multinacionais com
pareceram, para inf~licida~e nossa:, ao leilão e ao resultado. 
O resultado foi de 15% acima do valor estimado pelas empre
sas de consultaria, idónças e corretas. Avaliar empresa ~_uma 
técnica- Que qUalquer indivíduo um pouqufnho esclarecido em 
teri:noS de economia sabe fazer. Qual é o retomo de capital 
que essa empresa ~á em 7 anos? ª ~-·~,., ela vale_ "x':_._ Se 
VOcê compra-- por --menos um pouquinho, você fez_ um bom 
negócio. Se você paga mais um pouquinho você não fez um 

_bom negócio. Mas meu Deus, issO é_do conhecimento mundial! 
Isso não está fechado_ em gaveta de setenta chaves. Todo 
mundO razoavelmente informado sabe disso. Quanto é que 
vale a minha empresa? Vale o ret?rno dela em cinco_, seis, 
sete anos. Claro que há-Outras maneiras. Jogam-se património 
líquido, capital investido, remuneração do capital e uma série 
de coisas. Essa é a mais simples. Ouvimos aberrações, mas 
a pior delas, que prejudiciou inais o nosso País foi juSfameitte 
se criar um clima de guerra, que assistimos pela televisão. 
Interessante! O clima d_e guerra foi criado pela mesma pessoa 
que mandou a polícia coibir. Isso é brincadeira. Estão que
rendo_ colocar fogo no circo outra vez, mas esta não foi a 
técnica dele em 1963, 1964? Primeiro, investigàfil-se as- pes
soas, depois manda-se a polícia? 

As empresas multinacionaiS não foram, as empresas na
cionais disputaram. Poderiam ter disput~do as de Minas Ge
rais. Hoje temos fax, temos computador ligado cabo a cabo, 
mas houve uma coação moral. Entendo muito pouco de polítí
ca~ porque, cada vez que fico surpreso com uma manobra 
dess_as, digo: não entendo nada de política. _Mas expliquem
_me~ qtrem--yerâadeiranrente- se -beneficia~ -quem verdadeira.;
mente ganha com isso? Eu sei quem perde e sei quem perdeu. 

Disseram milhões de coisas, como: a Usiminas produz 
material estratégico. Por amor de Deus! Não queiram passar 
recibo de imbecilidade aos brasileiros. A Usiminas só produz 
aço:carbono, 300 dól3:res a tonelada. Há aciarias particulares 
no Brasil que produzem aço de 200 dólares a tonelada, tecno
logia incorporada. Aço-carbono, minha gente, é pouco mais 
que ferro fundido na hora e é matéria prima para conformação. 

Respeito todas as pessoas que foram contra a privati
zação, que lutaram aqui no plenário e lá fora contra a privati
zação, até o momento em que a lei decidiu. Democracia não 
é ditadura da informalidade, democracia é o respeito às leis, 
às- regras. -
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Para müii já erã mUito difícil não entender como é que 
aqui, no Congressb Nacional, aprovamos uma determinada 
lei e a execução dela nos traz trauma. Um homem· precisa 
ser ressalvado. O Procurador-Geral da República, quando 
disse que a lei estava correta, mas o regulamento n-ão, e não 
estava, mais- uma Vez S. Ex•, tinha razão. E teve que vir 
essa medida provis_óri3 de última hora, que votei contra. Votei 
contra, e por quê? Porque foi aproVãdo na rilinha bancada 
que ela era injti.rldica; esse assunto já tinha sido -~$coimado 
do projeto inicial, não podia retornar numa medida provisória. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. RQNAN TITO-~ Pois não, nobre Senador Jutahy 

Magalhães. 

O Sr: Jutahy Magalhães;_ V. Ex', conio~fitdisse o Sena· 
dor Elcio Álvares, está pronunciando hoje discurso que abOI-~ 
da com muita propriedade assuntos da maior importância. 
V. Ex~ relata todo o problema da imprensa, das acusações 
à Instituição e agó~a trata da questão da Usiminas.- Ontein 
tive oportunidade, quando esteve aqui o Ministro Antonio 
Rogéiió Magri. mesmo for~_ do assunto, qe_ manifestar meu 
repúdio pelos fatos que estavam ocorrendo no Río de Janeiro. 
Eu havia, até o último instante, lutado, não contra a privati~ 
zação_da Usiminas, mas contra o método adotado pelo Go~ 
vern_o_ para essa privafizaçãCi: V. Ex~ acabou de declarar que 
na sua bancada comprovaram a injuridicidade da medida pro~ 
visória. É claro! Não entendi como votamos, como aceitamos 
a medida provisória! Todos poderíamos concordar com essa 
privatiZ8ção", mas teiilõS;l.iinbém aqui, rio CongresSo,- o dever 
de fazer com que se cumpra a lei! E, infelizmente, mio cumpri
mos a lei para atingir aquele_ objetivo. Muitos que infelizinente 
estão votarido contra essas privatizações, como eu,-por exem
plo, ficam numa situação desagradável, p_orque são a favor 
da privatização, mas não podem votar essas medidas que estão 
vindo para cá, porque são injiirídicas e, muitas vezes, inconsti~ 
tucionais. Por que não fazer a coisa certa? Houve aqueles 
epiSódios no Rio de Janeiro dos quais fiqUei envergonhado! 
Jogar pedras para atingir a quetri? Não atingiu ninguem· qUe 
foi lá comprar as ações! 

O SR. RONAN TITO - A não ser a -alguns policiais, 
nossos irmãos! 

O Sr. Jutahy Magalhães - Foram feridos quase 60 poli· 
daiS,~ alguns jornalistas e alguns dos próprios I!J.anifestarifes, _ 
na hora em que explodiram as bombas de gás lacrimogéneo 
ou mesmo na hora da prisão. Então, veja V. Ex~ o mal q~ 
essa gepte oca:s1óha-·ao-País! Agora, lutar contr~ o errado? 
Cr"eio--que nós, Senadores, devemos lutar. Precisamos tentar -
evitar que o Governo continue mandando projetas e propostas 
injurídicas, inconstituCiollaís e-que, em noriie do ordenamento 
económico, passemos por Citna das leis que existein n.o"-P3.ís. 
Lembro~me desse baiano_ baixinho, de cabeça grande, que 
está aqui atrás nos olhando, que dizia que fora da lei não 
há salvação. E estamos fazendo muita coisa foi3:da lei! 

O SR. RONAN TITO - Nobre Senador Jutahy Maga· 
lhães, a di!'cussão da lei é uma das coisas maiS lindas que 
conheço. 

Lacordaire, na "Continuidade da Discussão da Lei" disse 
algo que me empolga. Cada vez que ouço falar no respeito 
à lei lembro~me de Lacordaire. Disse ele que nas relaçOes 
entre o frac_o e o forte, a liberdade oprime o fraco; a lei 
liberta. 

Ulysses Guimarães, quarido promul"gou a ConstituiçaO, 
como Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Ievan~ 
tou a Constituição e disse: "Dedico esta Constituição ao Iri8.is 
pobre, ao mais humilde de todos os cidadãos, aquele que 
tem a seu lado apenas a lei". Esta é a função da lei. 

Há um jurista, meu conterrâneO de Campo do Meio, 
Minas Gerais, Noel Azevedo, que foi Presic;Iente da Ordem 
dos Advogados do Brasil em São Paulo, durante 25 anos. 
Em 1937, na Cid~de do México, ele disse algo que é ó~vio. 
Óbvio e ululante, mas o trágicO do óbvio é não ser praticado. 
Disse ele: "A função da lei é-proteger o fraco- do forte. Essa 
e--a funÇão -da lei". Essa afirmaçãO provocou um rebuliço 
t~o _grande )10 encontro dos juristas qu-e eles quebraram o 
protocolo e começaram a indagar quem era o forte e quem 
era o fraco nas relaçõe~. Devería~os m.andar imprimir essas 
duas frases e distribuí~las para todo o BrasiL O forte é o 
patr~o. o fraco é o empregado; o forte é latifundiário, o fraco 
é o posseiro; o forte é o credor, o fraco é o devedor", e 
foi por aí afofa, descrevendo o fraco e o forte nas relações. 
Mas a lei também é mais ou menos como o vidro: se começa 
a trincar acaba toda a utilidade. Nós, que lutamos, pagamos 
caro na luta para a derrubada da ditadura, para o respeito 
à lei. Nós não podemos admitir que a lei seja arranhada -
e dis_se-o_muito bem _o S~nado_rJutahy Magalhã~s- muito 
menos aqui, que é uma Casa de leis. Devo dizer que esse 
raciocínio do Noel Azevedo me tirou do torpor, porque entrei 
na política para combater a ditadura, apenas para isso, não 
tinha um objetivo, porque só sabia que a ditadura nos faziã. 
um grande maL Era Presidente da Associação Comercial e 
denunciavam um endividamento externo, e eu dizia_: "Co~ 
nheço o banqueiro. Na medida em que sobe o endividamento 
diminui a independência do devedor". Era contra isso, basica~ 
mente, a tortura, o cerceamento da liberdade. _Mas um dia, 
lendo Noel Azevedo, descobri a minha função, fazer leis. 
!--eis para qJ.!.ê? Para protege-r p fraco 9o forte. Fisc~lizar o 
Executivo, ·fiscalizar o que acontece por aí, mas, principal
mente, tornar~se escravo da lei. Essa é uma função nossa, 
daqueles que queremos construir a democracia. 

O~ço co~ prazer o nobre Senador ~le::~andre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa - Nobre Senaôor Ronan Tito, 
cumprimento V. Ex~ pela análise que faz de muitos problemas 
brasileiros no dia de hoje. Sinto apenas que V. Ex• não tenha 
tocado na causa_princip31 de tudo isso que tem demonstrado, 
-Com o desassombro, com a coragem que lhe é peculiar, toda 
a vez que fala nesta Casa. A _causa maior de todo_s esses 
problemas é, sem dúvida nenhuma, a hipocrisía, que tcimõu 
conta do Brasil, aliada a interesses que hão podem ser confes
sados. 

O SR. RONAN TITO -Perfeito. 

O_Sr. Alexandre_ Costa- Então, vivemos num País em 
que se muda de ideologia, muda~se de pensamentO, como 
a temperatura que muda durante as horas do dia. Fala-se, 
confunde~se política com políticos. Não se procura saber abso~ 
luttlmente quem é quem, ~ntre tantos ~ t~ntos ~o_!llens da 
melhor qualificação, que têm assento Do Congresso. E o julga
mento não é meu. O julgamento é da própria população. 
Vejo ali o Senador Nelson Carneiro, que veio da Bahia, foi 
do Rio de _Janeiro e continua se elegendo tantas e quantas 
vezes deseja, porque acreditou-se, no Parlamento, como ho
mem de bem. Citei~o apenas porque olheí para a figura respei~ 
tável qu~ ali se encontra, mas tantos outros_ homens ilustres 



Outubro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io II) Sábado 26 7391 

aqui têm assento. JUlga-se a inStituição; não se julgam os Um dia, esta vã -aqui em Brasília, ciceroneando um visi
homens; fala-se do Senado, fala-se da Câmara. Mas se V. _ tante_ do exterior, ~:~m francês --e o meu francês ficou no 
Ex~ percorrer o Brasil, entre jornalisfas, dOnos de jornal, C::m- gináSio, quando mUito chegou ao curso científico -. c_om 
presários, homens até sem profiSsãO, e perguntar--:- Querem muita dificuldade, tentando mostrar Brãsília, conversando, 
ir para aquela instituição que vocês acham que é -iU:iril? ---:- _quando ele viu uma placa e perguntou: "O que é aquilo ali? 
Todo mundo vai querer. Então, veja V. Ex• onde viVemos:- Eu tentei traduzir, mas ele vira'{a para mim e dizia que não 
O Pelé, que foi ídolo, efetivamente, do futebol há tantos estava compreendendo. Atalhei-o e disse": É para obedecer 
anos, e que não acredito que jogue nem mais bola çle gude, aos sinais de trânsito. Ele, então, disse: "Mas aqui vocês 
é expoente e figui"a que ocupa um~ televisão para falar das fazem placas para que o outro obedeça à lei". Eu disse: '~O 
institliiçõ"es, de tantos lnéritos, de tantas lutas como, não vou pior é que ainda assim a lei não é cumprida". Ele já tinha 
repetir. V. Ex• já citou no SeU discurso. -De mineira que :entendido _a minha explicação há muito tempo, não estava 
a hipocrisia tomou conta do Brasil, o homem pensa uma éoisa era entendendo o sentido da placa. 
e fala outra. O Governo ãi está, e- õs- resultados são- aqueles o Sr. Roóaldo Aragão_ Existem a lei e a placa. 
que não foram cumpridos, muito embora os murros na mesa, 
e acredito, até, que desejasse fazê-lo. A minha crítica não o SR. RONAN TITO _--Existe a "iei e eXiste- a Pfãca 
vai tão fundo, mas não o fez. Vivemos aqui ao sabor do chamando a atenção para o cumprimento da lei. Ele disse: 
mprimento das leis, fazendo-as para que não sejam cumpridas. "Mas não estou _entendendo". Falei: "Mas o Sr. agora, vai 
Faz-se a Constituição, assume-se sabendo que tipo de Consti- me entender menos ainda, porque mesmo assim elas não são 
tuição existe, promete-se tudo para o povo e depois diz: "Não obedecidas". 
posso fazer porque a Constituição não deixa". Então, está O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite-me V. Ex~ 
aí todo esse problema nacional arrastando-se. Não creio que um aparte, nobre S-enador Ronan Tito? -
haja mais visã-o para os políticos, porque não há luz no fim 
do túnel. Já não existe mais tanta esperança. Ainda não a O SR. RONAN TITO - PoiS- não, nobre Senador Cid 
perdi, mas acredito qu-e-a gtãnde população brasileira já per- Sabóia de Carvalho, ouço o aparte de V. -Ex~- -
deu essa esperança, e o Brasil se arrasta sem leme e sem O Sr. Cid Sabóia de Carvalho-Lamento não ter chegado 
bússola para, quem sabe, um grande país; para, quem sabe, no início do discurso de V. Ex\ mas compreendi bem seu 
outra coisa que nenhum de nós desejamos. objeto, e sei aonde V. Ex• quer chegar. Então, queria incluir 

0 SR. RONAN TITO _ Agradeço muito 6 aparte de a minha fala na sua para ressaltar algumas coisas que são 
v. Ex• -- - -- - -- da nossa concordância mútua. Ambos concordamos no mesmo 

Nobre Senador Alexandre Costa, Millôr Ferriandes, um ponto. Lutei aqui Contra a privatização da Usiminas. Votei 
dos maiores humoristas deste País, escrítor, teaffólogõ:-tradu- contra a medida provisõria. Votaria mil vezes contra essa 
tor diz: "Humoristas, hoje, são ·os- íióssoS pfofetas". Sabe medida provisória. 
o que ele disse sobre a luz no fim do túnel? "Se você __ estiver O SR. RONAN TITO__:_ Também votei contra, nobre 
enxergam:lo luz no fitlCdo•túnel é o t~em __ g~e vem na contr~- Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
mão". Viu? Acautele-se! (Risos .. ) ~" --~-

-- -- - ~- ---0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Exato. Agora, no mo-
O Sr. -Rorialdo A-1-agãõ- V -~Ex~ ine pcnrifte um aparte, menta em que somos vencidos nesta Casa no Projeto Júnia 

nobre Senador Ronan Tito? - - - · "do 1 · Manse, somos venet _ s, no Congresso Nacional, re ativam~n-
0 SR. RONAN TITO- <Juço com praZer o nobre sena- te à Medida Provisória ri~ 299, e essa medida provisória se 

dor Ronaldo Aragão. transforma em le_j, resta obedecê-la. 
O Sr. Ronaldo Aragão - Senador Ronan Tito, estou O SR. RONAN TITO- Claro. 

ouvindo com toda a atenção o--pronunciamentO de V. Ex~ 
Inicialmente, quero parabenizá-lo. Trata V. E~ de uma série 
de problemas que tomam conta do País. Entendo qUe O Brasil 
tem leis demai"s, precisamos apenas-clirtlpri-las. Não precisa
mos de tantas leis. Embora não seja j_1:1rista~ no:enteri~~iiie":to 
do dia-a-dia, acredito que precisamos é que se cumpram as 
que estão aí. Agora, para: se cumprir a lei,_ faz-se outra::Então, 
Senador Ronan Tito, tem raz3C) -y: Ex~ qUandó dlZ qUe o 
Brasil precisa ser mais réspêifado p0r-06S-mesmos-::enq-uãnto 
Nação. Qu-eria paiabeitizar V. Ex• pelo gr::mde discurso que 
faz nesta Casa chama:itdo- a atenÇ-ão da Nação e -~~ __ todos 
nós-. 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. Ex•, Senador 
Ronaldo Aragão. . _ . 

Capistrano de Abreu, em 1854, fez uma declaração muito 
parecida com a de V. Ex~ Quando se cogitava de uma Consti
tuição, ele disse o seguinte: "Para o Brasil bastaria uma Consti
tuição de um único artfgo: "Que_ todos tenha vergonha na 
cara. Revoguem-se as disposições em contrário". 

V. Ex~ ta-ffibémiàlou que nós fazemos lei para fazer cum
prir a lei. 

O Sr. Cid Sabóia de Carv3.Ibo --É, por isso,_ que vejo, 
com muita tristeza, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Não 
entendo que o movimento sindical brasileiro e outros movi
mentos de massa tentem se firmar ao arrepio da lei. Sou 
daqueles que acreditam que a lei é a única trilha certa, é 
a salvação. Os fracos só conseguerrr-alguma coisa se a l~i 
os assistir. Os poderosos às vezes parecem prescindir da lei, 
mas não podem. Há poucos instante_s, V. E~ falava em quem 
é o fraco na relação jurídica. Se a relação jurídica é.Jícita 
para ambos os lados, os dois lados são fortes, porque há 
um equilíbrio no Direito para o t;~lacionamento jurídico. Al
guém tem o dever de entregar, alguém tem C5 direito de r~ceR 
ber. Quem deve paga, o credor recebe mas não pode se exce-

-~der no seu crédito. A Jei fi§çali?:a a -__ exata ~xecução do ato 
jurídico perfeito. Todos são forteS: Mas fracos serão aqueles 
sempre a quem a lei não assistir. Por isso, ontem_, todos os 
manifestantes eram fracos porque estavam contra a lei. A 

-polícia, lamentavelmente, ali estava cumprindo um papel de· 
sua obrigação. Bo_m que não precisasse de polícia ou que 
a educação do respefto à lei fizesse prescindir de um movi
mento q.ue exigisse a polícia nas ruas, ainda mais cometendo 
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aquilo que muito bem V. Ex~ enfocou e que dói tãmbém 
em nossas almas. Que neste momento têm o ·mesmo senti
mento por igual. Como é ruim saber que Brizola incita e 
depois como é ruim saber que Brizola reprime. Isto realmente 
é um fato político altamente negativo, qualquer político madu
ro sabe que se ele faz hoje o que não pode manter amanhã, 
se for Governador do seu Estado, está errado. Está absoluta
mente errado. Gosto de ouvir V. Ex" quando fala das privatiza
ções, porque, pelo menos momentaneamente, sinto-me ine
briado e isso até me acalma, como se eu tomasse um Melhorai 
para a minha dor de cabeça. O seu entusíasmO é tãO grande 
nesse problema da privatização e sua idéia é tão diferente 
da minha, mas nós nos misfuramõs, em face- dã admiração 
que tenho por V. Ex~, e íssó iiplaca um pouco a minha indigna
ção, que, hoje, se resume mais ou menos nesse aspecto: tudo 
bem, se o Governo __ tiver razão, estamos privatizando. Será 
ótimo para o País. Mas se ele estiver errado, não há um 
caminho de retorno, não há como, depois, recobrar os prejuí
zos que, porventura, tenha sofrido o Estado. E, diante dessa 
aflição que assalta a minha alma, escuto a palavra de V. Ex~. 
que a mim acalma pelo seu entusiasmo e pelo homem sério 
que é V. Ex" principalmente quando fala da Usiminãs, -traz 
dados novos e, sendo mineiro, como Alfredo Campos e Júnia 
Marise, autores do projeto, V. Ex~ tem uma idéia diametral
mente oposta e é, no entanto,- do meu Partido, que é um 
partido de linha muito avançada, o qual foi liderado por V. 
Ex~ aqui rio Senado. Por isso, sua autoridade é extraordinária 
nessa matéria. EStolC ouvindo o_ discurso d_e V. Ex~ com o 
máximo de admiração. Um abraço. Muito obrigado. 

O SR. RONAN TITO - Sou eu quem agradece, nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

A discordância, sabe V. Ex~, é uma tónica desta Casa. 
E esta Casa, justamente quando estabelec~ o contraditório, 
é que cresce. -

Mesmo dentro da Bancada, o nosso Partido, disse V. 
Ex\ é um partido avançado. Eu diria mais: é um partido 
democrático, por isso ele permite o contraditório dentro das 
próprias fileiras, até um determinado momento. Quando deci
dimos, na tarde de anteontem, por unanimidade, que votaría
mos contra a medida provisória, acho que não restava dúvida 
alguma a nenhum Membro da Bancada de como votar. A 
discussão_ foi calorosa e demorada, mas, felizmente, para o 
engrandecimento do nosso Partido e da democracia, não hou
ve defecções da Bancada do Senado. Todos votamos contra. 

Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, tenho também 
muita admiração po-r V. Ex• Esta Casa é constituída de pessoas 
bastante diferentes umas das outras, não só de regiões diferen
tes como de formações diferentes. V. Ex~ é um jurista; é 
um professor de Direiro; eu sou inculto, não tenho curso 
superior. Tento trazerpa:ra cá um pOucO da minha experiência; 
experiência de empresário do interior, que procura atu_ali
zar-se através das leituras e, principalmente, através de via
gens, de discussões, de debates, de simp6sioS, cõffiõ ·caminha 
a nossa economia, como caminha o mundo. 

Em outro dia, lancei aquf ú.nf debate -o meu discurso 
não deve ter durado 20 minutos, e fic.J.uei maiS de duas horas 
na tribuna - sobre o novo papel do Estado. Qual deve ser 
o papel do Estado? Temos que queSriCitiãtis-scq,ara estabelecer 
as regras, porque o mundo mudou, e de maneira violenta, 
principalmente nos últimos cinco ano-s~- O mundo de seis anos 
atrás era um; hoje, ele é completamente diferente~ 

O Muro de Berlim caiu; O mur'o que eXiSte~ agora é o 
do grande rio, que separa os Estados Unidos dos países pobres, 

que separa os Hemisférios Norte e Sul. Esse é o grande muro 
a derrubar. Não há mais muro ideológico, mas o muro" do 

_bem-estar social. E cada vez que estamos aqui· atrapalhando 
o desenvolvimento _da tendência histórica: e do caminho dos 
países desse mundo, estamos desempregando. Às vezes, fala
mos em nome dos trabalhadores, mas, estamos desempre
gando. Estamos dando um salário menor. 

Não há solução para os salários se não criarmos uma 
política de pleno emprego. Não há. Por lei não se cria salários, 
porque o mercado corrige. 

Querem_um exemplo: votamos esses dias um salário de 
. mais de cem dólares. 

Quanto vale o salário agora? 
Talvez a metade. A depreciação aconteceu em menos 

de um mês. 
Não é por lei, porque se o fosse eu proporia uma lei, 

aqui, no Congresso Nacional, à qual deveríamos votar. Qual 
o melhor salário mínimo do mundo? Dos Estados Unidos 
da América? Mil dólares? 

Vamos votar uma lei dando 1 mil e 500 dólares para 
cada irmão nosso. 

Mas a economia é implacável e burra. Ela só tem duas 
parcelas o dever e o haver. 

Você para dar alguma coisa tem que tirar de alguma 
coisa. 

Outro dia, nobre _Senador Ney Maranl!ão, eu 4isse que 
o Brasil tem algumas tragédias. A grande tragédia, no momen
to, no meu entendimento, é que Os economistas deste Pafs, 
todos muito bem postos, em cargos-chaves, não entendem 
nada de Minas Gerais. 

Mas, desgraçadamente, ao mesmo tempo em que faço 
uma crítica, devo fazer uma autocrítica! desgraçadamente nós, 
os políticos, entendemos muito pouco de economia. 

Veja, e a Casa não serve chantilly sem morangos, nem 
morangos sem cbantilly. 

Quando falamos em política, falamos em economia; 
quando falamos em economia, falamos em política. Já defendi 
aqui a tese de que o melhor Ministro da Fazenda que o Brasil 
já teve em todos os tempos, chamava~se José Maria de Alk
min, que era um advogado, e que aguentou todas as "loucu
ras" de Juscelino Kubitsçhek. Por quê'? Porque não existe 
uma pasta mais política do que a pasta da Economia. Mas, 
por outro lado, devo reconhecer, que nós estudamos pouco 
economia. 

Devo fazer aqui justiça a um Senador que llão está ·pre
sente neste momento, e que é tão presente. Trata-se do Sena
dor João Calmon, um homem obstinado em educação e eu 
também S. Ex• prega nesse des~rto há muitos anos, eu, como 
seu aluno, venho logo depois. As vezes, aqui citam o exe-mplo 
do Japão: essa empresa inclusive é- estãtal no Japão! Depois 
que nós investirmos 50% do nosso orçamento na educação, 
durante 50 anos, podemos falar em copiar o Japão, antes 
disso não dá. 

O Sr. Ney Maranhão -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex•, nobre Senador. 

O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador Ronan Tito, 
V. Ex~ é um homem que é formado também na escola da 
vida, e tem uma qualidade: não tem a rudez nas coisas que 

-diz, que pensa e que defende. Marcou em mim profunda
mente, nos debates acalorados sobre privatização, sobre essa 
luta que foi coroada ontem com a privatização da Usiminas. 
Eu acho que foi arrancada do início da saída deste País para 
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o seu-desenvolvimento. Ainda muito moço, quando Deputado 
Federal, eu dizia que a Sorbonne da política brasileira é o 
Estado de Minas Gerais: V. Ex~ como mine"iro, coriio homem 
do Estado das Alterosas, fez discurso duro, mas naquilo que 
V. Ex~ sabia que estava defendendo os inter~sses do Brasil 
e do seu Estado. V. Ex~ falou que a Usimin3s, durante 35 
anos de funcionamento, deu um prejuízO ã seu Estado de 
2 bilhões de dólares. Somente em ICMS. Quantas escolas, 
quantos benefícios o Govetno-de -Minas Gerais po-dería fazer 
com esses 2 bilhões de dólares, Senador Ronan Tfto? V. EX" 
é um Senador da Oposição, mas urna oposição construtíva, 
uma oposição honesta, uma oposição sem demagogia, V. Ex• 
est4 dando uma contribuição muito grande a este País, pela 
sua credibilidade. _V._ Ex!_foi .Líder do maior Partido desta 
Casa, mas V. Ex• tem uma posição que todos nós políticos 
temos que ter: acreditar neste País. Não podemos, de maneira 
alguma ir de encontro à História. O povo brasileiro já está 
compreendendo isso, pois mais de 70% estão apoiando essa 
política de privatização. Todos nós devemos estar com o pé 
no chão, como bem-salienta V. Ex• em seu magnífico discurso, 
desta sexta-feira. Estamos, no papel, com 14 ZPE para montar 
e estamos escolhendo qual será o EstadO -_que vai adotar a 
primeira. Enquanto fsso, a China Comunista-, que es-tã Se trans
formando rapidamente em um país democrático, já tem hoje 
11 ZPE montadas. Só a ZPE de Shenzhen. Senador Ronan 
Tito, fatora 500 ffiilhõeS de dól3.res por mês. Os investimentos 
são macíços, porque occapital estrangeiro está sendo aberto. 
Chega-se numa zona de exportação daquelas e tem-se a im
pressão de que se _está cm um país ocidental: encontra-se 
banco da Alemanha, banco americano, banco japonês, e nós, 
aqui, retroagindo na História. Coricofdo_ com -o pronuncia
mento de V. Ex• em· número_e grau. Precisamos todos, inde
pendentes de cor partidária, õs- qUe querem-ver o bem deste 
País, não ir contra a história. Parabéns a V. Ex~! 

O SR. RONAN TITO - Nobre Líder-Ney Maranhão, 
agradeço muito o apoio". ·l\A_ll_itas vez~s discorda~ os. Até dis
cordamos muito mais do que concordamos, mas isso aumenta 
o respeito que tenho por V. Ex~. porque, debater, discutir, 
respeitar o outro·, nâo aquele que pensa sempre como nós, 
mas aquele que mantém uma coerência com o seu penSa
mento. 

Nobre Senador, uma coisa _que muitO me machucou, aqui, 
neste plenáriO, e devO-COnfessar, é que foi colocado, de manei
ra bem clara, que nós que queríamos privatizar, é:amO:s-~.raido
res; e quem queria preservar a Usimínas era patriotii~1nteres
sante, essa campanha nasceu de um partido dito socialista. 
E Felipe Gorizáles, que é Primeiro-Ministro há noV~ ?DO§ 

e _meio na Espanha, a primeira coisa que J~_z_ no ·gov~rno 
foí"j;tliVatizar a indústria estatal mais importante que havia. 
Não me consta que os'socialistas da Espanha tenham-no cha
mado de traidor, mesmo porque ele continua send_o recondu
Zido. Mas, Senador, parece que tenho uma sina: estar na 
contra-onda. 

O Sr. Ney Maranhão -V. Ex• está certo. 

O SR. RONAN TITO- Não. Não me Importo de estar 
na contramão da onda. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex' não aceita patrulhamento: 

O SR. RONAN TITO-- Nilo quero -estar na -contramão 
da História. Quero estar vigilante para nao--me perder nos 
descaminhos da história. E a História hOje se reeSCreve a 
cada cinco minutos; a onda não me interessa. Fui CháffiadO 

de comunista há dez anos no meu Estado. Nunca me defendi; 
nunca fui marxista. Por quê? Porque tenho o maior respeito 
pelos comunistas. 

O Sr. Ney Maranhão- Como eu também, Senador. 

O SR. RONAN TITO- Os comunistas convictos acredi
tãm que aquela é a nielhOr solução. Nunca acreditei, talvez 
até por falta de informação. Como disse aqui, não sou um 
erudito. Não consegui ler O Capital. Confesso que tentei mui
tas vezes não consegui! Achei .chatíssimo, desculpem-me. Pe
guei, depois, uma edição sintetizada - olha que gosto de 
economia- tentei desesperadamente, lia, relia. Guardei algu
mas frases que me impressionaram profundamente. Uma, que 
vou citar aqui e que acho uma verdade palmar. Hoje, ninguém 
discute que_ Marx foi um cientista político da maior iffipOf~ 
tância, principalmente na análise. Ele disse uma coisa que 
achei extraordinária: não existe na-da -~ais socializável do _que 
o déficit. Conhece alguma coisa mais socializável do que o 
déficit, nóbre Senador Jutahy Magalhães? O déficit aconteceu, 
nós todos pagamos e de maneira desigual, porque o pobre, 
o miserável, o desempregado também paga o déficit. Alimenta 
a inflação, e ele biscateia, ganha ali um pouquinho, não dá 
conta de se manter. 

No entanto, toda vez que tomamos uma medida nadire
ção de cóibir o déficit, ah! issO Túio pode! E aparecem os 
salvadores dos trabalhadores querendo consertar só a situação 
do trabalhador dentro do País, como se isto fosse possível. 
Por amor de Deus! Ou consertamos a economia en-mo Lffil 
todo, ou todos vamos pagar, principalmente o trabalhador. 
Aliás, lembro sempre de La Fontaine: "Fousles flateurs vivent 
et dependent de celui qui les écoute. - todos os aduladores 
vivem ou dependem daquele que os escuta. 

Vou falar isto até ficar surdo, porque rouco já estou: 
enquanto não consertarmos a economia, enquanto não criar
mos uma política de pleno emprego, o salário não terá solução. 
No crescimento da economia, há possibilidade de se distribuir; 
na recessão, aumenta a concentração da riqueza em poucas 
mãos. Isso é mais aritigo que Adão. Existe a recessão, o capi
tal, corno diria John Rockefeller, não é covarde: é resg_uar
d~dor._ Ist9 ~um eUfemismo: ele é covarde. E o que acontece? 
O capitalista puXa o capitaL Qtieni. fica sem a coberta nessa 
hora? O assalariado. . 

Nobre Senador, o discurso era despretensioso, mas aca
_hou excitado pelos apartes dos colegas. QUeria apenas denun
ciar uma trama que vem se repetindo. O Senador Cid Sabóia 
de Carvalho falou com todas as letras: o Governador Leonel 
Brizola incitou o povo e depois mandou a polícia. Mas ficou 
_no gabinete dele de ar refrigerado. IssO não é novo nele não. 
Lembro-me bem_ desses atos que ele fazia. V. Ex~ se lembra, 
nobre Senador, de 1962, 1963, 1964? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Lembro de muitas coisas que 
gostaria de esquecer. Mas, se V. Ex~ permite, V. Ex~ fala 
sobre a obrigaçã_o dos governos de buscar extinguir o déficit 
·dentro da citação gue V. Ex• fez de Karl Marx. Veja V. 
Ex~ que o governo começa a" entrarem choque consigo mesm~. 
Por isso, digo que gostaria de esquecer algumas coisas. V. 
Ex~ deve se lembrar de um debate longo, ainda no Governo 
passado, aqui no Senado- e sei que foi no GQvefno-passa-do, 
porque o Senador Itamar Franco entrou nesse debate comigo, 
estávamos do mesmo lado - sobre a questão da incidência 
do imposto sobre o ouro. Quanto se disse aqui que era neces
sáriO ieduzir essa il].~idência para I%, senão o Uruguai conti
nuaria exportando o nosso ouro como se fosse produzido lá! 



7394 Sábado 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao ll) Outubro de 1991 

Depois de muita luta e muita discussão, depois de aceitarmos 
a existência dessa necessidade naquele momento, o que se 
vê é-o Governo retornando, aumentando a incidência e nova
mente. falando que o nosso ouro será exportado pelo Uruguai. 
Veja V. Exa que as coisas não se entrosam bein.. Na medida 
em que Se toma Uma atitude por uffi caminho, toma-se a 
atitude inversa. Isso revela falta d.e: gerenciamento global neste 
País de dimensões continentais, cuja Administração", Que ã.in
da é muito centralizada, deveria ser mais cuidadosa, para 
não entrar em choque consigo rrieS:ma. - -

O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex• o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (E leio Álvares)- Lamentavelmen
te, apesar da importânda- do pronunciamento de V. Ex\ a 
Presidência--deve adycrti-lo que o seu tempo está esgotado. 

O SR. RONAN TITO- Penriita-me V. Ex• apena~ um 
minuto, para que eu possa encerrar o meu pronunciamento. 

Complementando o exemplo dado pelo Senador Jutahy 
Magalhães, cito a B_íblia: "Uma casa dividida _é presa fácil 
do inimigo!" Se nos divid!r_J110S aqui, principalmente quando 
tocamos em relações externas, estamos perdidos. Se o Go
verno é dividido entre si, é o caos!_ 

Sr. Presidente, a Usimi.Oas-foi privatiZadã, deiXóu de ser 
estatal, é quase socializada. Os maiores arrematadores são: 
10%, os empregados; quase 10%, a Caixa de Previdência 
do Banco do Brasil; 16%, Vale do Rio Doce. uma empresa 
muito cara ao Estado de V. Ex~, mas_ não _muito no Estado 
de origem, Minas Gerais. Só deixou buracos; saí de lá com 
um trem num túnel aberto_. porque não transporta mais nada, 
a não ser o próprio minérid~ Arthur Bernardes já havia preve
nido de que minério só dá uma safra. De qualquer maneira, 
temos, hoje, a Usiminas prãticamcnte socializada. E as cassan
dras diziam que seria- -uma entrega pura e simplesmente a 
grupos já carimbado_s! _NãQ sei - repito - Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, como se faz num _leilão público de cartas 
marcadas. V. Ex~s sabem?_ -

O Sr. Esperidião Amin- Quem acusou é que deve saber 
-acusou e garantiu! 

O SR. RONAN TITO- A únjca eQisa de cartas.marcada.s 
que vi foi o movimento para expUrtgir as multinacionais do 
leilão, coibindo-as. Isso atrapalhou demais o Brasil, porque 
desvalorizou no fi_n_al_ Q_preço da empresa. 

Agradeço aos nobres Senadores pela paciência com que 
me ouviram e ao Sr. Pr_e_sidente pela tolerância. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Ronim Tito, o Sr. Dirceu 
Carneiro, ]" Secretário, deixa a cadeira da presiaênCiil, 
que é ocupada pelo Sr. Elcio Álvares. 

O SR. PRESIDENTE (E!cio Álvares)- Concedo a pala· 
vra, co-mo líder, ao nobre Senador r\ey_Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder. 
Sem_ revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores, 
gostaria de comentar esse artigo, que ·considero magistral, 
do Jornal do Brasil que se intitula "Marco Zero". Algumas 
coisas que diz esse artigo o nobre Senador Ronan Tito já 
comentou, como, por exemplo, o leilão da Usiminas. Tódos 
nós acompanhamos essa luta titânit~C e :sem quartel, onde 
uma minoria qUeria impor as suas idéias à maioria. O povo 
brasileiro, que já está consciente do que _quer e do caminho 
que deseja trilhar, deu seu aval. Mais d~ 70% do povo brasi
leiro apóia a privatização. 

Houve debates acalorados nas duas Casas e nos tribunais 
em torno da privatização da Usiminas. A quem devemos credi
tar essa 'vitória? Ao Brasil, ao povo brasileiro, ao seu coman
dante, que tem recebido_ pancadas de _todos _os lados. O povo 
brasileiro, através do voto, através de uma revolução, quer 
mudar os destinos deste País. Não digo que o Presidente da 
República não tenha errado: tem errado muito, mas tem acer
tado mais. Tem tido a tenacidade de acreditar num __ Brasil 
mais moderno, num Brasil que quer acompanhar a História 
fl:o_mundo, num B~asil qu~ não pode fica! a reboque da His
tória. 

Nesse enfrentamento de radicais, daqueles acostumados 
a explorar as boas intenções do povo brasileiro para se manter 
no poder à custa da miséria, prometendo nos palanques Íeite 
pasteurizado, dizendo: "Façam o que eu digo mas não façam 
o que eu faço". 

O Congresso, com a sua experiência- como nós, políti
cos, que temos o sexto sentido- não podia deixar de acompa
nhar o povo brasileiro atendido que foi ao aprovar a priva
tização. 

Quero, neste instante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
lembrar o nome do Presidente do BNDES, que foi um soldado 
incansável nas comissões da Câmara e do Senado, mostrando 
o caminho, levando pancadas injustas. 

O nosso Presidente da República, acredito, hoje, está 
sa_t.isfeito_. Passou l!ffi mês, ou mais, recebendo artigos injustos, 
mas direcionados. Essa quadrilha dos oligopólios deste País 
que tanto mal faz ao povo brasileiro, vem com a capa de 
santo e de inocente, e V. Ex'~ sabem que quando falo dos 
oligopólios, dos cartéis, cito o chefe dessa quadrilha: Antônio 
Ermírio de Moraes. Ele prega o caos, seus artigos sempre 
são contra o Presidente e contra o _Brasíl;porque viveu, esse 
tempo todo, mamando nas estatais de onde recebia os beneplá
citos do Governo, através de incentivoS para melhorar e desen
volver as suas indústrias. 

Hoje está chiando, porque, como muitO bem disse o Sena
dor Ronan Tito, ·e-3póio suãs idéias, o Sr. Antônio Ermírio 
de Moraes com o seu Grupo Votorantim e a quadrilha que 
o cerca, recebia dessas ~mpresas, da Siderbrás, __ produtos bara
tos, produtos, Sr_ Presidente e Srs_._ Senadores, com sangue 
e suor do povo brasileiro, com os incentivôs fiscais em qUe 
sempre mamaram através dos financiamentos do BNDES e 
nunca repassaram para o povo brasileiro. 

Tenho em mãos um artigo, publicado hoje, que fala no 
caos e não podemos aceitar certas coisas, porque, Sr. Presi
dente, este cidadão está contra a História, porque, como eu 
~sse anteriormente ele é adepto do: -~'façam o que eu digo 
mas não façam o que eu faço". Em PernamóUCo--eTe- tem 
usinas e destilaria e os operáiios sãO inaltratados. Até escola 
de freiras ele fechou; mas prega que existem uns hospitais 
em São Paulo dos quais ele é beneficente; isso da boca para 
fora. 

Assirii sendo, Sr. Presidente, revolto-me contraesses fari
seus. 

Hoje o Brasil começou uma nova fase da sua História:, 
porque, Sr. Presidente, este jornal traz um artigo do qual 
quero ler alguns trechos magistrais. 

Tive ocasião na semana passada de convidar o· Senador 
Eduardo Suplicy para defender o seu Partido, a CUT, o PT, 
que é o atraso da História deste País; eles ainda não acredi
taram que o mundo mudou, _o muro de_ Berlim caiu, e no 
Leste Europeu a União Soviética, hoje, é um país que está 

. dentro da Hjstórí~. 
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Respeito e tenho admiração pelo Senador Eduardo Supli
cy, porque ele, como Vereador da cidade de São Paulo, lutou 
co~tra a corrupção, lutou contra uma Câmara corrupta, na
quela época. Até os documentos desta Câmara foram incen
diados, ameaçaram o Senador, e S. Ex~ foi atCo fiin e mora
lizou a Câmara Municipal de São Paulo. 

Mas eu não podia concordar com S. Ex·1 e ô convidei 
para o debate; a Prefeíta- Erundina, que é do PT, tem a maior 
dor de cabeça da sua administr-ãÇáõ; cõm u:ma--eStataf, uma 
companhia do Governo, qUe é â'C'MTC, t<S:·E~íêou calado 
porque é verdade. 

Assim sendo, Sr. Presidente vemos no Jornal do Brasil 
trechos como este: 

"Mais do __ que a privatização, o leilão das ações 
da Usiminas, que deu início ao Programa de Desesta~ 
tização do Governo Collor, inaugurou a democrati~ 
?.:ação do controle das antigas estatais. Se a t~nd~ncia 
for seguida nas próximas privatizações, o Brasil ingres
sará na era do capitalismo participativo, que assegura 
aumento real da renda do mercado interno através da 
redistribuição dos lucros." 

Como disse o_Senador Ronan Tito: quem comprou as 
ações da Usiminas for justamente o Fundo de Pensões dos 
FUncionários da piópria Usiritinas. e outros como- o Fi.J.ndó 
de Pensões da Vale Rio Doce. 

Democratizou-se, Sr-:- Presidente, esta companhia que da
va lucro. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex~_ me _P~!_m_i_te, nobre 
Senador? -

O SR. NEY MARANHÃO ---' Com mUito prazer; nobre 
Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Desculpe· me interromper V. 
Ex\ mas gostaria de fazer urna retificação, porque erp_ decla
ração própria ó Banco Bozzano Simonsen diz que tem 51% 
das ações da Usirnitia:S. Veja bem V. Ex~- e acho que isso 
não tem mal nenhum ... 

O SR. NEY MARANHÃO- Claro, Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Apenas mostra que não é, 
como ontem mesmo se alardeava de que a Vale do Rio Doce 
e o Fundo de Pensões âos FunCionários do Banco do Brasil 
teriam obtido a maioria". 

O SR. NEY MARANHÃO- Correto. 

O Sr. Jutahy Magalhães - A maioria será do Banco, 
segundo sua própria declaração. 

O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex•, mas 
o que importa, nobre Senador Jutahy Magalhães, é que houve 
uma distribuição democrática e que uma _parte desse pessoal, 
que é contra a privatização, entendia que o capital eStrangeiro 
é que seria a maioria nessa privatização, e o que se deu foi 
justamente o contrário. Acho que o Banco-Bozzario Simonsen 
é nacional, se não me engano. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Não sei, francamente-- não 
tenho condições de responder isso· a V. Ex~ no momento. 
Agora, vou apresentar, segunda ou terça-feira-, t~:m !:~_qU.eri
mento de informação - V. Ex\ como uin dos Líderes do 
Governo, neSta Casa, pOderia até antecipar, se assim o··ao
verno desejar- perguntando quais foram as moedas utiliZa: 
das no leilão de ontem. 

O SR. NEY MARANHÃO- Aliás; o Congresso Nacional 
já aprovou as moedas. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Não estou querendo saber 
se o Congresso Nacional aprovou ou não as moedas, quero 
saber quais foram as moedas utilizadas. 

O SR. NEY MARANHÃO -Correto. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Gostaria de ter uma idéia, 
porqu~ acho que isso é um dado importante para uma análise 
do sucesso ou não da Usiminas. 

O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex• 
. O ~r. Jutahy Magalhães_- Vou elaborar este requeri

mento de informações e se V. Ex~ puder antecipai, se o Go~ 
vemo desejar assim fazê-lo, antes até da tramitação do requeri~ 
menta, poderia ser dada a resposta. 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito obrigado a V. Ex• 
e procurarei informações sobre o assunto que V. Ex~ traz 
no meu aparte. 

Muito obrigado, procurarei me informar a respeito do 
assunto do aparte de V. Ex~ e dar os devidos esclarecimentos. 

Continuando Sr. Presidente, é tempo dessa gente do PT 
e da CUT_ ensarilhar as armas, colocar sua viola no saco e 
a:ptóvar 9 que a maioria do povo brasileiro deseja. Veja aQui: 

-- -- -- --

"0 ingresso, ainda que tardio, do Br8.sil lia '•ciiida 
__ 9-e priv~tização que sacode a economia mundial terá 
importante efeito multiplicador. Além do sinal de boaS
vindas ao capital e â tecnologia estrangeiros, a privati~ 
zação facilita_ a renegociação da dívida externa, pela 
troca de créditos em participação acionária nas antigas 
esiatais. 

Por tudo isso, a privatizaçã-o já deveria sér saudada 
como o parto de uma nova economia e de um novo 
pafs. As reações histéricas dos setores mais radicais 
a uma troca de controle acionário, que manteve clara
mente o controle político das operações da Usiminas 
em mãos brasileiras, espelham as dores do parto para 
o ingresso do Brasil na era da modernidade. _O _Muro 
de Berlim, finalmente 1 começou a cair ontem no Brasil. 

A meia centena de radicais patrocinados pela 
CUT, que para mim é o braço direito do PT - que 
promoveu o grotesco espetáculo de atraso político bra
sileiro, com correrias no meio da rua e violência. como 

_Se fosse o exército brancalOOD.e de defesa do modelo 
de capitalismo do Estado, está longe de representar 
os_ interesses da maioria do povo brasileiro. Qu"ando 
muito, repreSenta Os interesses -dos sindicalistas da 
CUT, que se infiltraram e dominaram maciçamente 
as estatais e o serviço público brasileiro mamando no 
peito da vaca mooog._,j)r. Presidente, por muitos anos. 

A reação _coÍ'responde ao estertor de uma classe 
ao início do desmoronamento do império estatal no 
Brasil- um estado dentro do Estado. Depois do início 
da desestatização, os privilégios dos empregados das 
estatais não serão mais os mesmos. OS n6vás controla
dores Dão -serão pateritalistas em relação ao _corpora.:.. 
tivismo das empresas da União." 

Sr. __ Presidente, conclamo, neste instante, o CorigresSo 
Nacional para apoiar o miolo do projeto que o Governo man
dou para esta Casa, depois de ter conversado, dialogado com 
os Líderes do Congresso, com os empresários, com os sindica-
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tos, com os fazedores de opinião, também Deputados e Sena
dores. 

Vamos ter nova era, e tenho certeza de que o Congresso 
brasileiro 1 que é atacado e injustiÇado em muitas· coisas, cum-
prirá -o seu dever. -- __ 

PrecisamOS da reforma fiscal, precisamos da abertura dos 
investimeritos de capital estrangeiro para completar o nosso 
des_e_nvolvimento. .. 

O que eStou dizendo, hoje, nesta tribuna, é a exigência 
da maioria do povo brasileiro, que quer rapidez naquilo que 
o Presidente Collor, com sua visão de estadista percebeu na 
sua campanha, depois da qual 35 milhões de brasileiros o 
sagraram Presidente. 

Presidente Collor, Vossa Excelência hoje está de para
béns, e aqui gregos e troianos__juntam-se a Vossa Exçelência 
para comemorar o começo da independência económica deste 
País e a melhoria do povo brasileiro. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO. 

MARCO ZERO 
Mais do que a privatização 1 o leilão das ações da Usimi

nas, que deu início ao programa de des_estatização do Governo 
Collor, inaugurou a democratização do controle das antigas 
estatais. Se a tendência for seguida nas pfóximas privãtizações, 
o Brasil ingressará na era_ do capitalismo partiCipativo, que 
assegura o aumento-real da renda e do mercado interno através 
da redistribuição dos lucros. 

À parte os 51% adquiridos por um consórcio -de bancos 
e de empresas nacionais liderados pelo Bozano, Simcise"n, os 
empregados da sidetúrgica assumirarrt __ lQ% do capital. O fun
do de pensão dos funcionários do Banco do Brasil ficou com 
14,94% das ações leiloadas. a Companhia Vale do Rio Doce, 
a estatal de capital mais pulverizado no país, com 14,61%. 
Considerando ainda as aquisiÇ-ões do fundo de pens-ão dos 
funcionários da Usiminas, caem por tCrra as ·alegações dos 
radicais da CUT, do PT e do nacionalismo xenófobo de que 
a privatizãÇãõ da Usirriinas representaria a alienação do patri
mónio da nação·.- A siderúrgica cOntiGUa-rá em Minas e sob 
o controle nacional. --

Alguns cético-s poderiam argumentar que o leilão basica
mente transferiu o controle .da União para o'utros guichês 
do Estado. Trata-se de uma leitura priiriãiia, como as críticas 
à escolha da Usimiri3S para ser a primeifa dã fila das estatais_, 
Depois de concluída a venda das ações preferenciãiS, a-União 
terá cerca de US$2 bilhões em caixa e ainda poderá cancelar 
montante bem maior de dívidas internas e externas, de alto 
custo mensal em juros e correção monetária e ca_m_bjal. 

O desenvolvimento da privatiZaÇão -terii- frilpõ-rtante im
pacto sobre as fírümçaSpiíblicas, apontadas pelos empresários 
como o calcanhar-de-aquiles da política económica. Somando 
o fato de que se espera do Congresso unia reforma fiscal 
para 1992, melhora muito a perspectativa da política fiscal 
para o ano que vem. 

O irigresSo, -ainda que tardio, do Brasil na "onda de priva
tização que saCode a economia mundial" terá imj:)Qi:-tante efei
to multiplicador. Além do sinal de boas-vindas ao_ c_apital e 

· à tecnologia estrangeirOs- facilita a renegOCiação da dívida ex
terna, pela troca de créditos em participaçãO--ãcíonária das 
antigas estatais. -,_ 

Por tudo isso, a privatização já deveria ser saudada como 
o parto de uma nova economia e de um novo país. As reações 

histéricas dos setores mais radicais a uma- troca de controle 
acianário, qU:e manteve claramente o controle políticO das 
operações da Usiminas em mãos brasileiras, espelham as dores 
do pario para o in:gressO do Brasil na era da modernidade. 
Q _Muro de _ _Berlim_,_ finalment.e, _começou .. a_ çãir" ontem no 
Brasil. 

A meia centena de radicais patrocinados pela CUT. que 
promoveu o groteSco espetáculo de atraso político brasileiro, 
com correrias no meio da rua e violê-ncia, como se fosse o 
exércitO brancalcone de defesa do modelo de capitalismo do 
Estado. está longe de representar os interesses da maioria 
do povo brasileiro. Quando muito, representa os interesses 
dos sindicalistas da CUT, que se infiltraram e dominaram 
maciçamente as estatais e o serViço público brasileiro. 

A reação corresponde ao estertor de uma classe ao início 
do desmoronamento do império estatal do Brasil- um Estado 
dentro do estado. Depois do início da desestatização, os privi
légios dos empregados das estatais não serão mais os mesmos. 
Os ·novos controladores não serãO paternalistas em relação 
éiQ'é~OrpõratiVismo das empresas da União. 

Ainda que a privatização se faça através da compra maciça 
das ações pelos fundos de pensão de empresas estatais -
cujos gigantescos patriinóilios tem origem principalmente mas 
outrora generosas contribuições do Tesouro Nacional, vale 
dizer. de toda a sociedade -os empregados serão obrigados 
a perder a inodolência e a ser mais produtiVOs. -

Afinal, os fundos de pensão vão querer o retomo dos 
seus investimentos, através do aumento da eficiência e dos 
lucros das estatais privatizadas. A rigor, sempre foi isso que 
a sociedade brasileira cobrou: das estatais,~ seus empregados 
mincã entenderam. Agora, sem a responsabilidade de bancar 
as contas das estatais. a sociedade brasileira (incluindo os 
fünciõnários do Estado) vai poder cobrar do governo dedica
ção e eficiência na área social em troca dos pesados impostos 
que paga ao Tesouro. 

O SR. PRESIDENTE {Eicio Álvares)·- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Esperidião Amin 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN {PDS - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, também 
não posso furtar-me a trazer o meu comentário- a respeitO 
desse episódio ontem vencido que o da privatização-da Usi
minas. 

Em síntese. concordo com o que ~disse aqui o Senador 
Ronan Tito; concordo com as observações do Senador Jutahy 
Magalhães sobre a forma, sobre os equívocos; que ac_ompa
nharam o processo de privatização; cúncordo com o que aqui 
disse .o Senador Ney Maranhão. Por isso, não pretendo me 
alongar, quero destacar três pontos. 

Primeiro. nada de euforia, porque a euforia é tão ruim 
quanto a -arrogância. Assistimos a várias manifestações de 
arrogância aqui -e ·na rua - arrogância ·dos que diziãin- que 
o jogo era de cartas marcadas, em benefício de "a" ou "b", 
e não estão aqui para dizer porque o seu prognóstico não 

deu certo; a arrogância daquele tipo de manifestação, fascista-; 
que se registrou tanto no dia 24 de setembro quanto ontem, 
no Rio de Janeiro, repudiada por todos nós. Tanto é àtro
gância a daquela manifestação, levada a cabo por entidades 
verdadeiramente paramilitares. tipo Steru-Abteilung - S. 
A., ... 

O Sr. Ney Maraobão- Comandada por Goebbels. 
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O SR. ESPERlDIÃO AMIN- .,. comandada por Ernst 
Rohem, que foi o primeiro-comandante da S.A. a~~mã. Joseph 
Goebbels fazia só propaganda. O Goebbels era o homem 
da publicidade. Mentir, sempre, era a regra do Goebbels. 
A mentira repetida ganha de verdade. 

Então, neste momento, não me sinto eufórico pela venda 
da Usiminas. Sinto-me sati~feito por cumprir o meu dever. 
~ritiq.Uei as açõ~s do Governo, neste particular. Critique], 
mclusiVe,_ o Presidente do BNDES no _t~-ª~o da questão da 
privatização. Critiquei o Governo pela edição da Medida Pro
visória n 9 299, qu~ é a demonstração de que havia e.r:ro__ no_ 
dispo·sitivo írlStitucional. Ci-ítiQuei "a Procuradoria-Geral· da 
República, que agiu extemporaneamente no encaminhamento 
daquele oficio, no dia 13 de setembro, faltando, apenas, onze 
dias, nã. verdade cinco ~i~s úteis para o leilão. __ E_ l~vantei, 
a duras penas via Comissão de Assuntos EconómicOs, qUe 
os documentos que produziram aquela representação do Pro
curador-Geral da República estavam lá desde o dia 30 de 
abril, tramitando na Procuradoria-Geral da República. 

o decreto_ cujos efeitos se queria sustar existe desde o 
dia 16 de agosto de 1990, repito, 16 de agosto de 1990. Apenas 
a Cinco dias úteiS 'do leilão é que -ã Procuradoria-Geral -da 
República veio que-rer tang_er Q Congresso N aGional. Contra 
isso me iD.Slii-gi:N'ãO.admitO que quem se descuidou das suas 
obrigações venha me dizer o que tenho que fazer, à hora 
em que ele acha que eu tenho que fazer. Houve erros, portan
to. Eu _poderia arrolar muitos outros. A Medida Provisória 
n~" 299 -é um erro; a aÇâO- "clã Procuradoria é um errO; é uma 
açáo estabanada. Os documentos que a Comissão de Assuntos 
Econômicos tem· a res.Peitç ·dos processos que originaram o 
tal parecer que"aconipánhava a -representação do Sr. Procura
dor-Geral da República_ mbStram que a Procur~dori~-Gera1: 
da República negligenciou. Depois se arrogou o di_reito de 
nos dizer o ·que devíamos fazer. Alguns aqui se abalaram 
com isso, potque vindo da Procuradoria, _em princípio, é coisa 
boa. Eu também acho que em princípio é coisa boa, mas 
afirmO Cjue foi utri equívoco da Procuradoria-Geral ~a Repú
blica. 

· Finalmente, não acho que a venda tenha sido perfeita. 
O fato é importante, é um marco zero. Co_qcOrdo--com o 
que o Senador Ney Mara_nhão aqui salientou, mas não digo 
que foí uma boa ve~da. Sabem por quê? Porque ô País está
em dificuldade financeira, e eu não consigo acreditar que 
alguém apertado financeiramente consiga vender o que é seu 
pelo que vale. Acho que os que procrastina'ram· a venda; os 
terroristas, prejudicar-am o valor tari:tbém, ninguém se iluda. 
Poderia valer mais, teria mais gente disputando se não tivesse 

.havido essa zoada, se as vozes tla Albânia- com todo respeito 
ao país Albânia -, se os porta-vozes do Sr. Yanaiev, que 
fez o golpe mal sucedido na União Soviéticã., não tivessem 
feito tanta ressonância, porque essci tUrma q~e defende o 
capitalismo de Estado deve aproveitar-se do fato de que aqui 
no Brasil eles conseguem andar livremente. Alguns acham 
até que eles, aqui no Brasil, i:tinda eStão na moda. O Brasil 
é o último lugar do mundo o·nde essas vozes têm ressonância. 
Eles não conseguem mais falar em nenhum lugar. 

N~ Itália, esconderam a foice e omarteJo, e,_para azar 
meu, se. refugiaram no PDS, que é o novo nome do Partido 
Comunista da Itália. Já não cheg~-m o_~ nossos problemas na
cionais e temos agora problemas internacionais para o nosso 
partido. Partido Democrático de la Sinistra é o novo nome 
do Partido Comunista da Itália. Não bastavam os nossos pro-

blemas conhecidos e ainda recebemos esse torpedo; essa foice 
e esse martelo. 

Então, não acredito que podemos vender pelo qUe vale 
o nosso património basicamente, porque o nosso País eStá 
em dific:Uidades_financeiras, estamos em ·recessão. Por isso, 
não estou euforíco com a venda das ações da Usiminas. Mas, 
acho que é UIJ1 marco importante. __ 

--·- Para concluir esse primeiro aspecto do meu pronuncia
mento, sugiro que, com base em iniciativas como_ es_ta, do 
requerimento do Senador Jutahy Magalhães, que subscreveria 
se pUdesse, se pedisse mais, se pedisse a presença, não apenas 
os dados, mas a presença dos responsáveis do processo ·de 
privatização, para se fazer um balanço, um balanço honesto. 
Muitos_,_ por boa-fé exageraram na arrogância, nas- acusações 
e nas conclusões precipitadas, antecipadas e infundadas. 

De outra parte, acho que é impossível vender, pelo que 
vale, o património de alguém que está apertado. 

O Sr. Ney Maranbão- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Pois não. 

-0 Sr. Ney Maranhão - Senador Esperidião Amin, V. 
Ex~ co_nhece a fundo os membros das administrações, das 
coisas públicas deste País. E tem autoridade para falar, por
que,.quando Prefeito de Florianópolis ou corno Governador 
de Santa Catarina, sempre esteve em cima nas pesquisas de 
opinião pública, e por quê? Porque V. Ex~ cophepe, sente 
e administra de acordo com o que a maioria quer. E V. Ex~ 
não tem papas na língua,_ Se V. Ex' achar que determinada 
decisão está certa V. Ex~ não é patrulhado por _quem quer 
que seja. V. Ex' aqui apóia o Governõ, mas qUando ele e_rra 
V. Ex• é o primeiro a alertar. Isso é muito importante, princi
palmente para o homem púbJico que_está no poder. V. Ex• 

_foi um bom prefeito e um bom governador, porque não gosta
va - tenho certeza - _daqueles lagartixas que aprovavam 
tudo o que V. Ex' dizia. Eles tinham que discordar, de mostrél! 
alguma coisa., porque ninguém é infalível. Concordo com V. 
t~ Dentro do seu pronunciamento houve erro. Concordo
com o Senador Jutahy Magalhães. Mas, Senador Esperidião 
Amirl; riessa guerra sem quartel, dessa minoria que não queria 
de maneira alguma se despiender da teta da vaca mococa, 
onde mamaram por muito tempo, não havia condições. Por 
inaís certas as decisões do Governo, para essa minoria não 
são certas. Tinham sempre que dar uma desculpa, mas não 
quer_ia~ nunca que o Governo acertasse. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - E_ inventariam tantas 
quantas fossem necessárias. 

O Sr. Ney Maranhão -_Agora, depois desse primeiro 
passo, -senador, estou COID V. Ex~ Concordo com V. Ex•, 
inclusive usando aqui a liderança do Governo, sentemo-nos 
à mesa. Os erros que a batalha que foi vitoriosa, que o povo 
brasileiro exigiu, vamos ver as coisas que foram erradas e 
vamos consertar. Concordo com V. Ex• e com o Senador 
Jutahy Magalhães. __ Nesse ponto, acho que todo o Congresso 
Nacional, a maioria, deseja que essa privatizãção continue, 
melhorada, porque COID: isso só quem ganha são o Congresso 
Nacional e o povo brasileiro. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Exataménte! 
Senador, V. Ex' feriu exatamente o -que eu ia dizer ao 

final. Sabe por que estou propondo isso? Não Sou represen
tante do Governo. Não sou condutor do processo de privati
zação. Eu poderia aqui, eu que tenho um po~quinho de ten
dência a ironizar, poderia ironizar o comício do Brizola. Dizer 
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que o comício do" Brizola foi onteq1,_ Teria um· repertório 
de COÍS;'I.S engraçadas~ irónicas, sardônicâ.s, sobre essê episódio. 
Mas acho que temos que isolar os radicais. Aqui, muitas pes
soas votaram contra a- 299. Votei a_ f<;~.y_or, porque ela não 
era o fim. Se ela fosse finalmente - em si mesma Votaria 
contra. Votei a favor da 299 porque entendi que era um degrau 
para chegar a algum lugar. 

Muito embora eu me considere pessoalmente trafdo pela 
sua existência. Porque, quando esteve aqui o Sr. Tércio, Pro
cura-dor da Fazenda, perguntei se seria preciso mex-er na legis
lação, S. S' .disse que não era preciso. Cinco dias depois sai 
a 299. Aí, eu me- conSiderei pessoalmente traído, mas, em 
nome do objetivo, não em nome do Sr. Eduardo Mediano, 
votei a favor. Reconheço que dezenas de parlamentares vota
ram contra, na boa-fé"; COiii1âoneidade e com respeitabilidade, 
mas neste momento acho que esses Parlamentares, só para 
falar em termos de Congresso, devem estãr fazendo um balan
ço de que seus temores -alguns deles- eram infUndados 
e que talvez essa onda de bloqueios tenha acabado, até por 
reduzir o valor da venda. Acho que essa algaravia produziu 
uma redução no preço que poderia ser alcançadO. Orã: uma 
"Babel" dessas que se arma, não espantou algum comprador 
potencial? Acho que espantou. E não facilitou a vinda de 
ninguém mais, isto gatánto. CSse um mês de prazo, vamos 
supor-que não tenha tirado ninguém do-leilão, _mas também 
não incluiu ninguém,--então -já é um -prejUízO: perdemoS a 
oportunidade, perdemos tempo. Então, acho que neste mo
mento, sem euforia, sem triunfalismo, deverúU:nos, este e O 
papel do Congresso, ã partir até do requerimento do Senador 
Jutahy, que tomo a liberdade de invocar de novo, induzir 
a uma reunião na qual o esclarecimento permita que mais 
pessoas venham a aderir ao programa de privatização, isolan
do os radicais, para -qu-e-po"ssamo~rsintonizar exataniente áS 
vozes da Albânia, as vozes dos Yanaieves, para que eles não 
sejam confundidos com as vozes dos homens de boa_-fé, das 
pessoas, do resguardo do-património público, tenham tomado 
posiçãó i:Iã retranca argumentando: 

"Bom, já que -pode ter havido alguma marmelada, eu 
vou retrancar também," Vamos isolar os radicais através da 
ação racional, da avaliação pública, a partir dos_ elementos 
que estão sendo solicitados e outros, com a presença aqui 
dos responsáveis pelo processo_ de privatização, para que se 
saiba quais foram os erros cometidos, o q_ue se pode fazer 
para melhorar~ porque é um programa nacional não: é um 
programa só do PRN, ou de outro part~do, este é um programa 
nacional e temos ... 

O Sr. Ney Maranhão - Concordó em núniefb e grau, 
com essa posição de V. Ex~ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- .,, que aprimorá-lo sem 
triunfalismos? sem assumir agora o Governo a: óúÇalidade que 
imperou - felizmente em número reduzido - p.o ~ia 24 de 
setembro e ontem nas ruas do Río de Janeiro. Isso é boçali
dade! É fascismo! _É arr9gância, p_~efiOtêriCíi, ViOlência que 
não tem que existir~ maS que tem que ser património e uso 
exclusivo daquele segmento que já está sendo denunciado 
até dentro do PT. Pois o Sr. Lula não publicou um documento 
declarando que não agüenta roais os militantes chatos que 
parecem integrar uma seita radical? Ele também não agüenta 
mais! Vamos reduzi-los e confiná-los à sua rigorosa proporção 
sem que eles se misturem com outras pessoas que, bem -
intencionadas, até, sirvam de escudo para esse$ elementos 

que realmente são rnargin<iis da sociedade, muito mais do 
que marginais da política. 

O.Sr. Jutahy Magalhães-Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador Esperidião 
Amin, nessa questão da Medida Provisória n_~- 299, eu votei 
cOntra; e votei Cohtra conscíentemente. Acredite;> que pãder!~
votar a favor, no me-smo sentido que o Governo deseJava 
se tivesse_enviado um_ projeto de lei modificando o art. 16. 
Interpretar o art. 16, modificando-o, acho que foge à lei_, 
passa por cima dela. E no momento em que passa por cima 
da lei, acho que ele desrespeita a institui"ção do Congresso 
Nacional, apenas estamos sendo forçados, a cada in-stante, 
pelos objetivos que se quer alcançar. E muitos ·concordam~ 
Então, em nome desses objetivos, jã esquecemos muitas vezes 
a Constituição; temos que esquecer a lei algumas vez~s! Então, 
por essa razão, porque acho que não há razão de se fazer 
errado aquilo que pode ser feito certo, votei contra a me_dida 
provisória. Espero que traga bons resultados. Não acho que 
foi uma boa venda, como V. Ex' mesmo está dizendo, porque, 
num momento como este, é difícil fazer. E mais do que difícil, 
'ia forma co_mo foi feita essa yenda, acho que era praticamente 
impossível chegar-se a um bom resultado. 

Fala-se que teve um ágio de 14 ou 15%, mas, na realida_de, 
se V_ Ex' fizer os cálculos pelos dados que apresentaram, 
ontem, nos jornais das televisões, que tive oportunidade ~e 
assistir - à meia-noite, por aí -, temos a idéia _p.~_ qu_e o 
produto dessa venda foi bem inferiofàquilo que· se almejava 

_ alcançar. Portanto, é necessário chegar-se a realidade dos 
fatos. Mas, quando pedi o aparte - V. Ex• falou que era 
irónico-, eu _queria solicitar a V. Ex~ principalmente, â Presi
dência d_esta Ca~a que acabem com esse marketing comercial 
que estamos presenciando nesta sessão. Já se falou np analgé
sico, jf se falou na vaca moco~. Vamos a.cabar cotn i~_so! 
(Risos.) 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sem contar na grande 
publicidade que o nobre Senador Ney Maranhão fez para 
um grupo económico, cujo nome nem vou repetir. S. Ex~ 
mencionou tanto o referido grupo que valeu por um comercial. 

Concluo minhas observações, salientando a necessidade 
de um desarmamento de espírito nesse fim de semana. Quem 
sabe o Senador Jutahy Magalhães acrescenta ao seu requeri
mento um convite ou uma convocação para que aqui ·venham 
os representantes da Comissão de Privatização, presidida pelo 
Sr. Eduardo Mediano, para prestar contas serenamente, sem 
as pressões dos momentos que antecederam o leilão. 

Todos os bem-intencionadQs - parto tio princípio de 
que meu adversário é bem-intenciQnaçlo também --podere
mos nos gabaritar, nos localizar, para ajudar a que esse pro
cesso se co1_1clua bem e_ que os próximos_ fatos que teremos, 
no processo de privatização, sejam analisados com mais_racio
nalidade por todos, não apenas_ pela oposição, mas também 
pelo Governo, que conduziu o processo na base do princípio 
maquiavélico que diz que o fim justifica cfS_meios. 

Votei pela Medida Provisória n9 299 porque _o fim justifi
cou os meios. Não gostaria de fazê-lo novamente. Respeito 
as pessoas que, por entenderem que o Congresso Nacional 
é Casa que faz as leis, não deve colocar os fins tão adiante 
assim dos nossos princípios. 
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Para concluir, agora qoe já passou, eu quero deixar regÍs~ 
trado nos Anais da Casa uma históril:l. que, lamentavelmente, 
eu já contei para o Senador Elcio Álvares-, já contei para 
o Senador Ney Maranhão, já contei para o Senador Jutahy, 
e já foi, até certo ponto publicada. Mas que quero deixar 
consignada nos Anais do Senado. 

Quando surgiu essa história da "moeda podre'' --que 
é uma expressão infeliz, porque de quem é essa moeda podre? 
É nossa! Fomos nós que emitiiíf6s esse papel, eu me lembrei 
de uma história, que até a imprensa já conhece, mas eu quero 
de~ar registrada, que ocorreu na minha cidade~ Um cidadão 
de vida irregular- não tem nada que comparar com o Brasil 
-que, às _vezes, gõJ,stava mais do que podia, que tinha uma 
vida um pouco desregrada, gostava· de jQgo, gostava· bastante 
de mulher- o que é muito bom, isso é uma qualidade -, 
e gostava da noite; apertado pelas circunstâncias, teve que 
vender o seu carro. Conseguiu um comprador, que se aproxi~ 
mou e lhe perguntou quanto queria pelo carro. "Um milhão 
e 600 mil.,. "Aqui está: 1 milhão em dinheiro e 600 mil em 
cheques teus ... "Cheque meu eu não acei~o. Isso é- moeda 

_ podren. -

Ou seja, é éxatamente a figui-à d.eSS~ cidadãO -que nÓs 
estamos interpretando. Quer dizer, cheque nosso nós não 
aceitamos. E queremos _nos in~eiir na __ GQm!lnidade interna~ 
cional, querem9s reunir de novo os bancos e dizer: "-Olha, 
você agora nos empresta, porqUe a partir de agora nô!rv.imos 
pagar direitinhO. Aí, um lá atrás· diz: "--E o que eu faço 
com o cheque que você emitiu!" " - Eu não tenho nada 
com isso." -

Fica difícil para um país, para uma sociedade, para uma 
pessoa pretender merecer respeitabilidade, quando nem ele 
respeita aquilo que ele assinou. aMoeda podre" é uma expres~ _ 
são que eu gostaria que não foSse ma~~ USada COillQ_embkma 
neste processo de privatização ou ·em quãlquer outro. Cada 
vez que dissermos que o que nós escrevemos, que o qu~ _!IÓS 
emitimos está podre, estamos arranhando a nossa- resp-eita~ 
bilidade e estamos impossibilitando que alguém media~ame~~ _ 
te inteligente e informadQ acredite em nós. Ou s~ja, quando 
nós dizemos isso nós estamos ·n:ns · autoCoiidenando, e a uma 
pena perpétua, porque nós senipre podemos repetir essa ex
pressão infeliz. 

Com estas palavras, quero me congratular com o meu 
País, até com aqueles que foram contra, porque acho que, 
na média, na resultante, naquilo que a democracia permite 
-e ouvi também o que disse o Senador Cid Sabói3. de Carva
lho, anteriormente -, se algum projeto -é aprovado, temos 
que respeitá-lo. Porque se nós lião re~peitarmoS: o que é lei, 
como- poderemos exigir que- a sOCiedade nos respeite. nos 
acate? 

Era esta a observaç-ão que eu queria fazer, agradecendo 
a atenção daqueles que acompanharam a esta hora as minhas 
observações, e dizendo: --

Um país com as difiCtifdades do nosso não pode enga~ 
nar~se pensando que vendeu bem o que é seu. Porque um 
cidadão não consegue vender bem o que é -seu na dificuldade 
financeira. e nós não estamos com folga financeira. Nós esta
mos numa gtave ·crise;·Por isto, modus in rebus, sem euforia, 
com sobriedade, com serenidade, vamos avaliar e aprima:rar 
o processo de privatizaçáo~no BraSil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Eicio Álvares)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Pedro Simon. 

Ü SR: PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o se· 
_ guinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s _e Sxs. Senadores, um 
assunto tem sido foco constante de minhas atenções e mere
cido o principal de minhas preocupações, ultimamente: a mo~ 
ralidade administrativa. Sei não estar sozinho nesta cruzada, 
pois o tema tem sido objeto de repetidas manifestações de 
parte dos homens de bem deste País, dos quais esta Casa 
detém o privilégio de acolher signifícativa parqela. 

Preocupam e entristecem ;:t todos nós_ as _constantes e 
sucessivas acusações que recaem sobre vários administradores 
da esfera do Executivo, suspeitos de malversação e apropria
ção indébita dos dinheiros públicos, sem que se apure a verda~ 
de sobre tais acusações e se punam, exemplarmente, os culpa~ 
dos, como de se esperar de um Governo que - respaldado 
no maior contingente de votos já verifici.do em noss_a História 
- veio para combater todas as mazelas da Administração 
Pública, em especial os inescrupulosos de toda espécie, que 
se locupletam dos recursos arrecadados de contribuintes que 
suportam uma das mais pesadas cargas tributárias do mundo. 

O Presidente da República se elegeu sob a égide do com· 
bate- :aos .. marajás'_' de todos _os matizes e, ao cabo, o que 
se viu até agora, é que punidos foram somente aqueles que 
sempre o foram, imerecidamente:_os que vivem de seu traba
lho, duplamente atingidos nos seus ganhos, seja pelo arrocho 
salarial, seja pela carga tributária excessiva como contribuintes 
cativos que não sonegam impostos_;como é sabido que muitos 
fazem_ 

Não creio que ao Executivo faltem vontade-~- mesmo 
determinação de combat_er os escândalos que vêm a lume 
com ~eqüênci_a cjuãs·e diária. Tambem não imagino que sua 
ocorrência e a impunidade de seus protagonistas sejam atribuí
veis ao Presidente e à sua equipe- de governo, onde, se há 
ijguras dé aptidão dllvidosa, há outras de comprovada compe
tência e inegável idoneidade, recrutadas. inclusive, na órbita 
do Legislativo. 

Sendo assim, é de se indagar o que falta ao Governo 
para pôr cobro a tantos desmandos praticados e que ainda 
se praticam. De minhas indagações ocorteu~me que talvez 
falte ao Executivo a implementação de um mecanismo adequa~ 
do à fiscalização dos atos de seus prepostos, mecanismo este 
que, de resto, foi consagrad() pela Constituição _Federai de 
1988 e cuja existência vem de muito antes mas não mereceu 
a- devida atenção do Governo. 

Esse instrumento é o ContrOle Iõteirio, instituto exiStente 
desde 1964, criado que foi pela Lei n" 4.320, de 17 de março 
de 1964, uma das últimas sancionadas pelo Presidente João 
Goulart, a-peado do Governo~ dias depOis, pelos militares, 
exatamente, sob o pretexto - que ironia! - do combate 
à subversão e ... à corrupção! 

Através destes anos todos, o Controle_ Interno passou 
por períodos de maioT-ou menor pree-minêilêia, segundo os 
humores das adminiSt:tações que se sucederam, passando da 
estrutura do MiniStéri<i da Fazenda para o do Planejamento 

·e deste para~aquele. • 
Coincidentemente ou não, talvez seja a fase atUal a de 

menor· prestígio da iristituiçáo, desde que. pelo Decreto n9 

99.244, teve suas atribuições associadas a outras de nat~reza 
e_objetivos diferentes dentro de um mesmo órgão da estrutura 
do MinistériO da Economia, Fazenda e Planejamento: a Secre
taria da Fazenda Nacional. A funÇão, aí, perdeu o necessário 
destaque e prestígio pata atuar como órgão·centre.l do Con
trole Interno de ~odo o Poder Executivo. 
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A Constituíção-de 1988 incorporou o instituto do Controle O valor estratégico e o alto grau de tecnologia agregado 
Interno e o estendeu à órbita de cada um dos três Poderes, a este tipo de empreendimento fazem com que bs cínco únicos 
conferindo-lhe, portanto, prestígio e importância adequados países que-detêm esta tecnologia protejam-na ·com esmerado 
ao cumprimento da traitscendente_ missão que lhe reservam zelo, não a comercializando, pois dela dependem para manter 
o art. 74, seus incisos-e parágrafos da Carta Magna. Ao imple- suas supremacias. Esta importância estratégica se reflete no 
mentá-lo,.faltou ao Executivo, a sensibilidade para atribuir-lhe_ número de submarinos cte prOpUlsáõ nuclea_r lançados ao mar 
status adequado. na última década- média de um por mês __:.fazendo com 

Com este propósito", estou ·submetendo a esta Casa Pro- que~ ·atualmente, existam 331 submarinos deste tipO em opera
jeto de Lei criando a Secretariã._Fe:deral de Controle Interno, ção no mundo. 
como órgão vinculado à_F_re_sidência da República, e que cons- Trabalhando em regime de estreita cooperação técnico-
tituirá o órgão central do Sistema âe c-Ontrole Interno do científica com. outras instituições de pesquisa, universidades, 
Poder Executivo. ---=- - - - - empresas pt'ojetistas-e indústrias naciOD.áis; a Copesp orientou 

Tal projeto, se acolhido, irá conferir ao Controle Interno os seus esforços. i_niciaiS, prióritariame·nte; para o domínio 
daquele Poder status, e a necessária independência- e isenção- e a viabilização· do ciclo dq combus.tívef D.Uclear, pois era 
para desempenhar, com plenitude, suas funções constitucio- patente, desd.e então, que seria inútil a capacitaÇão em projeto 
nais capituladas nos dispositivos antes citados. e con~truçãO de instalações nucleare_s de potê_ncia, se não se 

Deste modo, ganhará o Poder Executivo, que disporá dispusesse de combustível nuclear genuinarriente nacional. 
de instrumento hábil para fiscalizar in actu a correção dos E estes esforços se concentraram naquela etapa do ciclo 
atos administrativos-de seus agentes, -prevenindo desvios, mal- de maior complexidade e dificuldade tecnológica e, por isso 
versações, enfim, garantindo a moralidade da AdminiStração mesmo, a mais SuJeira a bloqueiOs extei"nOs:·o enriquecimento 
Pública; ganhará o Legislativo, que, por intermédio do TribuM _isotópico do Urânio. O m~tódo .es-colhido foi aquele ConsideM 
nal de Con:taS da Uniã_tf, exerce as funções constituciOnais íado económica e teCnitarhimte-maiS promissor, a ultracentri-
de fiscalização contábil, financeira, ofçaméiltária, operacional fugação, que representava úm grande desafiO tecDológico para 
e patrimonial da União e das-entidades da adminiStração direta: o~-_País. Em setembro de 1982, CÓin a realização bem sucedia 
e indireta, mediante controle _externo_, Ganha, sobretudo, -a da primeira operação de enliquecimento isotópico de Urânio, 
Nação, pela moralização de seus serviços, pela economia de com equipamento totalmente projetado e construído no Bra-
meios e pela aplicação adequada de seus recursos em benefício- sil; --coD.seguiu-Se viabilizar, no País, o ciclo de combustível 
de todos. .. . nuclear. 

Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores: O blociueió Crescente irripOsto-peíó'S, ehfãõ·; i:iiliCOS deten-
Na semana passada, fui a São Paulo visitar as ihstalaçóes tofe_s da tecnologia de sistemas, equipan:ie"ntós-, cOm-ponentes 

da Marinha, na Capital e em Iperó, a convite do S_enhor e materiais que são utilizado&, em grande númerO~ na:s-untda:des 
Miriistro- da Marinha, Almirante Mário César Flores. de enriquecimento de Urânio por ultracentrifugação, e nas 

Na capital, compareci à Coordenadoria de Projetas Espe- instalações das de~ais- etapas do ciclo, bbrigou a_ criação e 
ciais (COPESP), localizada no campus da Universidade: de a implantação de um sistemáticO prOcesso de nacfOnalização 
São Paulo e dirigida pelO Almirante de Esquadra JoãQ.Baptista- -que envolve, constantemente, a partiCipaçãO de pessoal técni
Paoliello. Ali se desenvolve o programa do s_ub_marinQ_ à ·pro- cO 'de universidade, de instituições de pesquisa e de indústrias 
pulsão nuClear. · . · nã.donais altamente qualifíi:adas. O êxito deste processo, o 

Em Iperó, visitei o Programa Aram·ar volta~o ao enrique- seu efeito iriultiplicador e o __ açerto d~ abordagem de CÇ)ope
cimertto do Urânio-a 4% de pureza, o· que possibilita a pro- ração técniCo-científica nele Ufili_zaQa ·podem ser medidos pela 
pulsão nuclear e uma enqrme série de ou_t_iaS_ãp_~ic~ções pacffi- extensa-gama de materiais, coniponente_s,_ equipamentos. e sis
cas, mas que, para nossa felicidade, está muitíssimo distante temas _ç_om avançada tecnologi~t _H~~.:~~ ~e,no~ de_ 1Q àJ!ÇS, 
da bomba nuclear. não eram projetados nem fabricados no f~(s, e que_ j~ têm 

Neste ponto, sr~s e Sts. é importante ftisilr qUe, Tios en-cOn- aplicação generalizada em diversas outras áreas (eletrônica, 
tros mantidos com os_ Qficiai_s e cientistas da Marinha, pude farmacêutica, quínlica fina, petrõquímíca~ 'alimentícia; ·emba
perceber perfeita sintonia ·entte o cp..ie·penso e o objetivo lagens, ótica, mecâníca, siderurgia, aeroespacial, pesquisa, 
que perseguem, em relação à energia n!fcl~3:r, qua1_seja, o defesa, telecomunicações,_ automobilística, refrigeraçãO, meM 
de aplicação em finalidades estritamente pacíficas. Tal ãtitude, talúrgica e naval), chegando até mesmo a serem exportados. 
aliás, trãduz bem--a política do GoVerno e _atende à índole Com o domínio e a viabilização da tecnologia do ciclo 
pacífica do nos_s_o pOVó. do combustíVel, iniciouMse, em' 1983, o desenv_olvimenio de_ 

A Marinha do BraSil, participa do programa que visa reatareS de água leve pressuriZada pará propulsão naval, 'com 
a criação de tecnologia nuclear autónoma, no País, desde__ o planejamento de importantes e neCessàiiaS metas interme-
1979, ano de instituição da Copesp, que é um órgão de pes- diárias de validação experimental. · · 
quisa e desenvolvimento. . _ Para consolidação de uma imprescindível cultura experi-

Esta participação, aberta e transparent_e, dáMse de forma mental, no âmbito deste esforço, foi criado pela Copesp o 
associativa e integradã com o Instituto- ~e _!>~~guisas Energé- Centro Experimental de Iperó - SP, onde _já se encontra 
ticas e Nucleares (IPEN) da ComissãO Nacional de Energia operando, desde abril de 1988, um Laboratório de Enrique-
Nuclear (CNEN), e decorre da identifieação, pela- Marinha, cimento Isotópico. - - · 
da necessidade de dispor, a partir do início do próximo século, Neste centro, será construído, até 1997, o primeiro-reatar 
de submarino de propulsão nuclear, sob pena de consolidar nuclear nacional de água pressurizada, o Renap-11, de 11 
uma situação de descompasso dificilmente reversíveJ_gue equi- Megawatts-elétricos, que se encontra em fase adiantada de 
valeria a se, no século anterior, tivess~ permanecido com na- projeto, com todos os seus principais compOnentes êni~-fabri
vios a vela, enquanto outros países adotavam a máquina a cação na indústria nacional. Este reatar, que engloba -moderM 
vapor para propulsão naval. nos conceitos de utilização de modelos intrínsecos_de-proteção 



Outubro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Sábado 26 7401 

aprimorada, projetados de acordo com recente tendência 
mundial para reatores de potência, fará parte da instalação 
terrestre protótipo do sistema de propulsão nuclear naval. 

O desenvolvimento desta instalação tem produzido avan
ços tecnológicos em diversos setores da engenharia nacional, 
constituindo-se em grande fator de motivação para o desenvol
vimento e a avaliação da tecnologia de reatares nucleares 
de potência em nosso País, haja vista que a tecnologia utilizada 
no Renap-11 é, essencialmente, a mesma que começa "a ser 
empregada em reatares de maior porte, projetados no exte
rior, destinados à geração de energia elétrica. Espera-se, deste 
modo, que,'tal como ocorreu em outros países. a capacitação 
adquirida no projeto do reator de propulsão naval, por enge
nheiros e técnicos brasileiros, venha a ser utilizada no projeto 
e construção de futuras centrais núcleo-eJétricas nacionais, 
propiciando substancial redução de gastos em moeda estran
geira, que ocorreria com a sua importação. 

Percebe-se, deste modo, S~ e Srs. que o programa desen
volvido pela Copesp Se reveste -a~ maio! il'll:portância e atuaJi
dade estratégiCa para -o_ nosso País. Nesta quadra em que 
se processa uma política de alienação e desativação de nossas 
mais caras conquistas tecnológicas e industriais, é fundamental 
que estejamos atentos aO que se passa no -campo dã- pesquisa 
nuclear, que representa o futuro energético deste País e do 
mundo. - - - - - . 

De fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Brasil detém 
uma das maiores reservas mundiais de minerais estratégicos 
e não pode permitir-se a ignomínia de legar, às futuras gera
ções, a condição de mero exportador de matérias primas e 
importador de tecnologias e produtos acabados. Nossas reser
vas de petróleo são modestas e, tratando~se de_forma esgotável 
de energia, um dia terem~s q_ue _de~a presCindir. O potencial 
hidrelétrico nas regiões mais povõadas e industrializadas e, 
portanto, de maior consumo, está próximo do aproveitamento 
total. Para não sermos acusados de imprevidentes pelas gera
ções futuras, é vital que cuidemos, agora, de assegurar a utili
zação soberana da energia nuclear para fins pacíficOs, neste
País. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Eicio Álvares)- Concedo a pala-
vra-ao nobre Senador João França. -

. O SR. JOÁO FRANÇA (Pb·s -RK Prmiúncia o seguii1-. 
te discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a questão 
educacional é um assunto que sempre me preocupou e qu-e, 
nos últimos tempos, muito tem preocupado todo o Brasil. 
Desejo comentá-la mais particularmente em relação ao meu 
Estado, o jovem Estado de Roraima. _ 

Não me aterei aos costumeiros chavões, afirmando que 
a educação é a alavanca do progresso. Isso é verdade. País 
nenhum saiu do subdesenvolvimento, sem antes ter investido 
pesadamente e ordenadamente, com objetivos claros e sim
ples, em educação. Porém, isso todos sabem. 

Vou fazer algumas considerações que julgo oportunas 
e que pretendo sejam práticas para dar minha contribuição 
ao desenvolvimento do Estado de Roraima. 

Roraima é berço e lar de 154 mil habitantes, de acordo 
com os cálculos do IBGE para 1990. Cento e· dezoito mil 
vivem em centros urbanos, basicamente Boa Vista, Caracaraí, 
Normandia, Mucajaí e Alto _Alegre, e trinta e cinco mil e 
oitocentos, na zona rural. 

Dessa população, 34.712 são alunos que frequentam 266 
escolas de 1~> grau, 3.463 estão matriculados em 14 estabele-

cimentos de 2" grau e 1.444 são universitários, da Universidade 
Federal de Roraima (UFRR). Registro _também a existência 
de 5. 750 crianças que recebem atendimento em 63 estabele~ 
cimentos pré~escolaresA 

_São no total 45.369 estudanteS, o que representa 29,5% 
da população roraimense. 

Sr._ Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, um percentual tão 
alto da população em sala de aula exige, sem sombra de dúvi~ 
da, investirilentos significativos e recursos razoáveis, que nun~ 
ca foram abundantes em relação a Roraima. 

Por isso, meu Estado, no contexto do setor educacional,_ 
enfrenta dificuldades consideráveis, agravadas por outros as
pectos que resultam das características da região, tais como 
distâncias e falta de estradas em c~:mdições de trânsito durante 
o ano todo, intensa migração, rede física inadequada, sem 
equipamento e mal distribuída, conteúdos curriculares desli
gados da realidade local, falta de professores e desqualificação 
de boa parte dos mesmos. _ _ __ _ 

Em conseqüência, apesar do elevado número de estu
dantes existentes no Estado, existe ainda um alto déficit de 
atendimento em comparação com ·a população em idade esco
lar (de 7 a 14 anos), com percentuais também muito altos 
de evasão e de reprovação: aproximadamente 15,20% e 
27,50% no J'? grau; e 40,20% e 40%, no 29 grau, respecti
vament~. 

NQ lo grau, em 1~89~ em Boa Vista,_ãs salas __ de aula 
tiveram uma utilização da ordem de 95,00%, mas, no interior, 
essa utilização caiu para apenas 37,00%, por força da desati
vação de numerosas escolas que ficaram sem professor. 

Devemos acrescentar. também, que a maioria das escolas 
não tem infra~estrutura condigna para funcionar: raras pos
suem quadras para esporte, as bibliotecas são precárias, tran
qüilidade para estudo quase inexistente~ atendimento indivi
dual sofrível. No interior, normalmente, apenas cadeiras ou 
bancos, quadro-negro desbotado e giz; muitas escolas cobertas 
com folhas de buriti, de chão batido, sobre o qual se sentam 
humildes e resignadas crianças, os homens do amanhã do 
novo Estado de Roraima. 

Em termos de 29 grau, as condições também não se apre
sentam melhores. Há no Estado uma es.cola agrotécnica, uma 
para formação de professores e a Escola Técnica Federal; 
além_ dessas, várias escolas de 19 grau, à noite, emprestam 
suas salas para atender ao ensino de 29 grau. Mesmo assim, 
de acordo com as estatísticas da Secretaria de Educação do 
Estado, há um déficit superior a 60% em relação à clientela 
desse nível de ensino. 

Sr. Presidente Sr'~ e Srs. Senadores, em rápidas pince
ladas, essa é a realidade com que se defronta o Estado-
sentinela do Brasil do extremo Norte, o Estado de Roraima, 
no que se refere ao setor educacional. 

Sem dúvida, há muito tempo qu_e a Nação brasileira vem 
clamando por melhores serviços de educação. Portanto, o 
Brasil também possui problemas a resolver nesse campo. Esses 
problemas, no entanto, em Roraima, são maiores, por razões 
que de longe vem castigando aquela população, tais como 
o afastamento dos centros decisórios do país, as limitadas 
vias de aces,so e os praticamente inexistentes meios de comuni
cação de massa de lá para fora. 
--- Se o Brasil precisou de i3 anos para aprovar a_ Lei n9_ 
4.024/61- a primeira Lei de Diretri_zes e Bases da Educação 
-se foram necessários três anos parã a aprovação da 5. 692/71 
(a Constituição de 1988 foi elaborada em um ano e oito meses) 
e se há dois anos e meio a nova LDB está rodando no Con-
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gresso; se durante esse periodo, o projeto original recePeu 
12 outros projetos globaiS sobre o mesmo assunto, l5 pfojetos
menores sobre temas educaciOnais, mais de_duaS mil suge-Stões 
e teve analisadas 978 emenQ~s parlamentares; se para estabeR 
lecer diretrizes e bases para a educação de sua juventude, 
a Nação necessita de tanto tempo, podemos imaginar o que 
sobra para as regiões perifériCas deste imenso País. 

Sr. Presidente s~s e Srs. Senadores, ratifico desta tribuna, 
apelo jã formulado à~f-autOfidades competentes, particular
mente ao Excelentíssimo Senhor Presidente Fernando Collor 
de Mello, que brindou o o País com o PrOjeto Min~a Gen_te 
e que tantas iniciativas-éstá-concíefizáhdo, para o bem das 
crianças· do Brasil, a fifi 'de que Roraima seja incluído como 
beneficíário de um Centro Integrado de Assistência -à Cti3.nÇa 
(CIAC). A p6pulaça6 âe Boa Vista, e do Estado, é merece
dora de um empreendimento dessa dimensão e Objetivo ·e 
saberá corresponder com trabalho e gratidão a semelhante 
obra. Colll: o· CIAC, beneficiar-se-á- o povo de Roraima e 
será um marco históriCO para a educaçãO do EStado, que 
se vem revelando criativa e inoVadora,- a ~~erilplo da Univer
sidade Federal de Roraima que, de forma pione"irá,' hoje, 
dispensa- vestibular para 50%- das vagas oferecidas, ~m. ~avó~ 
de candidatos que, no 2"' grau, nunca foram reprovados e 
que obtiveram média igrial ou superiõr a sete. 

Para finalizar, Sr. Presid~nte s~se Srs. Senadores, desejo 
colocar para reflexão de todos os que têm responsabilidade 
no setor da educação, ·uma idéia muito simples, mas que, 
fora de dúvida, é de 'eXtreina eficiência.' Para solucionar o 
problema da educaçã-o no Brasil, não são necessárias leis. cuja 
feitura se ãri'ãste no tempo, basta tão-sOmente revalOrizar 
o profess-or voCacionado e-qualificado, pagando-lhe com cfigni-· 
dade. ~ · 

Era o que tinha a dizer! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares)·_ Concédo.a pala
vra ao nobre_ Senador V.alq~ir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -~DF. Pronuncia 
o seguiiltê discurso-:) ...:...._sr. Presidente, Sf'!s e Srs_._ se·naclbre·s, 
meu pronunciamentO de hoje visa pre·star homenagem a uma 
cidade que- é o- Fetfa~õ dO Brasil e está completando dois 
anos de existência. Uma !=idade populosa, com mais de 170 
mil brasileiros, composta de cidadãos viildOS dos ma!s _distantes 
rincões deste País continental. A cidade_ que pretendo home
nagear, no dia do seu _aniversário, comemorado hoje, não 
surgiu espontaneanienté, Como a maiOria das que·se formaram 
no peculiar processo· de UrbanizaçãO _tiO Bras.il. Trata-se de 
uma cidade planejáda, como Brasflia, ·criada para abrigar 
àqueles que costuma chamar de deserçla4os da P .. ~tria arriada. 

Aqueles que, mesmo pertencendo a umanaçao que detém 
um dos maiores territórios do planeta, jamais tiveram um 
pedaço de chão para morar. Jamais puderam construir para 
si e para seus filhos o sagrado teto qu~ caracteriza um lar. 

A cidade que pretendo homenagear, Sr. Presidente, Sr•s 
e Srs. Seria:dores, apesar da pouca idade, possui infra-estrutura 
urbanística. Suas rilâS,"suas calçadas, praças e jardins já são 
uma realidade. 

Ali, todos estão convencidos-de que são, finalmente, cida
dãos brasileiros, pois tiveram reconheÇido o seu essencial e 
elementar direito ã-mo-íãdia. 

Estou me r_e_fe_rindo, Sr. Presidente, a samambaia, cidade 
satélite de Brasi1ia, situãda entre a ro:dovia que liga Goiânia 
a Brasília e a cidade de Taguatinga. ' · -

Esta nova-cidade-satélite foi cri!ida para assentar-os milha
·res· de sem-teto residentes no .Dís_trilo Fe~4efãl há ·ma-is- de 
cínco anos. 

. -·É esta_ ~amambaia redentora de tantas esperanças que 
hoje está completando dois anos de existência: 

-- Evidente que tendo surgido há tão pouco tempo a cidade 
não p"õssa exibir o mesmo nível de desenvolvimento de suas 
irmãs mais maduras. 

Mas, consciente da necessidade de consolidar a obra de 
elevado mérito social que inicioli, O Governo do Distrito Fede
ral, com a administraÇão do inca:nsável Joaêpi.im- Roriz, não 
tem poupado esforços no sentido de transformar o novo_ núcleo 
nufna_ cidade digna da expectativa dos novos brasileiro~, que 
nunCa deíxai-am de· aCreditar que o Brasil é um País bom, 
justO e que ainda vai tfatar'fguãlitariamente a todos os seus 
filhos. · 

·São intens-Os os- movimentos de obras de infra-estrutura 
em Samambaia. Pouco a pouco, as frias retas do projeto tirba
nístico vão ganhando forma. As atividades come-rciais come
çam_ a compor o quadro próprio das urbes em fo_rmaçãa; Um 
grande hospital está sendo construído e, em todos os- setores, 
as ~sc_olas e centros ·de .sal,ÍQe proporciona~ os atendimentos 
b~sicos ã população. 

, .'~en~o J!l~it~ e,sperança no ·futuro da cidade-satélite de 
Sa.mamQaia._A~redtto_na nobreza dos propósitos que presi
diram a sua criação. AcreditO na capacidade empreendedora 
dos novos brasileiros que ali se iristalaram. Sobretudo,_ acredito 
na força e na esperança dos moradores de Samambaia._ 

··'HOje, quaridO a cidade Completa seus prim-eiros dois anOS 
de -v'i~a._querO pfesta·r-lhé ~inha mais'fervorosa homenagem, 
pedindo a Deus que me 'dê_ força e âiscêtnímento para lutar 
pelo desenvolvime-nto dessa comuilldade 'trabalh(_l,do:ra .e t:_heia 
dé e~erailça·. .-. - . "-~- . 
--~ ~ -ParabénS, Samall\baia! 

Muíto obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) -~Concedo a pala-
vr:a. ao nobre Senador LourlVal Baptista. -

· O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia 
o·Sêg~ihte discUrSo.)._ Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. S'enadoreS, 
o Brasil viVeu neStes líltimos_ dias Jnóril.Cri_toS de emOçãO, fé 
e enlevo espiritual, afiyiã.ndo-se um· pouco do peso das dificill
dade~·da época, com a mensagem de esperança que nos trouxe 
o Papa João Pa,ulo II, em sua 53~· viagelri ·pelo inUndo' em 
missão de· apostolado e assistência- à Igreja. 

Em sua peregrinação pelo nosso Pafs, percorreu dez Capi
tais, em cujo roteiro fez 31 p"ionuilciamentos, reiterando· com 
piofunda- sabedoria e inspiração--as baSes fimdamentaiS' para 
a_tonvivência humana, o-aperfeiçoamento espifitual, o fo~rtale
cimento_da Igreja Católica, a humanizaÇão da socíedade e 
a preservação da moralidade cristã, como base lapidar para 
uma sociedade socialmente justa. · · 

Em seus pronunciamentos O Sümà Ponh1ice nãO 'eSqueceU 
de pedir à sociedade e ao Governo maior-atenção para--com 
os desvalidos. Pediu cuidado especial para com as crianças 
abaridonadas, a educação básica e os indígenas. Tocou no 
problema da solidariedade humana e na necessidade de uma 
econ_omia digna para todos. Enxergou 3 urgência da reforma 
agrária, mas condenou as invasõeS de terras. LemOrOU aos 
cristão trâduzirem a sua fé eril atiiüdes da vida prática, fato!~ 
indi~pe_nsável para a transformação da s-oCiedade. _ 

Com 71 anos, o Papa João Paulo II, que completou no 
último dia· 22, do corrente 13 anos de investidura no mais 
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alto posto da hierarquia eclesiástiCa~- em suas viagens, já per
correu 100 países, em cujo solo, seu_ primeiro gesto foí b~ijá-lo, 
em sinal de humildade e profundo amor e respeito pelo País 
que visita, onde sempre tem falado a língua local, como o 
fez no Brasil, transmitindo diretamente e de viva voz a dou- _ 
trina, a filosofia cfistã e_ a orientação_ do seu pontificado, em 
que se reveste, para nós cristãos, de autoridade reJigiosa, 
espiritual e MoraL . _ 

· A visita de Sua Santidade foi uma benção duradoura 
para o Brasil e um bálsamo para a inqUietude de nosso espírito 
e nossos corações. A população brasileira, a grande maioria 
que o viu pela televisão, ou acompanhou a sua jornada .Pel~ 
imprensa e, principalmente, os que tiveram ·a p_tjvilégio de_ 
vê-lo de perto ou em suas celebrações litúrgic;,as, fi~ram esp~
cialmente confortados, esperançosos e confiantes na magm
tude e transcendência de nossa missão neste mundo, de nossa 
missão-nesta vida, de nosso compromisso com o- bem. 

Desta tribuna, após meu retorno de New York, onde 
fui participar da reunião anual da "The Brazili~n-American 
Chamber of Commerce~ !fie.", falei no dia 16 de_ outubro 
sobre o significado e a imPortância da visita desse personagem __ 
extraordinário da atualidade entre nós, comentei o significado 
de sua visita e ós elevadOs propósitos de sua viagem ao Brasil, 
conforme declarou cm Natal c no encontro que manteve com 
o Presidente Fernando Collor, em recepção no Palácio do 
Planalto, quando tive a honra de ouvir e cumprimentar Sua 
Santidade. 

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, no dia 21 do. ~ºrren
te, o Sumo Pontífice encerrou sua visita ao B:rasil em Salvador, 
Bahia, e sob intensa emoção popular despediu-se de todos 
os brasileiros em comovente -discurso em que manifestou a 
sua simpatia e O seu carinho por esta nação, deixando-nos 
o que poder(amos interpretar como a síntese social de sua 
mensagem espiritual: "O Papa leva no fundo do coraç.ão o 
desejo sincero e a esperança viva·dc que a nação brasileira 
trilhe sempre pela senda da valorização da dignidade do ho
mem, saiba acolher com generosidade o dom da vid_a. respeite 
e preserve a unidade da família, resguãrde e defenda os di!ei
tos do_ homem no· seu -trabalho_ e no convívio sociaL 1\Ieu 
olhar se dirige a todos que sonhem- com uma Vida melhor, 
nas cidades ou no campo, na fábrica ou no escritório,-à beira
mar, ou neste imenso interior do Brasil. 

Por isso, elevo mirihas pfeces. a Deus Todo-Poderoso, 
para qi.Ie ilumene os gove_rnantes a fi_m de ,,que _c~mtinue~_ 
se inspirando nos princfpios-evangéfico~ que_ fizera~ d9 -~~as~ 
um País inconfundível na sua fisionomia católica". 

"Não tenhais medo de acolher a Cristo e aceitar seu 
Poder." 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a permar:tênciá d9 
Papa João Paulo II durante estes nove di~s em que esteve 
entre nós, transbordou de gente os trechos de seu percurso, 
as ruas por onde passava e as praças onde celebrou missa, 
ocupou um enorme espaço na: mídia, a imprensa escrita, falada 
e televisada lhe dedicou grande parte de sua melhor atenção 
e por isto a população pode vê-lo, ouvi-lo e comungar de 
sua mensagem, de sua palavra cheia de energia espiritual e 
sabedoria. __ 

Nestes últimos dias, durante sua estada no Bras~~ acom
panhei pela televisão o noticiário sobre ele, e Ii jornais e 
revistas sobre os mais variados aspectos de sua _viagem por 
nosso País. · 

Mas detive-me sobre uma reportagem publicada em A 
Tarde da Bahia," edição de 20 do corrente, de autoria do 

ilustre jornalista Germano Machado, intitulada ''O Operário 
que se tornou Papa", queiaz uma análise _singularmente pro
funda e sintétíCa de suas origens, sua missão, os resultados 
e perspectivas do seu pontificado e aspectos de sua vida desde 
a infâricia em Wadwice, na Polôânia, de sua luta na resistência 
contra o nazismo, do seu perfil de desportista na juventude, 
do seu trabalho operário em pedreiras e fábrica de soda cáus~ 
tica, de seus estudos de filosofia, das viagens pastorais, das 
encíclicas que promulgou, dos atentados que sofreu e do exem
plo do perdão. 

E lembra também esta passagem histórica_ ocorrida no_ 
fiçal Qa Segunda Grande Guerl-a, nos preparativos parã- a 

. célebre reunião entre os três poderosos, quando Stalin, ao 
ouvir a proposta de Roosevelt e Churcl}!ll para que a Sã:rita _ 
Sé participasse das negociações de paz, perguntou: "Quantas 
dívisOestemoPapa?" _ _ __ _ _______ ---, ____: _____ _ 

_____ Mas, hoje, podemos refletíf, que foi depOis -da., ~iagens 
do Papa à J:'olônia _'? de ~ua inflUência ·no Leste Europeu, 
reacendendo a fé e a espiritualidade que é inerente -à própria 
índole e natureza do ser humano, que ruiu o Muro de Berlim, 
e desabaràm as cortinas de ferro _que segregavam em longoS_ 
terri~órios grande parte desse imensa famí1ia, a humanidade, 
que independentemente de cores e raças não pode viver sem 
~~ . . 

O Papa não tem "Divisões Blindad~s", mas_ tem o inques
tionável poder de tocar a consciência adormecida dos homens 
no que eles têm de mªis_ nobre, que é a sua índoiC: religiosa, 
e a comprovação disto é a grande receptividade das multidões 
que acorrem às praças para ouVI-lo.- -

Ao seu embarque em Salv~Q~r compareceu a cúpula da 
IgreJa ~a.t6HC3 no Br~sil, que não escondia 9 seu cOntenta~ 
mento. com a segunda visita do Papa ao País, tef!do" â frente 
o_.Arcebispo Primaz do Brasil, Dom _Lu~'!lS Moreira __ ~eves, 
que destacou os aspectos mais positiVos e promisSores da visita 
papal para a Igreja e para toda a sociedade brasileira. 

Ericerrando sua passagem pelo País, a população da Ba~ 
hia, de vocação profundamente mística e religic;tSa, o r~cebeu 
e dele ~e despediu em manifestação. de verdadeira apoteose, 
uma singular expressão de respeito, veneração e carinho pelo 
herdeiro de _Pedro e o compromisso de sua missão. __ 

As autoridades eclesiásticas, so_b_ a ~c9ordenação <:Jo Arce~ 
bispo Primaz do Brasil, Dom Lucas Moreira Neves, com a
ajuda de líderes e colaboradores da Igreja e o_ apoio do Gover
nador da Bahia, Antonio Carlos Magalhães, tomaram todas 
as providências para que a visita de ~u~ ·sap~ida9~ _pud.esse_ 
t._er.(\ participação-do tmiior n~mero possível de pessoas que 
queriãm vê-lo, em clima de espo_ntaneidade, ordem .~.-~~gu-~ 
rança. - .- ..... ,. 

Bill -entrevista à impie_n.sà, o a·ovénlac;Ior da Bahia, inspi· 
rado na mensagem do Papa, anuncioll um ~bicioso- porojeto 
de assistência educacional e social ~s- crianças baianas, reco
nhecendo que em nosso País "não se está fa:Zeildo o que 
se deve com relação -à infância, embora já exista um nítido 
propósito do Governo Federal em realizar". 

João Paulo II nos deixou em suas palavras uma indicação 
para repensarmos a noSsa sociedade: governo e povo, crentes 
e ateus, pobres e ricos, façamos da solidariedade humana 
um dever moral, que entre os cristãos deve ser um compro
misso ético e religioso. . _ . , 

Finalizando Sr. Presidente, solicito a transcrição com o 
meu pronunciamento do último discurs_o_ de despedida de Sua 
Santidade o Papa, pronunciado na Bahia, quando regressou 
a Roma no dia 21 do corrente, e publicado no JornaJ do 
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Brasil do dia 22, bem como _o artigo ihtifU.lado "O Operário 
que se tornou Papa", publicado em' A Tarde, edição de 20 
do corrente, de auton-a do jornalista Germ~mo Machado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCiA-
MENTO: . . . 

Jornal do Brasil 

"DISCURSO DE DESPEDIDA DE 
SUASANtiDADE . 
ExceleotfsSLrrio Serihor MiriiSfi-o das Relações _Exterípres
Excelentíssimos Senhores Membros do Governo Federai, Es
tadual e Municipal -- - ·· 
Queridos :;~.migas brasileiros: 

1. Deve dizer que, infelízmente para mim, chegou a 
hora do adeus. Desejo, porém, antes de iniciar minha viag·em 
de retomo, agradecer a Sua_ Excelência o Senhor Presidente 
da Repúblicit, aqui repreSe-iiTãdo pelo seu Ministro das Rela
ções Exteriores, aos membros do Governo e às demais Autori
dades e ao EpiscopadO do Brasil, a acolhida que me foi-dispen
Sada desde que iniciei minha visita apostólica em Solo brasi
leiro. 

, Permitam-me colocar em primeiro lugar, ri:ieus fnTI:ãos 
no Episcopado, aSsim como o fiz na minha chegada em Natal. 
É em suas mãos que fica ·entregue essa imen~a pópulação 
católica do Brasil. Agradeço pelo empenho e trabalho, feito 
em esp~ritdde alegria e sacrifí~io, para que-, em estreita colabo
ração com as Autoridades d_o País, se cumpriSse plenamente 
o plano traçado para minha viagem. Agradeço aos senhor~ 
dirigentes da NaçãO, pela manifestação de fratérna alrtizade 
com que souberam ressaltar vossa estima pelo Sucessor de 
Pedro. D~vo dizer-vos_que, ao longo destes dias, me foi dado 
comprovar o grau de vossa_dedicação, aliada a uma eficiente 
organização, para que tudo saísse a córitento. · _ _ ____ _ 

Meu agradecim_ento, enfim, a_ e~§_~ povo brasileiro tão 
cordial_ e hospitaleiro, cuja inesquecível ãColhida~ ·nas -Várias 
capitais âe Estado por onde passei, dificilmente se apagará 
da minha memóriã. ·A toda esta constelação de r~ças_e_de 
culturas, que fazem um só povo, irrtiàilado por um úniCo 
objetivo que é ó de fazer do Brasil uma Nação grande e 
próspera, 'desejo dizer_ a al~gria que me causou seu calor huma
no, seu entusiasmo, seu carinho pelo Papa. Ao despedir-rrie 
de todos que puderam acompanhar-me diretamenfe, oU pelo 
menos através _do .Rádio e da Tele\o_:'~S~o,_-ªssegu·ro que levo 
no coração o bnlho de seus o_lhares, suas palavras, seus sorrisos 
e também suas súplicas. O Papa deseja voltar_ para Roma 
com es'sa recordação. Ela _será luz para seus caminhos e estí
mulo para invocar a Deus Todo-Poderoso uma proteção espe
cial para o Brasil, uma verdadeira paz e prosperidade, aju
dando aos brasileiros· a amar sua Pátria e_a reconhecer no 
Deus Único e Verdadeiro, 3. fonte da Vei-diàe e-~a felÍcid~d~~ 

Após nove di_as de peregrinação, meu 
coração está cheio de gratidão porque 

acolheste a mensagem de Cristo 

· 2.- Por feliz coincidência, amanhã recOrdarei mais um 
aniverSário do inícíó.do- ~eu Pontificado. Mais uma _ _yez quero 
renovar o meu apelo, que sempre tenho feito- a todos oS ho
mens de boa vontad_e; "Não tenhais medo de acolher a CriSto 
e de; aceitar Seu-poder". Esta fof, em--síntese, a mensãgenl 
que norteou- meu pensamento nesses dias no Brasil. 

Aquele que se definiu com:o~«a luz do mundo" (Jó'8,12) 
quer ser o centro e a raiz da felicidade que deve brilhar em 

cada coração. Neste momento quero recoi-dar que a autêiÍtica 
felicidade só se consegue junto a Deus, que permanece à vossa 
espera para cumular-vos com todos os seUS dons, especial
mente na Eucaristia. Que a S'antaNff~sa-que celebrei em Natal, 
no encerramento do XII Congresso Eucarístico Nacional, 
constitua para todos uma perene lembrança que inspire· vossa 
atitude como cristãos: viver com o olhar voltado para Cristo, 
nosso Redentor, nEle encontrando o exemplo e a coragem 
de amar aos irmãos, especialmente os mais pobres e neces
sitados. 

- :- Quando hoje, após noVe dias de peregrinação por· terras 
brasileiras, chegou a hora da despedida, meu coração está 

-cheio de gratidão, porque, ao acolherdes_ o SUcessor de São 
Pedro, quisestes acolher também a_ mensagem que Jesus Cris
to, riosso Salvador, veio trazer a-o mund_o. 

- Sim, qUei"idós Orasileiros! Minha palavra, minha presença 
e minha oração quiseram se·r p·orta-voz do mesmo Cristo que 
veio ao rlííirido para "dar testemunho da verdade" (Jó 18,37). 
Procurei levar a todos os ensinamentos do Evangelho, pre
·gàõ.dó a doutrina cristã com todas as su~s conseqüências-, para 
a vida de cada um e de toda a sociedade_. A _fé verdadeira, 
a dou~ina autêntica são_, col!l efeitci~-COnâi"ções indispensáve"is 
e fundamentais para toda obra evangelizadora. Por isso, quis 
apresentar-vos a insubstitulVei gãl"ãntia ·que ·so cns·to po·de 
dar, e orientar-vos com uma 'doutrina_segura que leva à autên
tica liberdade dos filhos de Deus. 

Nos meus diversos encontros .com várioS_ segifientOs da~ 
sociedade, pude ver uma lgreja viva, na qual bispos e sacerdo- -
tes, religiosos e religiosas, catequistas e moVirileritOs de aposto
lado e, acima de tudo, fiéis das mais diferentes condições 
d~ vi4a, jovens e anciãos, se comprometem·na a missão evange
lizadora com fé -e-dinamisnio. A tódos desejo dizer que não 
se entreguem ao desânimo quando vossos_ trab_alhos vierem 
a exigir grandes sacrifícios, para qúe a luz do Evangelho chegue 
a "todos que ·ainda não conhecem a Cristo. Lembrai-vos da 
pi"ómessa do Redentor: "Eis que estou convosco todos os 
dias, até o fim dos tempos" (Mt. 28,20). 

3. O Papa leva no fundo do coração o desejo sincero 
-e-:--a esperança vivã~-de que a Nação brasileira trilhe sempre 
pela senda da valorização da-dignidade do homem, saiba aco
lh~r com generosidade o dom da vid.a, _respeite e preserve 
a unidade da família, i'és~gua-rde e defenda os direitos do ho
mem no seu trabalho e no convNiO ·soCial. Meu olhar_s_e_djrige 
a todÇ>s que sonham com uma vida_ melhor, nas cidades ou 
no·campo, na fábrica ou no escritórfo;à beira-mar, ou ·neste 
imenso interior do Brasil. Por ·isso, elevO niinhas pr~Ces a 
Deus Todo-Poderoso, para que ilumine os governantes a fim 
de_ que continuem se insPirando nos prihcfpios evangélicos 
que fizeram do Brasil um País inconfundível na sua fisionpmia 
católica. Queira Deus que nesta "Terra de Santa Cruz" possa 
reinar a paz, inspirada pela justiÇa e pela Solidariedade huma
na. Para iSsO- viin ãOBfasil, para isso tive a ale-gria âe conviver 
convosco estes dias inesquecíVels. . -- :- - -- -----

4. Agradeço ao Senhor Ministro das Relaçõe:s. Exterio
res,. Dr. José Francisco Rezek, as atenções que o Governo 
brasileiro quis dispensar·me. Renovo igualmente meus agra
decimentos aoSDovernadores e Prefeitos que me acolheram 
tão carinhoSame;Q.te e me no_-sp~daram em seus Estados e cida-
des. - - - - --

Aos· irmãos no EpiscOpado, cOril. os-Qtfais-m:e·-sinto.tão 
unido, ~os sace.rd()~es, aos religiosos e religiosas, a tõdos os 

__ iJ::!rl.áó_s; ~omens e·-mulhefes, especialmente aos qUe SOfrem, 
a todos digo, do fundo do coração; Muito ob~gado! 
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Muito obrigado a todos! Meus melhores votos_de prospe
ridade! Deus lhes pague e abençoe o Brasil, sob a contínua 
proteção de Nossa Senhora Aparecida! 

Meus queridos filhos, o Papa vai viajar, mas leva a todOs 
no coração!._ 
Louvado seja nosso senfi(jr_]_esõs Cdsto!;' 

A Tarde - 20-10-91 

Germano Machado 

Em ji.dho de 1980, o" BiaSil viveu a··visítã do ano, a visita 
do século. Chegava, entre·n6s, o Papa João Paulo II. O povo 
chorou, aplaudiu, declarou-o rei. O povo orou, Jõtou·as pra
ças, e as cidades estremeceram de energia espiritual. Vm jor
nalista, um editor comO :S.nio Silveira, que não é 'nenhum 
homo religiosus, escreveu então: "Para mim, o papa não é 
da mesma essência do homem em geral. .. " 

Retorna o papa em 91, 11 anos depois. Se ontem, era 
a crise espiritual no político, na política de poder entregue 
em mãos autOritárias, hoje há um clima naCional de desagre
gação, e o desânimo geral se apodera de todos, das multidões 
e dos indivíduos per si. -

Os gestós,··ontem e· hoje, -SerãO· SignificativOs. Quando, 
em 1980 em Teresirtã, ·unf gn.ipo. de jovens portava a faixa 
-"Santo Padre, o povo passa fome .. -, João Paulo I, diante 
de milhares de pessoas, horas após, orando o "Pai Nosso", 
soltou um grito terríve_l: "~~i ~o~o, o povo passa fome". 
Agora, a situação está pior: desgoverno, incompetêncíã--de 
gerir os negócios· públicos, a Igreja está se eniedançlo em 
direita e esquerda, conservadores e progressistas, Teologia 
da Libertação de acordo com os documentos emanados do 
papa através do cardeal Ratzinger, e Teologia da Libertação 
sintonizada em categorias marxistas. 

E o papa vem apelar ao governo, ao empresariado, aos 
banqueiros e ricos em geral que percam um pouco pelo bem 
do Brasil, um _continente. Para que fique no rumo da civili
zação cristã e Ocidental, dentro das peculiaridades indígenas, 
negras e multirraciais e multicivilizacionais. 

·Há de perguntar-se.: e o que o papa conseguirá? No fim 
da guerra de 39-45, Stálin, ao ouvir a proposta de R~velt 
e Churchill para que a Santa Sé participasse das negociações 
de paz, perguntou: "Quantas divisões tem o papa?" Hoje, 
todos s3.bemos que, Dão fora a seqüência de viagens de João 
Paulo à Polónia e a sua política do Leste, condenada por 
integrista, o Muro de Berlim e o impériO soviétieó não teriam 
caído. As divisões do papa? A presença de Gorbachev, no 
Vaticano, que o responda ... A presença, assim, do papa pode
rá ter repercussões e levar a entendimentos, que, de logo, 
abram perspectivas largas de superação da atual crise. 

Quem é o Papa? 

Perdida a perspectiva da essência real da Igreja e do 
papa, sobretudo a partir da Renascença e da Reforrria~· da 
Revolução Francesa e, no"século XX, dos totalitarism-os comu
nistas, fascista e nazista, nosso tempo não-sabe mais quem 
é o papa. O Papado é a mais velha monarquia do Ocidente. 
O Papado modelou a grande época medieval. Nossa civilização 
é baseada no pensamento agostinfano-tõrriista, permanece 
mesmo nas filosofi~ -atéias e Inaterialistas, ainda que não 
o queiram. A irilportância do Osservatore Romano, no contex
to, é tamanha que, saindo às 6 da manhã, as chancelarias 
das grandes nações, uma hor::t. depois, já analisam as "entreli~ 
nhas" do noticiário e dos. artigos do jornal oficiosq, da S:;mta 

Sé. Esse, o aspecto externo do Papado. Realista, o papa é 
chefe de um pequeno e riquíssimo (em arte e cultura) Estado, 
alta diplomaci~ de homens sábios, provectos, prudentes, às 
vezes também santos e místicos... _ . 

Essencialmente, porém, o papa é Pedro redivivo histori
camente: "Tu es Petrus"-Tu é.s Pedro. É o chefe dos apósto
los; nos Evangelhos, vemos que Jesus dá a Pedro missão dife
rente dos outros apóstolos e até lhe muda o nome de Simão 
para Pedro (Cefas, Pedra). Manda que Pedro, convertido, 
confirme na fé os irmãos. Pedro, apesar de temperamento 
sangüíneo,_ eXplosivo, arrebatado, faz os pronunciaffientós de
cisivos sobre o Cristo: "Tu és o Messias"~E Roma? No desen
rolar das viagens de Paulo e Pedro, dos apóstolos, Roma, 
centro do mundo, vai ser o centro administrativo da Igreja, 
símbolo da unidade e conjunção. Os mais velhos documentos, 
antes mesmo da Patrística, falam no "Venerável Bispo de 
Roma", "Sua Serenid~de e Sua Santidade", "Santa Igreja 
de Roma", o papel, pois, central do bispo de Roina, com 
primazia sobre os. demais, que o consultam. É o Papado de 
uma densidade e de um peso histórico que só os "deshisto-. 
rizados" não percebem. 

Por que o Papa Viaja? 

Porque, após o Concílio Ecuménico Vaticano II, Paulo 
VI e logo JoãoPaulo II percorrem os continentes? Passeios? 
Viagens de recreio? Mordomias? Só tolos e massificados com 
falta de perspectiva histórica o dirão. O Papado é um ·abertís
simo mirante completo, um observatório humano da maior 
densidade sociológica. A queda da parte externa da civilização 
cristã ocidental é visível. Spengler pagamente o notou. O 
papa vê cristamente. J'lest~ fim çle~~culoe di~nte Qo ~9 milênío 
- ou a Igreja univer~aliza profu9damente a meniagem dO· 
Evangelho ou _as religiões do budismo, hinduísmo, xintoísmo 
(é ver a ascei1são japonesa) junto com o secularismo ateu 
materialista, iildiferança religiosa dos cristãos em geral, em 
particular dos católicos, ou será esfacelado o cojunto culti.J.ral
civllizacionaf-religiàso de dois mil anos. A Europa descristia
niza-se, Américas e_ Áfricas - daí o BraSil'- precisam de 
uma nova evangelização já. ATeologia da Libertação, aquela 
de parâmetros marxistas, não está percebendo que sua teolo
gia víra So.ciologra, condUzindo, põuCo ·a_ poucO; -à materia
lização e aleização de eclesiásticos e leigos. Leão X, humána
mente, era menos correto do que Lutero, só ·que·-o honesto 
Lutero, a longo prazo, dividiu ífreri:Iediavelmente o Cristia
nismo em duas mil seitas. É o que os uluterinhos" não notam ... 
Eis por que o papa viaja. ~ 

CrOnologia de João Pãulo II 
Nasce~do em 1920, com o nome de Karol Wojtyla, em 

Wadowive (Polónia), em 18 de maio, -·com nove anos, em 
1929, sua dileta mãe, Emília Katzorowska, morre de escarla
tina, o que o marca para sempre. Corit 18 anos, em 38, Karol 
ingressa na Faculdade de Letras e Filosofia; onde tem apego 
à análise de_Max Schele~ e Bergson, çertos filósofos da Anti
guidade, depois. Com o início da guerra, em 1939, interrOmp-e . 
seus estudos. Em 1941, vai conhecer um homem simples, 
um alfaiate, de profundez~_reli,giosa e mística incomuns, de 
raízes cristãs fundamentadas. E Tiranovski. Em 1942 perde 
o pai, também Karol, e o irmão. Há um largo período de 
"reflexão, e, certamente, com diálogos em comum ao lado 
de Tiranovski. Decide fazer-se padre. Ingressa em seminário. 
Quatro anos depois (1946), ordenado sacerdote. em 1' de no
vembro, desloca-se para Roma, para estudar na Itália. Em 
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1948?,_retornam à Polôllia. Dez anos depOis, 1956, bispo. Em 
1963, participa do ConCílio. Influências do cardeal primaz 
Wichinsky, que enfrentou Stálin e a tirania sQviéfica" cômu
nista. ~964: arcebispo de Cracóvia. Logo depois, cardeal. 

Entre 1969 e-1976, além de peças de teatro,_ livros de 
~vangelizaão, teses de Filosofia, -escreve Amor e Responsa
bilidade, sobre sexo e moraL Falaram que, solteiro no período 
da guerra, vocacionado ao teatro, amara certa mulher. Qual 

'-o negativo? Era solteiro, ainda não tinha vocação sacerdotal. 
, Seu apego-ftlosófíco desvia-se um pouco para Teresa e João 

da Cruz, sobre quem defende tese. Em 1978, em circustâncias 
de certo modo imprevistas, pór determinação do Espírito San
to é eleito papa, em 16 de outubro. Analisam-nos os poloneses 
como doce e austero, autoritário em princípios· e aberto ao 
humano pessoal, às mudanças sociais e económicas, -triste com 

, a miséria humana, não:..pessimista, poréin intransigente com 
o caráter; --chamam-no papa polonês político, na Itália, mas 
é falia de percepção, é político mundial, em alto sentido. 
Seu brasão é em forma de M, homenagem a Maria, papa 
profundamente mariano e marial. Dizem também que sua 
votação é o teatro, acham-no um show-man, mas sua objeti
vação é espiritual, cordial e personal, certas exterioridades 
apenas parecem, não têm outro sentido. 

Lado Humano e Pessoal do Papa 

K~rol Wojtyla é o 264' papa que reina e governa (é rei) 
em dms mil. anos. Nascido e vivido na Polónia, participou 
de movimentos jovens Clandestinos, resístirido, em certo perío
do, às atrocidades nazista durante a Segunda Gtiêrra Mundial. 
Um 'papa que foi operado, professor e ator. Sentiu na Caine 
o peso_ da_ guerra, da maséria e da fome. Sua cidade natal 
- Wadowice _;_ faz fronteiras com a Checoslováquia, e a 
Polónia está diretamente ligada à Rússia e à Alemanha e 
daí. Se combateu o nazismo na juventude. Como padre irá 
ardentemente combater o marxismo. Lolek, seu dimiriiitívo 
ou apelido afetuoso, destacou-se pelo emp-eriho -nos- estudos 
em em particular, nos esportes. Jogava bola, gostava de pesca
ria excursionista por excelência em montanhas altas, amante 
da natureza, do ar livre dos campos e vales alongados, remador 
de canoa, tem facilidade para línguas, na Faculdade de Letras 
e Filosofia, em 1938. Caracterizava-se por um perfil de artista 
.e. apesar do físico forte, para sobreviver ao nazismo, trabalhou 
em pedreira e em fábrica de soda cáustiCa. Formava, jovem, 
,_grupos clandestinos contra o invaSoi nazi~ de modo lnais noi
, mal fez o mesmo no ap6s-gUerra coln~O comunisiDõ. Timothy 
Garton P,sh (Nós, o Povo, Companhaia das Letras, 1989) afir
ma: "Se ~u tivesse-queâesignar uma única data para o começo 
do fim nessa históriiTntefiiã: da Europa Oriental, seria junho 
de 1979. Isso pode parecer excessivamente polonocêntrico, 
mas realmamente acredito que a primeira peregrinação do 
papa à Polónia foi Um momeilto desicivo ... " (p.143). 

Atentado na Praça de São Pedro 

., E~_, 13 de maiO de 1981, dia dedicado à Virgem Maria 
de Fátuna, quando abençoava, em carro aberto, a multidão, 
na Praça d~ São Pedro1 o papa foi baleado (calibre 22, curto~ 
de profundtdade)_pelo JOVem turco Ali Agça. O mundo inteiro 
se abalou. Quem teria- interesse ·em matar __ o_ papa? O papa 
incomoda, o papa é incómodo a uns e outros. Gravemente 
ferido, sobreviveu e declarou que fora a intermediação de 
Maria que o salvara e combina com o lema de seu brasão 
Totus tu:us- Todo teu, Maria. Em Fátima-, erii 1982, declarou 
de púbhco, depo~s de outro atentado de um psicõtico, que · 

a Virgem 'de Fátima o protegera: Estaria dentro do segredo 
de Fátima? Certas cârrentes acham que sim. Não discuto __ o 
aSpecto. 

Viagens Pastorais 

Foram 53 viagens pastorais abiangendo os continentes; 
a ONU e outros organismos, Oficiais oU- rião, abrangendo 
a terra pequenina como San Marina, a poderosa Tóquio, o 
Alasca, a Coréia (onde canonizou, de uriiã-SO Vez, riiais de 
100 mártíres, o que ·nunca aconteceu no Ocidente, mostrando, 
assim a universalidade da Igreja e sua- posição acima de Oci
dente e Oriente). Esteve em NoVa G_uiné, Papuasia, Cama
rões, República Centro-Africana, Quênia e Marrocos, Ban
gladesh, Cingapura, Ilhas Fiji, ilhas Seychelles, Lesoto, Suazi
lândia, Maliburkina.~. _"Europa, Américas, África, Ocea
nia. L." 

Encíclicas 

Suas encíclicas trataram de aspectos religiosos e místicos, 
políticos e diplomáticos, sociais e ecOnómicos, culturais e civili
zacio_nais, dentro da fundãmental visão evangélica: 1979 -
Redemptor Hominls (Redentor do Homem); Dlves io Miseri
cordia (A Divina Misericórdia); 1980i O Espírito Santo na 
vida da Igreja (D()mlnum et Vivificante:Di); Mãe dO Redentor 
(Redemptor Maler}i 1981: O trabalho humano (Laborem Exer
cens); 1988; Solicitude Social da Igreja (Solicitude rei doclales), 
91;_ Centennário da Encíclica Rerum Novarum (Centesimus 
Annus), onde suplanta a visão comunista-capitalista e promove 
sugestões para equilibar ricos e pobres. Os grandes jOrnais 
e cadeias de comunicação deram pouca difusão à EncícUca 
Centesimus Annus .•. 

Modernidade 

COm o desequilíbrio da bipolaridade russo-:am_ericana e 
o só ângulo americano, João Paulo II, através do cardeal 
Ratzinger, fez chegar aos organismos interessados um docu
mento sobre dívida externa, situação do Terceiro Mundo, 
pagamento da dívida e dos juros de_ moQo mais justificável. 
Não houve quase divulgação. No Brasil, logo de chegada, 
condena a usura dos juros da dívida_ externa. Condena as 
ihvasões de terras, mas defende com_ ardor a Refo~aAgfárla. 
Combate a Teologia da Libertação, quando baseada em cate
gorias marxistas, mas exige do governo e empresariado a justi
ça social, o salário condigno, a redistribuição das riquezas 
e:·"'àas rendas, a maior participação nos bens de todos, cha
mando os políticos_também a esta análise. Eis a moderni
dade ... 

O SR. PRESIDENTE (Eicio Álvares)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia. o se
. guinte discurso.) - Sr. Presidente, SJ:45 e Srs. Sendores, há 

poucos dias, o Presidente do Sindicato dos Cultivadores de 
Cana~de-Açúcar, no Estado de Pernambuco, Gersoit carneiro 
Leã~J encaminh~u mensagem ao Presidente da República -
[)r. Fernando Co~~~~, na qual e~p?-e a situãç-ão em- que se 
encontram os fornecedores de_cana-de-açúcar no Estado. 
. O Sindicape aponta - procedentemente a meti ver a 

existência de uma defasagem D() preço do produto que ca~i
nha para algo em torno de setenta por cento. Reclãma-se, 
pois, do não cumprimento do que estabelece a lei: os preços 
devem ser fixad~s tendo por parâmetro os custos apurados 
pela Fundação Getúlio Vargas. · 
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Lembra o Sindicato que é este o problemã básiCO -a ser 
solucionado. Enquanto não houver a justa e necessária compa
tibilização na relação custos/preços, torna-se impratiCáVel a 
renovação das culturas. Medidas como a redução de juros 
agrícolas, conquanto bem recebidas, não serão mais que atitu-
des paliativas. - --

Para completar o quadro, os cultivadores de cana de Per
nambuco advertem para o prenúncio de uma perda calculada 
em trinta por cento para a próxima safra, além de confessarem 
total falta de condições para arcar com os novos níveis salariais 
de seus trabalhadores. 

Sr. Presidente, ao endossar o apelo do Sindjcape, mani
festo minha esperança de que se encontre uma solução para 
o problema, com a brevidade de tempo que o tema requer. 
Na verdade, a atividade açucareira é vital para a economia 
pernambucana e nordestina e, como tal, merece e precisa 
ser tratada com prioridade. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Iram Saraiva. 

carros antigos e- a presença da esquadrilha da fumaça, qlle 
apre-sentou números inéditos nos céus-de Goiânia. -

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Álves)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, _S~ e Srs. Senadores, 
a história demonstra que sempre que as sociedades precisaram 
obrigar seus membros a _apartar os cintos, foram-os de menor 
poder econômico e político que arcaram· com oS sacrifíciõs. 
O exemplo clássico dessa verdade costuma ser apresentado 
como sendo o período da Revolução Industrial na Inglaterra. 
Em 1.750, os trabalhadores assalariados viviam em condições 
extremamente precárias, ao nível de subsistência, ein termo's 
do poder aquisitivo dos salários. Em contrapartida, um peque
no grupo não sabia o que fazer com tanto câpital acumulado; 

-esse pequeno grupo passou a investi[ desenfreadamente· na 
construção de f~rrovias, na .aquisição de opulentas mobílias, 

-exibidas na Grande Exposiç~o de 1851,-oll ·na edificação de 
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Pronuncia o suntuosas construções municipais. · ·· 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,,faço essa reminis
gostaria de registrar nos Anais desta Casa, que Goiâni3. coroe- cênCia histórica, para afirmar que, embora os tempos- sejam 
morou, ontem, o seu 589 aniversário, coincidentemente com outros, a situação da grande massa de assalariados do Brasil 
o centenário de nascimento do seu fundador, ex-Governador de hoje não é muito diferente. Naquele tempo, a família desa
e ex-Senador por Goiás, Dr. Pedro Ludovico Teixeira, o ho- gregava-se nos cortiços_ imundOs das periferias; hoje,· dá-se 
mem público mais ilustre· da história do meu Estado. o mesmo nas favelas brasileiras cada vez mais inchadas pela 

A cidade mais arborizada do País, foi planejada para imigraÇão desorden(\da. Nessa época, çrianças· eram nego
abrigar 50 mil habitantes, extrapolou, porém, todas as previ- ciadas como simples mercadoria através das "barganhas regu
sões e antes mesmo de completar 55 anos já contava com lares"; hoje, no Brasil, são meramente. eliminadas, com a 
1 milhão de habitantes e, conseqüentemente, com mUitos pro- morte mi ·com o abandono nas I'!Jas. Então, o úniCo ,vínculo 
blemas sociais comuns as grandes metrópoles. Isso no-entanto entre empregador e empregado era o monetáriO; hoje, em 
não afeta o encanto da Capital Goiana que vem conquistando nosso País, qual é a diferença? De que instrumentos dispõem 
com charme, beleza e hospitalidade os que se atrevem conhe- os assalariados. de modo geral, para garantir o poder aquisitivo 
cê-la. · do seu dinheiro em um período de dificuldades como o que 

Fruto do determinismo de um homem visionário ·cfue -roi tem vivido o País nesses últimos tempos? 
Pedro Ludovico e do esforço dos pioneiros, Goiânia começoU Em 15 de maio de 1891, o Papa Leão XIII publicava 
a nascer no dia 20 de dezembro de 1932, através de decreto uma encíclica que se tornaria a .carta magna dos .operárioS~ 
baixado pelo Interventor Federal nomeando a comissão para á Rerum Novarum. Nesse documento, Leão XIII "atribuía 
escolher o local onde seria edificada " nova Capital. Esta à "autoridade pública" o "estrito dever" de cuidar adequada
comissão se reuniu em-Bonfun, hoje Silvânia e formou uma mente do bem-estar dos trabalhadores, porque se não o fizes
subcomissão de técnicos para estudar as regiões de Campinas se, ofenderia a justiÇa; nãõ hesitava mesmo em falar de "justiça 
- que hoje é bairro de Goiâniâ - Pire_s do Riot Bonfim distributiva"._ Um dos direitos sagrados do operário como 
e Ubatan, onde hoje se situa a estação Erigineu Teixeira, pessoa- defendeu o Papa- é o direito ao "justo salário", 
da Estrada de Ferro. Campinas foi a região que apresentOu isto --é, o salário suficiente p3ra maitter o operário e a sua 
a melhor topografia e as condições dimátícas mais favoráveis, famflia. Se o tfabalhador ,·''pressionado pela necessidade ou 
a cujas vantagens se adicionou a farta bacia hidrográfica forma- pelo medo do pior, aceita contratos mais duros porque impos
da pelo Rio Meia Ponte e seus subsidiários. tos-pelo proprietário ou pelo empresário, e que, por vontade 

A cidade começou a ser construída com todos _os obstá- ou sem ela, devem ser aceitos, é claro que sofre uma violência, 
culos de ordem económica e política. Pedro não esmoreceu contra a qual a justiça protesta". 
e em 4 de dezembro, quando até então vinha dirigindo os Mais recentemente, João Paulo II, em sua "Centesimus 
trabalhos de edifiéâÇão da cidade de Goiás, despediu-se de Annu~", comemorativa da "Rerum Novarum", afirma que 
Vila Boa e mudou-se para a cidade em c_onstrução. Em 1936 também hoje a transformação e.conómica, sóci.al e poJítica 
surgiram os primeiros prédios da Praça Cívica; e·m 1937, a produz os mesmos males em grande parte do mundo, quer 
Santa Casã. e o Grande Hotel. Foi neste anos, aliás, que ele dizer, reduz multidões ao estado de miséria. -
assinou o Decreto n9 1.816, transferindo a Capital, para deses- Sr. Presidente, St!-5 e Srs. Senadores, esses ensinamentos 
pero dos vilaboenses que ainda não acreditavam na mudança. pontifíCios, sem dúvida, encontram- realidade no Brasil hodier-

Uma vasta programação para comemorar o aniversário no, em que, mais unia vez, as classes menos favorecidas são 
da cidade foi preparada. A festa começou na Avenida Tocan- convocadas perfuntóiia e inapelavelmente a arcar com os sa
tins com a IX Corrida dos Garçons, seguida de desfile cívico- crifícios maioi:'esA Qs ricos, afirma Leão XIII, possuem meios 
militar com exibição da pirâmide humana, com 16 soldados para se defender, os pobres, não, a não ser o EStado. E 
fazendo acrobacias em uma moto, além de um desfile de se este os abandona também? 
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Neste pronunciamentO, -desejo ater-me tão-somente aos 
assalariados do Estado. os funcionários públicos, eleitos pelo 
atual Governo como classe responsável por todas_ as mazelas 
da administração pública, sanguessugas alimentadoras dos gas
tos oficiais e da inflação. 

Tenho a convicção de __ que instrumentos outros há nos 
desvãos do poder muito maiS devoradores de recursos do 
qut! os modestos saláriOs dos servidores, mantidos violenta
mente à míngua por uma das mais brutais deliberações de 
arrocho da história do Brasil. Por exemplo - como firma 
editorial da Folha de S._ P_aulo, de 8 de setembro -"é quase 
impossível hoje discutir a conjuntura brasileira, em qualquer 
ambiente, sem_que a palavra corrupção apareça como elemenw 
to fundamental". 

Há poucos dias, dfurante as discussões da questão salarial 
aqui no Congresso,_ o Departamento Intersindical de Esta
tística e Estudos Sócio-Económicos (DIEESE) divulgou dados 
preocupantes: a participação da renda do trabalho na renda 
nacional, que _era de 50% em 1980, está boje ab~ixo dos 
35%. Essa_ constatação decorre de um processo sistemático 
e inexorável de achatamento impingido durante esses últimos 
anos. 

Ao longo dos últimos 25 anos, nada menos do que 22 
políticas_saJariais foram praticadas pelo Governo FederaL-Não 
obstante, a participáç-áo dos salários no Produto Interno Bruto 
(PIB) foi caind_o_ ininterruptamente, dando lugar aos ganhos 

· de capitaL Em 1959, os salários representavam 55,5%_ do 
PIB; em 1970, 52% em 1979, 50,3%. O maior retrocesso·, 
porém, ocorreu na última déçada, quando, de a;cordo com 
dados do IBGE, a participação despencou para 38% em 1988. 
Hoje, segundo o DIEESE, está em 35%. . _ -· .... _ .. 

No mesmo estudo do_DIEESE, foram inclufdos dados 
que mostram ter sido a "livre negociação", proposta no início 
do atual Governo, a responsáVel pela perda do poder aquisiw 
tivo dos salários. Segundo esses dados, o rendimento dos traw 
balhadores de 51 categorias profissionais, representantes dos 
vários setores e regiões do País, é hoje menor do que em 
março de 1990. Dessas categoriàs, 18% mantêm a metade 
ou pouco mais do seu poder de compra··em relação àquela 
data. 82%_ dos demais tiveram seu poder de compra reduzido 
de 22 a 48%. Nesse conjunto, o setor de transportes aparece 
como o mais afortunado: mantém 68,34% do poder de compra 
que possuía há dezesseis mcs_es; os mais castigados foram 
os comcrciáríos: seu paaer de compra- está reduzido a 22% 
em relação a março de 1990. 

Esses resultados demonstram. com transparência meri
diana, que a sociedade bra_sileira está vivendo um proceSso 
de "míserabilização", e a ~'_livre negociação" foi a ferram~nta 
utilizada para instrumentalizar o mais efiCiente programa de 
arrocho salarial. 

Sr. Presidente, como, em um contexto tão cruel como 
esse, aceitar a proposta: _de redutibiUdade .dos salários dos 
servidores públicos cív_is c mm tares_, de juízes e procuradores? 
Não há o que reduzir, pois o valor real dos salários vem 
sendo corroído de forma sorrateira e peremptória. 

Não é a indexação que alimenta a inflação, país, de 1965 
a 1970, a inflação caiu; não é a peiltlria salarial, o arrOcho, 
o remédio contra a desvalorização da moeda, pois, de 1983 
a 1984, a inflação cresceu e, de mOdo particular nestes últimos 
meses, ameaça disparar; não são os salários dos servidores 
os responsáveis pelo desmazelo das contas públicas; é, sim, 
a má administração. a falta de rigor fiscal c o desprezo pela 
austeridade monetária. 

Não defendo a idéia de que o serviço público brasileiro 
não tem distorções. Tem distorções e necessitam de correçãO. 
O servidor público não pode ser um priVilegiado da sociedade, 
-m_~s, sim, um trabalhador assíduo e diligente, cujo esforço 
e serviço -devem ser recompensados condignamente. 

Em relação ao funcionário público, é particular verdade 
o que afirmou Takershi lmai - industrial paulista - isto 
é, no Brasil '"'os assalariados são pessoas tristes, desinteres
sadas". 

Reformas no serviço público são nece:ssárias, porém de
vem ser implantadas com horizonte de chegada, após planeja
mento adequado, não de forma demagógica, antropofágica 
e misantrópica, o que traduz leviandade e imaturidãde. 

A sociedade não quer um funcíonárío público descami
sado, nem o Estado moderno se faz com pessoas reduzidas 
à tristeza e ao desinteresse. A sociedade exige um servidor 
competente, assíduo, honesto e remuneradp com dignidade. 

Eia O que tinha a dizer. (Muito bem!) 

. O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares)- Na sessão ordi
nária de ontem terminou o prazo para apresentação de emen
das às seguintes matérias: -

--Projeto de Decreto Legislativo O' 9, de 1985 (n' 90/85, 
na Cãmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Básico sobre Privilégios e Imunidades e Relações Institucio
nais entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, 
celebrado em Brasflia, a 17 de julho de 1984; 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de 1985 (n' 72184, 
na Câmara do_s Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Gerãl de Cooperação entie o Governo-da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República Democrática de 
-8ão Tomé e Príncipe, concluído em Brasília, a -26 de junho 
de 1984. 

Aos projetes não foram "apreseiúadas emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportu

namente. 
Na presente sessão terminou o prazo-para apresentação 

de emendas ao Projeto de Lei da Câmara o? 89, de 1990 
(n' 3.633189, na Casa -de origem), que dá a denominação de 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira à Rodovia 
BR~364. 

Ao projeto não foram oferecidas Emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportunaw 

mente. 

O SR. PRESIDENTE (E leio Álvares) -A Presidência 
vai encerrar os trabalhos, designando para a s-e-ssão ordinária 
de segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N• 274, DE 1980 

Votação, em turno único, da Emenda da Câmara ao Pro
jeto de U~i do Senado n1' 274, de 1980, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, que modifica dispositivo da vigente Conso
lidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 392, de 1991, da Co
missão 

- d~ Assuntos Económicos 
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-2-
PROJETO DE LEI bA CÂMARA N" 121, DE 1990 
Votação, em turno úniCõ; do Projeto de Lei da Câmara 

n" 121, de 1990 (n" 1.169/88, na Casa de orgem), que dispõe 
sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes da 
corpo humano, com fins terapêutiCoS-e científicOs, e dá outras 
providências, tendo - _ _ __ 

PARECERES, sob n"' 198 e 383, de 1991, da Comissão 
--de Assuntos Sociais, to Pronunciamento: favorável ao 

projeto; 2~ Pronunciamento: favorável às- Emendas de n'~~ 1 
a 4 e 6; e contrário ã de n" 5, de Plenário. 

-3-
PARECER N·· 173, DE 1990 

Votação, cm turno único, do Parecer n" 173, de 1990, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre conM 
sulta formulada pelo Presidente do Senado Federal quando 
ao disposto no § 4" do art. 38 da Lei n' 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, cm face do estabelecido no § 2' do art. 
50 da Constituição Fe-deral, conclUindo que: -· · 

l) o Senado Federal, no legítimo exercfció" da sUa cõm
petêncía constitucional (art. 49, inciso X, e 52, incisos XII 
e Xlll), disciplinou, no seu Regimento Interno art. 215 e 
seguintes), de forma exaustiva e excludentc de qualquer outra 
·norma de natureza diversa, a questão do processamento parlaM 
mentar dos pedidos de informação, inclusive no particular 
da competência deliherativa c do quorum para votação; 

2) o preceituado no § 4" do art. 38 da Lei n" 4.595, 
de 1964, encontraMse derrogado a partir da superveniência 
do disposto nos arts. 215, incíso I, e 216, inciso III, do Regi-
mento Interno. -

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'' 146, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) 

Djscussão, em turno único, do Projeto de Decreto Lcgis· 
-lativo n" 146, de 1990 (n" 76/89, na Câmara dos Deputados). 
que aprova o texto da Convenção destinada a Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal cm Matéria de Imposto 
~obre a Renda firmada entre o Governo da República da 
India, em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Relações Exteriores e Dcft:.'sa Na· 
cional). 

-5-
MENSAGEM N" 241, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) 

Mensagem n"241, de 1991 (n" 490/91, na origem), relativa 
à proposta para que seja autorizada a República Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito externo, no valor 
de US$2.000,000.00 (dois milhões de dólares norte-america
nos), ou seu equivalente cm outra moeda, junto ao Banco 
Interamericano- de Desenvolvimento- BID. (Dependendo 
de parecer da Co~issão de Assu_stos Econômicos). 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) -Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessiio às 12 horas e 50 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO-

1- ATA DA 190' SESSÃO, EM 28 DE OUTUBRO 
DE 1991 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N" 273 a 276/91 (n•' 573, 579, 580 e 582/91, na 
origem), restituindo autógrafos de projetas de lei sancio
nados. 

1.2.2 - Ofício do Sr. Secretário do Meio Ambiente 
N'? 1. 734/91, encairiinhando esclarecimentos sobre os_ 

quesitos constantes do Requeririiento ni> 594/91, do ~enador 
Oziel Carneiro. 

1.2.3 - Ofícios do Sr. 1 • _Secretário da Câmara dos 
Deputados 

- N~" 282!91, comuriiCa.D.do a aprovação de partes des
tacadas do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n' 36/91. ----- - ---

Encaminbando à revisão do Senado autógrados dos 
seguintes projetos; 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 123/9l_(n' 377/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos dos Pro· 
tocolos I e II de 1977, adicionais às Convenções de Genebra 
de 1949, adotadosem 10 de junho de 1977 pela Conferência 
Diplomática sobre a_Reafirmação e o Dese9volvimento 
do Direito Internacional Humanitário aplicável aos Con
flitos Armados. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 124/91 (n' 95/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Conven:. 
çãon• 155, da Organização Internacional do Trabalho -
OIT, so_bre a segurança e saúde dos trãbãlhadõres e o 
meio ambiente do trabalho, adotada em Geneb!a, em 1981, 
durante a 67~ Sessão da Confêi"ência Internacional do Tra
balho. 

1.2.4- Pareeeres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei da Câmara n' 50(87 (n• 171187, na 

Casa de origem), que dispõe sobre a padroniZação, a classi
ficação, O registro. a inspeÇão. a produção e a fiscalização 
de_.be_bidas, autori2;a _a _criaçãO d,o Con~~IQo_t-l~.g!onal de 
Bebidas e dá outras providências. (Redação final.) 

____ ,.,-Emendas do Senado_aoProjeto de Lei ~a Câmara 
n'125/90 (n' C60ií/89, na Casa de "orígem}, -que dispõe 
sobre a criaÇão do Serviço Nacional de Aprendizagem Ru
ral - SENAR, nos termos do art. 62 do Ato das Dispo
sições Transitórias. (R e dação final.) 

· - · 1:2.5 .:.. ComunicaÇão -da Presfdêni:la . 
- - Pfazo para ãpreSe'ntação de emendas aos- Projetas 

de Decreto Legislativo n9s 123 -e 124/91, lidos ânterior
rriertte. 

1.2.6- Leitura de Projeto 
.. -,-:Projeto de Decreto L_egislativo n' 125, de 1991, 

de autoria do Senador Moisés Abrão, que disciplina a com
petência do Congresso Nacional relativa ao controle e à 
fiscalização dos atos do Poder Executivo, inclusive os da 
administração indireta. · 
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EXPEDIBNTB 
Cl!liTliO OJIÁPKX) DO SBNADO PBDI!RAL 

' PASSOS P0Kro 
OU.ror-Oeral do Seudo Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Direlor Exec.tivo 

DIÁiliO DO COHOIU!S.'IO NACIONAL 
l•JIRIIOIOb ,..poual>ilidacle ela !leoa do Seudo Fedenl 

ASSINATIJRAS CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Ad•illillrativo 
LUIZCARLOS DB BASTOS 
Dire1or ladutrill 

. Semeoaral ·-------·-·-------·----·------·----- Cr$ 3.519,65 

FLOIUAN AUGUSTO COUI1NHO MADRUGA 
Dire&or Adj .. to 

1.2.7 - Requerimento 
- N• 771/91, de autoria do Senador Ney Maranhão, 

solicitando_ licença para afastar~se dos trâ.balhos da CaSa, 
no período de 26 a 30 de outubro corrente. Votação adiada 
por falta de quorum. 

1.2.8 - Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Ofício ri• S/48, de l99((nó 346191, 
na origem); da Prefeitura Municipal de São Paulo, solici
tando autorização para rolagem de LFTM/SP e BTM/SP,E, 
vencíveis no exercício de 1992. -

-Recebimento do Ofício n~>127/91, do Banco doBra
sil, encaminhando ao Senado balanço devidamente audi-· 
tado do Fundo Constitucional de Financiamento do Cen
tro-Oeste (FCO), administrado por aquele Bancoc 

-Recebimento do Ofício n• S/49, de 1991 (n• 2/91, 
na origem), a Prefeitura Municipal de Jacundá - PA, 
solicitando autorização para contratar operação de crédito 
no montante de 285.500 VRF, para os fins que especifica. 

-Deferimento, nos termos do art. 43, _§ 29 do Regi~ 
mento Interno, dos Requerimentos n~ 767 a 769/9f. -

1.2.9- Discursos do Expediente 

O SR. PRESIDENTE-Transcurso dÓ "Dia do Servi
dor Público". 

SENADOR MAGNO BACELAR- ''Dia do Servi
dor Público". 

SENADOR ESPERiDIÃO :.::_ ériação de cÓmissão 
especial externa pa~a acompanhar o andamento da questão 
relacionada aos carnês dos aposentados e pensionistas do 
INSS. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY -Transcrição, 
nos Anais, do trab_!lhÇ>jornalístico de autoria de Ana Maria 
Geia, intitulado Calote de maJs de 4 trilhões esvazia Fundo 
de Garantia, inserto na edição de hoje do O Estado de S. 
Paulo. Defesa do jornal Folha de S. Paulo, feita pelos advo· 
gaOos Luiz Francisco da Silva ÇarvaQJ.o Filho, José Carlos 
Dias e António Carlos Penteado de Moraes, diante do 
processo·movidq contra o jornal e jom31istas desse órgão, 
pelo Governo Col!or. Au<iitoria, por parte do TCU, desti
nada a averiguar casos de intermCdiaçáo na liberação de 
recursos orçamentários. · -- - --- · - · 

1.2.10- Requerimentos 
- N~' 772/91, de autoria do Senador Experidião Am!~ 

e outros Srs. Senadores, solicitando a criação de uma Co_-_~ _ 
missão Externa com o objetivo de acompanhar as verda
Qeiras humilhações a que estão sendo submetidos os apo
sentados e pencionistas do INSS. 

- N' 773/91, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
soljcit~do ~seja_m prestadas pelo Sr. Ministro da Economia, 
FaZenda e Planejamento as informações que menciona. 

-N• 774/91, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando ao Tribunal de Contas da União realizar audito
rias que menciona. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n• 121, de 1990 (n• L169/88, 

na· Casa de origem), que dispõe sobre a retirada e trans
plante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, com 
fins terapêuticos e científicos, e dá outra"S providências. 
Discussão encerrada, fiCando a votação adiada nos termos 
do art. 168 do Regimento Interno. 

Parecer n~' 173, de 199_0, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre consulta formulada pelo Presi
dente do Senado Federal quanto- ao disposto no § 49 do 
art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964, em 
face do estabelecido no § 2~' do art. 50 da Constituição 
Federal. Discussão encerrada, ficando a votação adiada 
nos termos do art. 168 do Regimento Interno. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dl8 

SENADOR NEY MARANHÃO -Refutando notí
cias veiculadas em órgãos da Imprensa, a respeito de super
faturamento na licitação aberta pelo Exército para a com-
pra de material que especifica. _ 

SENADOR RONAN TITO - Encontro de S. EX' 
com comissão de professores de Belo Horizonte - MG, 
denunciando irreg~aridades que menciona-. 

SENADOR AUREO MELLO- Visita do Chanceler 
alemão Helmut Kohl ã Amazônia. Exploração racional 
daquela Região. . . . . __ 

SENADOR NELSON CARNEIRO .:::..Apelo em fa-. 
vor do atend:im,ento de reivindicação dos pensionistas e· 
aPoSentados. 
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SENADOR AMIR LANDO -Quadro recessivo da 
econo~ia nacional. 

SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Privati-
zação da Usiminas. - -

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA -Concessão, 
pela Câmara Municipal de Salvador - BA, a S. Ex~, do 
título de Cidadão de Salvador. 

. 1.3.2 - Des,lgpação da Ordem do Dia da próxima sessão 

c 1.4 :__ENCERRAMENTO 
2- MESA DIRETORA 

3- LIDERES DE VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
, , _4 - C()JI.t;POSIÇÃO DAS Ç()MISSÔE.S .PERMA-

NENTES , - - ' ' -

Ata, da 190a Sessão, em 28 de outubro de 1991 

1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs- Mauro Benevídes, Dirceu Carneiro, 
Beni Veras e Jutahy Magalhães 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Alfonso Carnargo - Alexandre Costa - César Dias -
Çhagas Rodrigues - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Elcio 
Alvares - EsperidiBo Amin - EpiUicio Cafeteira - Guilher
me Palmeira- Jose Paulo Biso! -Jose Rlcba- Jose Sarney 
- J utaby Magalhaes - Louriwl Baptista - Magno Bacelar -
Mauro Benevides - Nabor Jtínior- Nelson Carneiro - Ney 
Maranhao- Odacir Soares-Ronaldo AragBo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores._ Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1• Secretá_rio procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N'273, de 1991 (n' 573/91, na origem), de 23 de corrente, 
restituindo autógrafos do Projeto de Lej 4o Senado n9 2r de 
1988, de autoria do Senador Affons.o Camargo, que altera 
dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de,julho de 1971- Lei 
Orgância dos Partidos Políticos. 

(Projeto que se transformou na Lei n• 8.247, de 23 de 
outubro de 1991.) 

N' 274, de 1991 (n' 579/91, na origem), de 24 do corrente, 
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nq 88, 
de 1991 (n• 1.911/91, na Casa de origem), que estabelece 
as características da Nota do. Tesouro Nacional NTN e dá 

outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n"' 
8.249, de 24 de outubro de 1991.) 

N•275, de 1991 (n• 580/91, na origem), de 24 do corrente, 
restituindo_ autógrafos do P.t:oj~to de Lei de Conversão n"' 
9, de 1991, que dispõe sobre o Programa Nacional de Desesta· 
tização. 

(Prõfeto que se transfó-imou ria Lei n~-8.250, de 24 d~ 
outubro de 1991.) .. 

N• 276, de 1991 (n• 582/91, na origem), de 25 do corrente , 
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n• 84; 
de 1991 (n' 1.450/91, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a criação das Seções Judiciárias dos Estados de .Tocantins 
Amapá e Roraima, reestrutura -os serviços da Justiça Federai 
de Primeiro Grau da 1• Região, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 8.251, de 24 de 
outubro de 1991.) 

OFÍCIO DO SECRETÁRIO DÕ MEIO AMBIENTE 

N' 1.734, de 1991, de 23 do corrente, do Secretário do 
Meio Ambiente, encaminhando_ esclarecimentos prestados 
pOr aquela Secretaria sobre os quesitos constantes d_o Requeri
mento n9 594, de 1991, de autoria do Senador Oziel Car::n~iro_. 

Encaminhe-se cópia ao--requerente~ 

.. ºF~~~f~!~~:~~:J::ri~fo 
N~' 28.2, de 25 do, co_rrent~, do Primeiro Secretário da 

Câmara dos Deputados,· comunicando a aprovação dos arts. 
1~', 2~', 4"' e 5~', ressalvada a expressão ••a qualquer tempo••, 

. e 6~' a 12, destacadas do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 36, d!' 1991 (n' 514/91, naquela Casa), 
que cria o Conselho. Nacional dos Díreitos da Criança e d_o 
Adolescen!e CONANDA e dã utras providências. A matéria 
f<;>i enviada à sanção em 10 de outubro de 1991. · 
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OFÍCIO 
Do Sr. t~ Secretário da Câmara dos Deputados, encami· 

nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 123, DE 1991 
(N• 377/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os textos dos Protocolos I e II d_e_ 1977, 
adicionais às Convenções de Genebra de 1949, adotados 
em lO de junho de 1977 pela Conferência Diplomática 
sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito 
Internacional Humanitário aplicável aos Conflitos Ar
mados., 

O Congres:sO Na_cional decreta: 
Art. 1' Ficam aprovados. os textoS" dos Protocolos I e 

II de 1977, adicionais às Convenções de Genebra de 1949, 
adotados em 10 de junho de 1977 pela Conferência Diplo
mática sobre a Reafimiação e o Desenvolvimento do Direito 
Internacional Humanitário aplicável aos Conflitos Armados. 

Art. 2"' Este Decreto _Legislativo entra em vig<;u na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N' 748, DE 1990 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio

nal: 
Em conformidac!e com o ~i_spostO no art. A9_. inciso I, 

da Constituição Federal, tenho a honra de submeter a_elevada 
consideração de Vossas ExcelênciciS, acompanhados de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Çstado das Relações 
Exteriores, os textos dos Protocolos n~ I e II de 1977, adicionais 
às Convençõ~s de Genebra de 1949, adotados em 10 de junho 
de 1977 pela Conferência Diplomática sobre a Reafirmação 
e o Desenvolvimento do Direito Internaciçmal Humanitário 
aplicável aos Conflitos Armados. 

Brasília, 18 de Qutubro de 1990. - Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DIE/DAIItRC/2021 
PAIN-100-427, DE 15 DE AGOSTO DE Hl"90, Dl:)" SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES. . 

A Sua Excelência o Senhor 
Fernando Collor, 
Presidente da República,-

Senhor Presidente, 
Tenho a hon-ra de __ elevar à alta apreciação-de Vossa Exce

lência os -anexos ieXrds dos Protoc;olos 1 e JI_de 1977~ adicionais 
às Convenções de Genebra de 1949, adotados cm 10 de junho 
de 1977 pela Conferência Diplomática sobre a Reafirmação 
e o Desenvolvimento do DireitO Internacional Humanitário 
aplicável aos conflitos a_rmados. 

2. Os Protocolos assinados em 1977_ visantA p·roteção 
das vítimas de conflitos armadOS. DifcreOCia-Se_os Protocolos 
por dirigir-Se 6 prfriteiro às Vttiritas~ áe 'conflito-s "êntre Estados 
soberanos, entre povos colonizados e potências colonizadoras, 
entre populações de territórios ocupados e forças ocupantes 
e contra-re-gimes racistas (art. 1', parágrafo 4•); e o segu·ndo 
a todos os conflitos armados não contemplados pelo primeiro 
ProtOcolo, isto é, entre forças dissidentes dentro de um Esta
do, à exceção de distúrbios intern-os Como-revOltas e atos 
isolados e esporádicos de violência (3ft. 1~', parágrafos 1"' e 
2•). 

3. Como se· verifica da le-itura dos textos, os Protocolos 
I e II prevém a proteção de feridos, doentes-e náufragos, 
das unidades de saúde e das ambulâncias; a permisSão de 
sobrevôo de aeronaves de socorro; a informação às faim1ias 
sobre o paradeiro de seus lnembros; a proibição de mé_todos 
desumanos de guerra; o tratamento humanitário de ·priS:io-· 
neiros de guerra; a distinção entre alvos civis e militares;
a proibição do uso da fome como m~todo de guerra; facilidades. 
necessárias ao desempenho das atividades dos. organismos de 
proteção civil nos territóriOs ocupados; a proibição de tortura, 
penas corporais, mutilações e atentados à dignidade pessoal; 
garantias de livre defesa e proteção aos menores. 

4. Considerando que os referidos Protocolos se caracte
rizam por alto teor humanitário c que _o __ de n~ I conta com 
a·aprovação de noventa e dois países e o de no II, de oitenta 
e dois países, estamos abertos a adesão de todas as Partes 
às_ Convenções de Genebra de 1949, ratificadas pelo Brasil 
em 12 de setembro de 1956, venho solicitar à Vossa Excelência 
que, se assim houver por bem, se digne enviar ao exame 
do Congresso Nacional os ÇIJtcxos textos correspondentes. 

~ -""""AproVeito ã oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo 
respeito. 

PROTOCOLO No I 

PROTOCOLO ADICIONAL ÁS 
CONVENÇÚES DE GENEBRA 
DE 12 DE AGOSTO DE 1949, 

RELATIVO A PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS DOS 
CONFLITOS ARMADOS SEM CARÁTER . 
INTERNACIONAL (PROTOCOLO No I) 

Preâmbulo 

As Altas Partes .Çontratantes 

Proclamando seu ardente desejo de que a paz reine entre 
os povos; 
-. _ ____, Relembrando que, em conformidade com a Carta das 
Nações Unidas, todo Estado tem o.dever de abster-se, em 
suas relações internacionais, de recorrer _à ámeaça ou ao uso 
da força contra a soberania, a integridade territorial ou a 
independênCia política de qualquer Estado, ou de qualquer 
outra forma incompatível com os propós:ítos-das Nações Uni
das. 

Considerando que é necessário, porém;- reafirmar e de
senvolver disposições que protejam as vítimas doS cOnflitos 
armados, assim como completar as medidas para ·reforçar a 
aplicação dessas disposições; 

Expressando sua convicção de que nenhuma disposição 
do presente Protoçolo, nem das Convenções de_ Genebra de 
12 çle agosto de 1949, pode ser interpretada no sentido de 
legitimar ou au.torízaf qualquer ato de agressão ou q_(.!alqu_er 
outro uso da força incompatível com a Carta das Nações Uni
das; 

Reafirmando, ademais, que as disposições das Conven· 
ções de Genebra de 12 de agosto de 1949 e do presente Proto
colo devem aplicar-se plenamente em todas as circunstâncias 
a todas as pessoas protegidas por esses instrumentos, sem 
distinçã-o alguma de caráter desfavorável baseada na natureza 
ou na origem do conflito ãrmado ou nas causas invocadas 
pelas Partes ou a elas atribuídas; 
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Convieram no seguinte: 

TÍTULO I 
Disposições Gerais 

ARTIGO! 
Princípios Gerais e Campo de APlicação 

1. As Altas Partes Contratantes se compronietein a res~ 
peitar e fazer respeitar-o presente Protocolo em tOdas as- cir=-
cunstâncias. - - - -

2. Nos casos não previstos no presente Protocolo ou em 
outros acordos internaciónãiS, aS PesSoas civis e os combã
tente_~ _p~rmanecem .sob a pr~teçãCJ e ·o domínio dos princípioS 
do Dtreito InternaciOnal denvado de costumes estabelecidos 
dos princípios de humanidade e dos ditames de consciência 
pública. 

3. O presente Pi'OtóColo, que completa as Convenções 
de Genebra de 12 de agosto de 1949 para proteção das vítimas 
da Guerra-; aplicar-se-á nas -situações previstas no artigo 2 
comum às Convenções. - - - _ ~ -

4. As situações a que se refere o parágrafo precedente 
compreendem os conflitos--arm-ados nos quais os povos lutam 
contra a dominação colonial e a ocupação estrangeira e contra 
os regimes racistas, no exerddo do direito de livre determi~ 
nação dos povos, consagrado na Carta das Nações Unidas 
e na Declaração sobre os Principíos de Direito Internacional 
referente às· Relações de Amizade e Cooperação entre os 
Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas. 

ARTIGO 2 
Dermlções 

Para os efeitos do presente Protocolo: 
a) Entende-se por "Primeira Convenção", "Segunda 

Convenção'', "Terceira Convenção''_ e "Quarta Coi;J.venção", 
respectivamente, a Convenção de Genebra para melhoria da 
sorte dos feridos e enfermos dos Exércitos em campanha, 
de 12 de agosto de 1949; a Convenção de Genebra para melho
ria da s_orte dos feridos, enfermos e náufragos das Forças 
Armadas no Mar, de 12 de agosto de 1949; a Convenção 
de Genebra relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, 
de 12 de agosto de 1949; e a Conveõ.ção de Genebra relativa 
a proteção dos civis em tempO deguerra, de 12 de agosto 
de 1949; entende-se por "Convenções" as quatro-ConviriçõeS 
de Genebra de 12 agosto de 1949 para proteçãó das Vítimas 
&Ga=; · · -

b) Entende-se por "normas de Direito Internacional apli
cáveis aos conflitos armados'' as contidas nos acordOs interna
cionais dos quais são Partes em conflito, assim como os princí
pios e normas geralmente reconhecidos de Direito Interna-
cional aplicáveis aos COnflitos armados; -

c) Entende-se por "Potência Protetoran um Estado neu
tro ou outro Estado que não seja Parte do conflito e que, 
havendo sido designado por uma parte as Partes no conflito 
e aceito pela Parte adversa? esteja disposto a desempenhar 
as funções atribuídas à Poténcia Protetora pelas Convenções 
e pelo presente Protocolo; 

d) Entende-se por "Substituto" uma organ"ízaÇ!o que 
atua-em lugar. da Potência Protetora e em conformidade com 
o disposto no artigo 5. -

ARTIG03 
Principio e fim da Aplicação 

Sem prejuízo das disposições aplicáveis a- todo momento: 
a) As Convenções e o presente Protocolo aplicar-se-ão 

cre:-sde ·o início de qualquer das situações a que se refere o 
artigo 1 do presente Protocolo; 

b) A aplicação das Convenções e do_ presente Protocolo 
cessará no território das Partes em conflito, ao térmirio geral 
das operações militares e, em caso de territórios ocUpados, 
ao término de ocupação, exceto, em ambas circunstâncias, 
para as pessoas_cuja liberação definitiva, repatriação ou resta
belecimento tenha lugar posteriormente. Tais pessoas conti
nuarão a se benefidar das disposições pertinentes das Con ven
ções e_ do presente Protocolo até sua liberação definitiva, repa
triação ou restabelecimento. 

ARTIGO 4 
Estatuto Jurídico das Partes em Conflitos 

A- aplicação das_ Convenções e do_ presente Protocolo, 
assim com-o a celebraÇão dos acordos previstos nesses instru
mentos, não afetarão o estatuto jurídico das Partes em confli
to .. _ A ocupação de um território e a aplicação das Convenções 
e do presente Protocolo não afetarão o estatuto jurídico do 
mesmo território. 

ARTIGOS 
Designação das Potências Protetoras e dos Substitutos 

1. É dever das Partes em conflito, desde o início do 
c_onflito, assegurar a supervisão e a execução das Convenções 
e do presente Protocolo mediante a aplicação do sistema de 
Pot~ncia Protetora, que inclui inter alia, á designaçâo e a 
acettação dessas Potências conforme as disposiÇões ,dos pa-fá
grafõs qüe se seguem. As Potências Protetoras serão encarre
gadas de salvaguardar os interesses das Partes em conflito. 

f.. Desde o iníciO de uma das situações a que se refere 
o artigo 1, cada uma das Partes em conflito designai-á sein 
demora uma Potência Protetora com a fina1idade de aplicar 
as Convenções e o presente Protocolo, e -autorizará, também 
sem demora e com a mesma finalidade, a atividade de uma 
Potência Protetora que, designada pela Parte adversa tenha 
sido aceita como tal por aquela. ' 

3. Se não houver designação ou aceitação da Potência 
Protetora desde o início de uma das situações a que se refere 
o artigo 1, o Comitê Internacional na Cruz Vermelha sem 
prejuízo do direito de qualquer outra organização humaditária 
imparcial fazê-lo igualmente, oferecerá seus bons ofícios às 
Partes em conflito, tendo por objetivo a designação sem demo
ra de uma Potência Protetora que tenha o consentimento 
d~s Part~s. em conflito_. Para isto, o Comité pOderá, inter 
aba, pe?Ir a cada Parte que lhe remeta uma lista de pelo 
menos·cmco Estados que essa Parte considere aceitáveis para 
agir em seu nome como Potência Protetora ante uma Parte 
adversa, e p~dir a cada uma da~ Partes adversas que lhes 
remeta uma hsta de pelo menos cmco Estados, os quais elas 
estariam dispostas a aceitar para desempenhar a função de 
Potência Protetora da outra Parte; tais listas serão remetidas 
ao Comitê dentro das duas semanas seguintes ao recebimento 
da pet~ção; o Comitê as comparará e solicitará o assentimento 
de qualquer Estado cujo nomefigure nas duas listas. 

4. Se, apesar do que precede, não hoUver Potência Pro
tetora, as Partes em conflito aceitarão sem demora o ofereci
mento que possa fazer o Comitê Internacional da Cruz Verme
lha ou qualquer outra organização que apresente todas as 
garantias dç imparcialidade e eficácia, "após as devidas consul
tas com aquelas Partes e tendo em conta os resultados dessas 
consultas, para atuar na qualidade de substituto. O exercício 
das funções de tal substi~uto estará subordinado ao consenti-
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mento das Partes em conflito; aS parteS em conflito cólocarão 
todo seu empenho para facilitar o trabalho do substituto no 
cwilprim'ehto de sua Iilissão,' conforme as Conven·ções e o 
preserite ProtOcolo. ' · 

· · 5. · Eln ámforinidit.de com o artigo 4, a designação e
a aceitação das Potências Pi-ótetoras cóm a finalidade de apli
car as Convenções e ·a presente· ProtOColo não áfetarãO o 
estatuto jurídico das Partes em conflito nem de qualquer terri
tório, inclusive de um território oCUpado. 

6. A manutenÇão de relações diplomáticas entre as _Par
tes em conflito ou o fato de se confiar ·a· Um terce-ir'<>" EStado 
a proteção dos interesses ~e uma Parte· e de seus nacionais 
conforme as normas de Direüo Internacional relativas às rela
ções diplomáticàs·, nãó 'constituirá obstáculo para- designação 
de Potênêía PrOte.tõra cám a finalidade de aplicar as Conven
ções e o presente Protocolo. 

7. Toda menção que adiante se faÇa ná preSente Proto
colo de uma Potência Protetora incluirã igualmente o subs-
titutO. - - i -

ARTIGO 6~ 
,~essoal Qualificado 

1. · As Altas Partes Contratantes prõclitárão; lãém tem-:·-
po de ·paz; com a ·assistência das Sociedades nacionais- da 
Cruz Vermelha (Crescente Vermelho, Leão e Sol Vermelhos), 
formar pessoal qualificado para facilitar a aplicação das Con
venções e do presente Protocolo e, em especial, as atividades 
das Potências Protetoras. 

2. O recrutamento-e -a formação -desse pessoal estão 
sob jurisdição nacional. 

3. .O Comitê~ Internacional da Cruz Vermelha terá à 
disposição das Altas Partes Contratantes as listas das pessoas 
assim formadas que as Altas Partes Contratãnfes houverem 
preparado e tiverem comunicado com esta finalidade. 

4. As condições para utilização do serviço deSse pessoal 
fora do território naCiOiiã.l serão, em cada caso, objeto de 
acordos especiais entre as Partes interessadas. 

ARTIGO 7 
Reuniões 

O depositário do presente Protocolo, a pedido de uma 
ou várias Altas· Partes contratantes e com aprovação da maio
ria delas, convocará uma reuníãO das Altas Partes Cõittia-..: 
tantes para estudar os problemas gerais relativos à aplicação 
das Convenções e do presente Protocolo. 

TíTULO II 
Feridos, Enfermos e Náufragos 

SEÇÃO I 
Proteção Geral 

ARTIGOS 
Terminologia 

Para os fins do presente Protocolo: 
1. ..Entende-se por "feridos" e "enfermos" as pessoas, 

sejam militares ou civis, que devido a um traumatismo, ou 
uma enfermidade e outros distúrbios ou incapacidade de orM 
dem física ou ·mental, tenham necessidade de assistência õü 
cuidados médicos, e que se abstenham de to-do ato de hostili
dade. Esses termos são também aplicados, às parturientes. 
aos recém-nascidos e a outras pessoas que possam estar necesM 
si ta das de assistência ou cuidados- médicos imediatos, como 
os inválidos e as mulheres grávidas, e que se abstenham de 
todo ato de hostilidade. 

z.' . EhtendeMse 'por ~"náufragos•• as pessoas; s"ejám milita
res ou civis, que se encontrem em sitUação de-perigo -rio mar 
ou énl óUtras- águaS e'nl 'cOiiSeqiiência de um ·infortúnio que 
as afete ou que afete a nave ou aeronave que as transportava, 
e que se abstenham de tOdo ato de hostilidade. Essas-pessoas, 
sempre que prossigam abstendo-se·de tOdo ato de hostilidade, 
continuarão consideradas como náufragos durant~ séu salvaM· 
mente, até que· ãdquiram outra· cori-dição em conformidade 
com :as ConveJ).çÔes oú com o prese fite P.totoColo. 

' 3-. - Entende-se por "pessoal sanitário~· as pesSoas desigM 
nadas por uma Parte em conflito exclusivainenté para ãs-fin-ali
dades.sanitárias relaciortadas no parágrafo 5, ou pa:ra adminis
tração _das unidades sanitáriãS,' funcio-namento ou adrriinis
tração dos meios de transportes sanitários. Essas designações 
poderão ter caráter permanente ou temporário. A expressão 
compreende: 

a) o pessoal sanitário, .seja miliÚu~ çn,1 clvj.l; de uma: ~arte 
em conflito, incluídos aqueles mencionados na_Primeira ~Se
gunda Convenções assim como ?queles designados para as 
organizações de defesa civil; 
••. ...o~ b) o pessoal sanitário das Socied_ades Nacionais da Cruz 
Vermelha (Cresoente,Vermelho, Ú'áo e Sol Vermelhos) e 
outras_ sociedades nacionais _voluntári~s de .soco:r:ro, <;ievidaM 
mente reconhecidas e autorizadas por uma Parte em conflito; 

c) o pessoal sanitário das unidades ou os meios de transM 
porte sanitários mencionados no parágrafo 2 do artigo 9. 

- 4. Entende':'se por "pessoal religioso" as pessoas, sejam 
militares ou civis, tais como ds cape1ães, de_dicados exclusiva
mente ao exercício de seu ministério e. adstritas: 

a) às ForÇas Ari:nadas de uma Parte em conflito;· 
b) _às UJJ.id?des sanitárias O!.!- aos meios de transporte sani

tárid de uma Parte em conflito; 
'c) às unidades ou meios de tninsporte sanitáriOS menao::. 

nados no parágrafo 2 do artigo 9; ou~ ~ ~ 
d) aos organismos· de defesa civil de uma Parte em con-

flito. ~ ~ 

A adstrição do pessoal religioso pode ter caráter perma
neQ.t_e \):1.( temp_o_T~iio, ~ a esse pessoal são aplicáveis as dispo
sições_ pertinente~ do parágrafo 11. 

5~ Entende-se por "unidades sanitárias" os estabeleci
mentos e outras formações, militares ou-civis, ·orgcúi}za:dos 
com finalidades sanitárias, a saber: a busca, o recolhimento, 
o transporte, o diagnóstico ou tratamento (incluídos os primei
ros socorros) dos feridos, enfermos e náufragos, assim como 
a prevenção de enfc~rmidades. A expressão co~preen<:i_e, entre 
outros, os hOspitais e outras-unidades similares, os centros 
de transfusão di! sâflgrie, os ce-iitros e institutôs âe medicina 
preventiva e os depósitos de material sanitários, assim como 
os paióis de mãterial sanitáriO _e de produtos farmacêuticos 
dessas unidades. As unidades sanitáriaS podem ser fixas ou 
móveis, permane_ntes ou temporárias. -

6. Entende-se por "transporte sanitário" o transporte 
por teira, Por ágUa ou por ar dos feridos, enfermos e náufra
gos, do pessoal sanitário ou relígioso~ou-do equipamento e 
material sanitários protegidos pelas Convenções e pelo preM 
sente Protocolo. 

7. EnrendeMse pOT "meio de transporte sanitário" todo 
meio de transporte militar ou civil permanente ou temporário: 
destinado exclusivamente ao transporte sanitário, sOb a dire
ção de uma autoridade competente de uma Parte em conflito. 

8. EntendeMse por "veículo sanitário•• todo meio de 
transporte sanitário ·por terra. -. . 
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9. Enten:de:-se por "navios e embarcações sanitái'iã-s" 
todo meio de transpo-rte -sanitário por água. -_- -- -

10 ... ·Entende-se por "aeronave sanitária" todo meio de. 
transporte sanitário por ar. 

11. São "permanentes" o pessoal sanitário, as unidades 
sanitáriaS· e·ós ·meios de_ transporte sanitários que se destinam 
exclusivamente a finalidades sanitárias· Por um período inde
terminado .. São ''temporários'' -o pessoal sanitáriot as unidades 
sanitárias e os meios de transporte sanitários que se dedicam 
exclusivamente a finalidacle:s sanitárias por períodos limitados 
e durante a totalidade de tais períodos.- A menos que·de 
outra forma seja especificado, as expressões .. pessoal sanitá
rio", "unidade· sanitária" e "meio de transporte sanitário"_ 
abrangem o pessoal, as unidades e os meios de transporte 
sanitários tanto permanentes coino-teni.porários. 

12. Entende-se por "emblema distintivo., a CruZ Ver~ 
melha, o Crescente Vermelho ou o Leão e Sol Vermelhos 
sobre fundo branco, ·quando se utilizam para a proü!Ção das 
unidades e meíos de transporte sanitáriOs e do pessoal sanitá:fio· 
e religiOSo~ Seu eqlltpamentó e material. ---

13. Entende-se por "sinal distintiVo" qualquer sinal ou 
mensagem especificadas no Cãpífulo 1!1 do Anexo I do~ pre
sente Protocolo e destinados excJusivamente à identific_açiio 
das unidades e dos meios de transporte sanitári"ós.---

ARTIGO 9· 
Campo de Aplicação 

1. O presente Título~ cujas disposiçõeS têm como finali
dade melhorar a condição dos feridos, enfermos e náufragos. 
aplicar-se-ã a tOdos os atingidos por uma situação prevista 
no Artigo 1, sem nenhuma distinção de caráter desfavorável 
motivada por raça, cor, sexo, _idioma, religião ou áeiiÇã, opi
niões políticas_ ou de outra_ índole. origem nacional ou social, 
fortuna, nascimento ou outra condição ou qualquer outro-cri-
tério ·anã:logo. ~-' . . ___ _ ________ _ 

2. As disposições pértincntes dos Artigos 27 e 32 da Pri- ~ 
meira Converiçáo a-plícar:.se-ão às unidades sanitárias e aos 
meios tie transporte sanitários penilanenteS (eXcetO os na:viós
hospítais, ·aos quais se aplica o Artigo 25 da Segunda Con_ven-
ção), assim como ao pesso-al dessas unidades ou desses meios 
de transporte, colocados à dispoSiÇão-de um aParte em conflito-
com propósitoS humanitários: . __ 

a) por um Estado neutro ou outro Estado que não seja 
Parte nesse conflitO; -- - ---------~ 

· b) por uma sociedade de socorro reconhecida e autori
zada de tal Estado; 

c) por uma orianização intef~adOrfal humanitáríitdffi
parcial. 

ARTIGO lO 
Proteção e Assistência 

1. Todos os feridos, enfermos e náufragos, qualquer q-ue 
seja a parte a que pertençam, serão respeitados e protegidos. 

2. Em todas as circunstâncias serão humanamente trata
dos e receberão na medida do possível e no mais curto prazo, 
os cuidados médico.s exigidos por seu estado. Não se fará 
entre eles nenhuma distiilÇãó que não seja baseada em critérios 
médicos. _o_~ -~0 ~---

ARTIGO 11 
Proteção das Pessoas 

1. Não se colocará em peiigo, por meiO de -qualquer
ação ou omissão -irijUStíficada, a saúde ou a integridade física 

ou·-mental das pessoas em poder da Parte adversa ou que 
eStelam -InTernadas, detidas oo privadas de liberdade como 
resultado .de_ uma situaç-ão prevista n,o Artig<? 1: C.oP,~eq'úen: 
temente se proíbe submeter as pessoas a que s_e refere o. pre-: 
sente Artig~ a qualquer a_to médico _que _não_ seja indicado 
por seu estado de_saúde, e que não esteja de acordo com 
as normas médicas gera-lme11te reconhecidas que se aplicariam 
em circunstânciais médicas análogas aos nacionais riãO priva
dos de liberdade da Parte que realiza tal ato. 

2. -SãO especialmente proibidos, mesmo com o consenti-
mento das referidas pessoas: 

~) a~ mutilações físic~s; 
b) _as experiências médicas ou científícas; 
c) as -remoções de tecidos ou. c;Yrgã9~ para transphmte, 

exceto se estes a tos são ju~tificados pelas condições previstas 
nô parágrafo 1. 

3. Somente poderãb excetuar-se da proibição previst·a 
na alíne<;t c} do parágrafo 2 as doações de sangue para transfu
sões ou de pele para enxerto, sob a condição_ de que se façam 
voluntariamente e sem coação ou pressão alguma, e unica
mente para fins terapêuticos, nas condições que correspondam 
às normas_médicas geralmente reco-nhecidas e aos controles 
realizados em_be_nefício .tanto do doador como do r_eceptor. 

4, _CQnstitufrá infração gf-ave ao presente ProtOcolo t6da 
ação ou omissão delibera-da que ponha gravemente em perigo 
a saúde ou a integridade física ou mental de qualquer pessoa 
em poder de uma Parte distinta daquela da qual depende, 
que viole qualquer das proibições ass-inaladas nos parágrafos 
1 e 2 op. que não cumpra as exigências pi{:si:rifas no parágrafo 
3._ ----- t 

5. As pessoas a que se refere o parágrafo 1 têm o direito 
de recusar qualquer intervenção cirUI-gica: No caso de recusa, 
o pessoal sanitário procurará obter uma declaração escrita 
neste sentido, assinada ou reconhecida pelo paciente._ 

6. Toda Parte em conflito efetU.aiâ um registro- niédíco 
das_ doações de sahgue para transfusões- ou de pele para enxer
to, .feita para as p-essoas ·a que se refere o parágrafo 1. Se 
essas d_Qações. se_ efetu?m sob a responsabilidade daquela Par
te. Além do que, toda Parte em conflito procurará efetuar 
um registro de todoat9 médico real!zado a_tespeito das pessoas 
internad~s. detidas ou de qualquer outra forma privadas de 
li?~rdade por causa de uma situação-prevista rio Artigo' L 

Esses registras estárão a todo momento à disposiçãO da 
Potência ~rot.etor~ p~~a- inSp"eção. · 

ARTIGO 12 
- Prote~~ da~ Unidades S_ani~árias 

1. As unidades sanitárias serão respeitadas e protegidas 
a todo momento e não serão objeto de ataque. 

2. O parágrafo 1 aplica:..se às unidades sanitárias civis 
desde que satisfaçam às seguintes condições: 

a) pertencerem a uma das Partes em conflito; 
b) estarem reconhecidas e autorizadas pela autoridade· 

competente de uma das Partes em conflito; 
c) estarem autorizadas em comunidade com o parágrafo 

2 do Artigo 9 do presente Protocolo ou do Artigo 27 da 
Primeira CoriVenção. - -- -

3_ As partes em conflito podem notificar-se entre si da 
localização- de _suas unidaáes Sanitárias fixas. A ausêriciã de 
tal notificação não eximirá a nenhuma das Partes de observar 
o disposto no parágrafo_ L 

- -4. As unidades sanitárias não serão utilizadas em nenhu
ma circunstância na, tentativa de colocar objetivos militares. 
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a coberto dos ataques~ Sempre que sejá p-oSsfveJ, as Partes 
em conflito se assegurarão de que as unidades sanitárias não 
estejam situadas de tal forma que os ataques contra objetivos_ __ 
militares -as ponham em perigo. 

ARTIGO 13 .. 
-CeSsação aa Pi-õte~ão dãs UnidadeS Sanitári&S CiviS-
1. Á proteção devida às unidades sanitárias civis sOmente -

poderá cessar quando s_e_ faça us~ del~s, à margeJ!I _de -~u~s. 
finalidades sanitárias, com o propósito de realizar atos pr~juM 
didais ao inimigo. TodaVia, a proteção cessará unicamente 
após uma intimação que, fendo fixado um prazo limite ra_~oáM, 
vel. não tenha s1,1rtido efei,to._ 

2.- Não .se consid~rarão a tos prejudiciais ao inimigo: 
a) o fato de que o pessoal da unidade_ seja portador _de 

armas leves individuais para sua própria defesa ou dos feridos 
e enfermos a seu cargo; · 

b) a guarda da unidade por um piquete, por sentinelas 
ou por uma escolta; _ ·- - _ 

c) o fato _de_ que na unidade se encontrarem armas portá
,teis e munição recolhidas ·dos feridos_ e enfermos~ :airida rião 
entregues ao s_erviço competentes; -

J:O ~ presenç:J e~ Jal unidade, por razões médicas, de 
membro_s_d_as Forças_Armadas ou outros combatentes. _ 

· · ARTIGO 14 
Limitações à Requisição de Unidades Sanitárias CiVIs 

1. A Potência ocupante tem- ã. obrigaçãO- de ass_e_gurar -
que· as necessidades médicas da população civil em um territó- _ 
rio ocupado continuem a ser ateri.didas. 

2. A Potênci;t oc1.,1pante não poderá, portanto, requisitar 
as unidades sanitárias civis, seu eqU.ipamerito, ·seu material 

· e Os serviÇos de Seü pes-soal, desde que estes recursos s_e jam 
necessáríos paraptestar os_ serviços tnéd~~s requeri~~s para. 
a população -civil e pirã continu~r a ~a~siStê~~ia médica_ dos 
feridos ou enfermos ·que- já estejam sob tratamento. 

3A A Potência·ocupã:rite pOderá" requisitai" ÓS ·mericl011~-. 
dos !ecursos_ sempre que continue Obse_rvan~o a ,regra·g~rál 
prevlsta no parágrafo 2 e sob as condições particulares-- se
guintes: ·-· _ ,- _- -·· ~ _ _ -::; -~. __ ·. _. 

a) que os recursos-sejam necessãtiqs para o tratamento 
médíco· imediato e apropriado ·dos feridos e enfermos das 
Forças Armãdas -da Potência ocupante ou dos prisioneiros 
de guerra; - ' _· --~ · 

b) que a requisição se manfetilia- unicainêiife-eriqiiànto 
exista aquela necessidade; e 

c) que se adotem disposições iiri.êdiatas_ para que se conti
nuam atendendo as necessidades médicas da população civil, 
assim- como as· dos feridos e enfermos sob tratamento, atingi-
dos pela requisiçãO. -

ARTIGO 15 
Proteção do Pessoal Civil Sanitário e Religioso 

1. O 'pess_oal sanitário civil será respeitado e protegido. 
2. Se necessário será proporcionado ao pessoal sanitário 

civil toda a ajuda possível naquelas zonas nas quais os serviços -
sanitáriOs civis se encoiitreni desorganizados p_or razão da ati vi~ 
dade bélica. · 

3. Nos"territóriOs ocupa,dos, a Potência oCupailte propor
cionará ao pessoal sanitário civil toda espécie ae ajuda para 
que possa desempenhar sua missão humanitáiia da melhor_ 
forma. A Potência ocupante não poderá exigir que, no cumpri~ 
mento_de sua missão, esse-pessoal de prioridade de tratamento_ 

a q.ualqucr pessoa, e_xceto. pon:azQes de ordem•mé_dica. Não 
se ob_rigará a que realizem tarefas qus: não sejam çQmpatíveis 
com sua missão humanitária._-~ _ , __ . . . . _ ~ _, 

A O pessoal sanitário civil poderá ter acesso a lugares 
onde se_lJS serviços sejam indispensáveis, sem prejUízo das 
m:eUidas de controle _e segurança, que a Parte em c_ooflito inte-
re:ssada julgue necessária. , , , . _ ~ _ ... , . ._ ~ _., 

5, O pesso11l relígioso civif se~:á. respeitado_ 'e protegido. 
São aplicáveis a essas pessoas as disposições das Convenções 
e do presente. Protocolo relativas a proteção e a identificação 

-do pessoal sani.t4rio., 

ARTIGO -16 
'Pri>teção Geral da' MiSsãO Mé~f~a-

- 1. Ning-ué~ será p~n'ido pô~ ,ha~Cr eXercfdé,~4~~~ativi~ 
dade médica de ?COrda com ~ -~~_ica. independentemente_ das 
cii"cunStãncias ou dos beneficiáiiõs dãquela atividade.: ._ 

_ 2_ Não se podeí-á obrigara_s_.pe.ssoas que.:ex'erçam uma 
atividade médl~~ ~realizar atos nerp _a ({fet~ar t~a,b;:tiJ\o;>'"con
_trá_rios à é_tica ou outras normas médicas destinadflS ;:t prQteger 
os_ feridos e os enfe'rmos, ou às 4isposições das_Conv.ençôes 
e do presente Profo-cOlO, nem a abSter-se de re_alizar atos 
e.xigjdos por _aquela~ normas ou dispOsições·. - · 

3. Nenhuma pessoa que e"er,ç~ 'uma ativid.ade ri,Iédica 
-- poderá ser obrigada à dar a alguém que pertença a uma Parte 

adversa, ou à sua própria Part~. salvo o que .disponha a lei 
desta última Parte, qualquer -irifotmação sobre os-feridos e 
enfermos que estejam sendo· ou tenhc~.m sido asSiStidos por 
essa pessoa quando_, em sua opiniãO, eSSa informâÇ~o" .Po.deria 
ser prejudicial aos interessados. ou a. seus familiarc;s. J;ntre
tan'to, dever-se-ão respeitãr as prescrições sobre· _d,e~laração 
obrigatória de enfermidades transmissíveis. ·-

ARTIGOI7 
. Deveres das População Civil e dS!5_ Sociedades de Socorro 

. 1. fi. população civil respêitará os ferido;, e~fermos e 
iiáufragos. ainda que pertençam à Parte adversa, e não _exer
cerá nenhum ato de violência contra eles: Autorizar.;se-á a 
população civil e as sociedades de sç.c:orro, tais como 3$ Sacie~ 
dade Nacionais da Cruz Vermelha (Crescente Vermolho, Leão 
eSÓI Vermelhos), inclusive por iniciativa própria, a recolhê~ los
e prestar-lhes cuidados, ainda que em regiões invcididas ou 
ocupadas. Ninguém será prejudicado, processado, condenado 
nem, castigado por tais ates humanitários. 

2~ As Partes em conflito poderão fazer um apelo à popu
lação civil ou às socie~ades de socorro mencionadas no pará
grafo 1 , para recolher e prestar cuidados aos feridos, enfermos 
e náufiagos, e pa-._:a_-a procura· dos m-ortos e a comunicação 
de onde se encontram; essas partes garantirão a proteção 
e as· facilidades necessárias_ àqueles que respondam a tal apelo. 
Se a Parte adversa adquire ou recupe~ o controle da região 
COntinuará outOrgando esta proteção e as facilidades mencio
nadas enquaQtO sejam necessárfas. 

ARTIGO IS 
Identificação 

1. Cada Parte em conflito procurará asSegurar que tantO 
o pesSoal sanitáriO e"'religioso quãiitó as UitiáaOes e- os·-~eJo~
de transporte sanitários possam ser identificados. _ 

2. Cada Parte em conflito procurará também adotar e 
aplicar méd()tOs e procedimentos que permitam identificar 
as unidades e-os meios de transporte sanitários que utilizeam 
o _emblema distintivo e os sinais distintivos. __ - -
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3. em territórios ocupados e nas zonas nas quais se_desen
volvem ou é provável que se desenvolvam combate_s, o pessoal 
sanitário civil e o pessoal religioso civil se dará a conhecer, 
em regra geral, através' do emblema distintivo e de uma cartei
ra de identidade que autentique sua condição. 

4. As unidades e os meios de transportes sanitários serãO 
marcados, com o consentimento da autoridade competente, 
com o emblema distintivo. Os navios e embarcações a- que 
se refere o Artigo 22 do presente Protocolo serão marcados 
de acordo com as disposições da segunda Convenção: ' 

S. Além do emblema distintivo e de acordo com o dispos
to no Capítulo III do Anexo I ao presnete Protocolo, uma 
Parte em conflito poderá ~r,npregar sinais djstintivos para iden
tificar as unidades e os _meios de transporte sanitários. A título 
excepciorial, nos casos particulares previstos no Capítulo III 
do Anexo I, os meios de transporte sanitários poderão_ utilizar 
os sinais distintivOs sem exibir o emblema distintivo. 

6. A aplicação das disposições dos parágrafos I a 5 será 
regida pelos Capítulos I' a III do Anexo I ao presente Proto
colo. Os sinais designados, conforme o Capítulo III do Anexo 
m~ncionado, para o uso exclusivo-das unidades e dos meios 
de transporte sanitários, somente Se'rão ufifizados, exceto co
mo previsto nesse Cápítlilo, para a identifiCaÇão das _unidades 
e dos meios de transporte sanitáriOs ali especificados. 

7. Este Artigo não autoriza a dar o emblema distintivo, 
em tempo de paz, um uso_ mais_- amplo que o determinado 
no Artigo 44 da Primeira Convenção. 
, 8. As disposições das Convenções e do presente Prato· 
colo relativas ao controle do uso do emblema distintivo e 
à píevenção e repressão do seu uso abus_ivo.são aplicáVeis 
aos sinais distint~vos. - · -

ARTIGO 19 
Estados Neutros e Outros Estados que não 

Sejam Partes em ConOilo 

Os Estados neutros e outros Estados que não sejam Partes 
em conflito observarão as disposições pertinentes· dó presente 
Protocolo a respeito das pessoas protegidas por esse-Título 
que possam ser recebidas ou- internadas em seus territórios, 
assim como dos mortos das Partes em conflito que eles tiverem 
recolhido. 

ARTIG020 
Proibição de Represálias 

São proibidas as represálias contra as pessoas e os bens 
protegidos pelo presente Título. 

SEÇÁO II 
Transportes Sanitários 

ARTIG021 
Veículos Sanitários 

Os veículos sanitários serão reSpeitados e protegidos da 
mesma fonna prevista naS Con.venÇôes e nô' presente Proto
colo para as unidades sanitárias móveis. - · 

ARTIG022 
Navios-bospitais e Embarcações Costeiras de Salvamento 

1. As disposições das Convenções relativas: 
a) aos navios descritos nos Artigos 22, 24, 25 e 27 da 

Segunda Convenção; · - · 
b) às suas lanchas de salvamento e pequenas embarca

ções; 

Ú ao seu pessoal e suas tripulações; e 
d) aos feridos, enfermos e náufragos que se encontram 

·a bordo;· _ 
Serão também_ aplicadas nos casos em que esses navios, 

lanchas ou embarcaçõe~ transportem feridos, enfermos e náu
fragos c:ivi_s que nãç pertençam a nenhuma das categorias 
mencionadas no Artigo 13 da Segunda Convenção. Essas pes
sOas civis, é-ntrent<into, não poderão ser entregues a uma Parte 
em conflito que não seja a própriá, e nem capturadas no 
·mar. Caso se_'achem_ em poder de uma Pa_rte .em conflito 
que TiãO seja a pfópria, ser-Ihe-ão aplicadas as disposições 
da Qu3rtã ConvenÇao e do presente Protocolo. 

2. A proteção prevista nas· CórivenÇões pára os· navios 
des·critos· no Artigo 25 da Segunda CO:ó.Ve-nção será estendida 
aos navioS-hospitais colocados à disposiç~o de uriia Parte em 
coriflitO com finalidades humanitárias; 

a) por um Estado neutro ou outro Estado que não seja 
Parte nesse conflito;-- -

b) por uma organização internacional humanitária e im
parcial; e 

- Sérilpte que~Se cumpram-em ambos os cas-os os requisitos 
estabelecidçs no citado A,rtigo._ _ 

LAs embarcações descritas no· Artigo- 27 da Segunda 
ConvenÇão serão prOtegidas ainda· qUe não se faÇa a notifi
cação preVista pelo mesmo. Não obstante. as Partes em con
flito são_ convidadas _a,_.se_ informa_rem mu.tuarn.et)t!!. de __ todos 
os detalhes que fac.ilJtem a ideJ!ti(icação e _o reconhecimento 
de tais _embarcaçõe~·-

... ARTIG023. 

-- Outros l'!_ay~os _e Emba~çõe~ ~aJ_J:i_tárias 
' ,1-. Os navios e e-mbarcações sanitáii3.S diferentes daqueles 

mencionados nO Artigo 22 do presente PfotôCoJo e de Artigo 
3s-:-da Segunda COI}veriçãO;- quer se ericoittfein iio niar Ou 
em outras águas, $erã0 reSpeitados e protegidos da mesma 
forma prevista nas Convenções e no preseitte Protocolo para 
aS unidades sanitariasomóveiS. Como essa proteção somente 
pode ser eficaz se_ é possível identificá-los e re-conhecê':los 
como navios e embarcações sanitárias, tais navióS devem leVar 
o emblema distintivo e, na medida do possível, cumprir o 
disposto no segundo parágrafo do Artigo 43 da Segunda Con
venção. 

2. Os navios e e_m_barcações a que se refere o parágrafo 
19 permanecerão sujeitos às leis da .guerra. Qualquer navio 
de guerra que navegue na superfície e que esteja em condições 
de fazer cumprir imediatamente sua ordem poderá ordenar
lhes que se _d_ete_nh3:J:!l~ _ q_ue se afastem_ ou_ que tom~m u~ 
determinado rumo, e toda ordem dessa natureza Q.evex:á ser 
obedecidas. Esses naViOs e-embarcações não poderão serdes
viados de nenhum outro modo de sua missão sanitária éliQti3ri
to sejam necesSários para os feridOs, enfermos e náufragos 
que se encontram a bordo. . ·-

3. A-proteção outorgada no parágrafo l~>cessar~ somente 
nas condições estabelecidas nos Artigos 34 e 35 da Segunda 
Convenção. Tõda negativa inequívoca de obedecer a tima 
ordem dada de acordo com o disposto no parágrafo 29 consti
tuirá -Um ato-- pie judicial ao inlntigo confOrme o Artigo '34 
da Segunda Convenção. 

4. Toda Parte em conflito "pOderá notificar a qualquer 
parte adversa, com a maiar·antecipação possível. antes da 
viagem, o nome, a descrição, á hora prevista de saída, a rota 
e a velocidade estimada do navio ou embarcações sanitáriás, 
em particular no caso de !lavios de mais de duas mil tonelad~ 
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bruta, e poderá prover qualquer outras informações que faciM 
lite suã idcntificaçáo e- fiCOflh-6Cíii1.elito. A parte -ãdversa acu
sará o recebimento de tal informação. 

5 .. As disposições do Artigo 37 da Segunda Convenção 
aplicar-se-ão ao pessoal sanitário e religioso desses navios 
e embarcações. -

6. As disposições pertinentes da Segundã ConvençãO-se
rão aplicáveis aos feiídos, enfermos e náufragos perte~_centes _ 
às categorias a que se refere: o Artigo 13 da Segunda Conven
ção e- ao Artigo 44 do presente Protocolo, que se encontram 
a bordo desses navio~ e- embarcações sanitárias. Os fetidos, 
enfermos e náufragos civiS ·que-não pertençám- ãS Cate-goifas: 
mencionadas no Artigo 13 da Segunda Convenção, não pode
rão-ser entregues, se _s_~_ ~nc_ori~ram no _J;Oar '·a ~.mia _Par~e que 
não seja a pi"ópria ném obrigados a abandonar tais navios 
ou embarcações; se, no entanto, se encontram em poder de 
uma Parte em conflito qtie não seja a pr6pria," eSfàrãO-ampa
rados pela Quarta Co_nvenção e pelo presente Protocolo. 

ARTIG024 
Proteção das aeronaves sanitárias 

As aeronaves sanitárias serão- respeitadas e protegidas 
em conformidade com as dispo-sições do presente Título. 

ARTIGO 25._ 

Areonaves Sanitárias em Áreas não Controladas 
por uma Parte Adversa 

Nas áreas terrestres dominadas efetíVamente pOr fofças 
amigas oü nas áreas marítinias não- dominadas efetivamerite 
por uma Parte adversa, assim como em seus espaços aéreos, 
o respeito e a proteção das aeronaves_san'itárias de uma Parte 
em conflito- não dependerá de nenhum acordo com a Parte 
adversa. Entretanto, para maior segurançá, a Parte eiJl con
flito qUe utilize suas aeronaves sanitárias em tais' zonas poderá 
dar a qualquer Parte adversa a notificação previSta rià ArtigO 
zg, especi3lmerite quando essas ã:etonaves efetuem Vôos que 
as ponham ao alcance dos sistemas de armas superfície-ar
da Parte adversa. 

ARTIG026 
Aeronaves Sanitárias em Zonas de Contato 

ou Zonas Semelhantes 

1. Nas partes da zona ci~ contatS! q_llf!__estão dominadas 
efetíVamente por forças- amigas e nas áreas cujo domínio efeti~ 
vo não está claramente estabelecido, assim corito em seus 
espaços aéreos, a proteção das aeronaves sanitárias só Poderá 
ser plenamente eficaz através de um acordo prévio entre as 
autoridades militares competentes das Partes em conflito, con
forme o preVisto no Artigo 29.- As aeronã.ves sanitárias que, 
na ausência de tal acordo, operam por sua conta- e ris-co, 
deverão contudo ser respeitadas quando tenham sido reconhe-
cidas como tais. -

2. ·Entende-se por "zona de contato'' qualquer área ter
restre na qual os elementos avançados das forças opostas estão 
em contato uns com os outros, em particular quando estão 
expostos a fogo direto de terra. 

ARTIG027 
Aeronaves Sanitárias em Áreas Dominadas 

por uma Parte Adversa 

1. As aeronaves sanitáfiã:S de uma Parte em conflito cOD.
.tinuarao-·prOtegidás enquanto-sobrevoem áreas marítimas o-ú' 

terrestres domina~as efetivamente por uma Parte adversa, 
com a condição de que pcira tais vóos se tenha obtido- previã
mente o acordo da autoridade competente daquela Parte ad-
•m. . - .. · 

2. A aeronave sanitária que sobrevoe uma ârea dorii.inada 
efetivamente por uma l_larte adversa sem o~ acordo pievlsto 
no parágrafo 1",- oU desviando-se além do previsto nos· termos
deste acordo, devido a um erro de navegaç~o õlf a u~a _Situa
ção de emergência que_ comprometa a segurança do vôo, deve
rá fazer todo possfvel para identificar-se e informar á Parte 
adversa acerca das circunstân_c!as em q~:~e se encontra. Logo 
que a Püté adv-ersa haja reconhecido tal aeronave sanitária, 
fará -todo o esforç-o possível para dar a ordem de aterrissar, 
ou amefissa~. de acordo com-o-disposto no parágrafo 1" do 
Artigo 30, OU para adotar outraS disposições com o' propósito 
de salvaguardar os-s-e-us-próprios interes-ses;·e-, etn ambos os_ 
caSôS, antes de recOrrer a um ataque contra a aeronave, dar-lhe 
tempo de obedecer. 

ARTIGO 28 
Restrições Relativas ao Uso das Aeronaves Sanitárias 

1. As Partes em conflitO São_ proibidas de uti1fi8f ~_eSsas
aeronaves sanitáriaS Como -ten"tã.tiVã de- Otifcr-uma vantagem
m"ilitar sobre uma Parte adversa. A presença· de aeronaves 
sanitárias não poderá ser utilizada como uma t~_ntativa- de 
colocar objetivos militares a coberto de um ataqu§'. _ _ 

2: As aeronav-es sanitárias nãó sefão utilizadaS p-a-ra i-éco
lher nem transmitir informações militares e não transpOrtarão 
nenhum equipamento destinado a estes fins. São proibidas 
de transportar pessoas ou carg·a não compreendidas na defiüi
ção contida no parágrafo ~do Artigo 89 Não se considerará 
proibido o transporte a bordo dos objetos de uso pessoal 
dos ocupantes ou· do equipamento destinado exclusivamente 
a facilitar a navegação, as cotnunicaçõés ou-a identificação. 

3. As aeronaves sanitárias não transportar3Õ- nenhum ar
mamento exceto as-armas portáteis e as munições que tenham 
sido recolhidas dos fe~idos, enferm~s e náufragos qu.e ~e en
contram a bordo e que ainda não tenham sido entregue~ ao_ 
serviço competente,_ e as armas. leves .individuais que sejam 
necessárias para que o pessoal sanitário que se encOntre a 
bordo possa defender-se e defender aos feridos, enfermos 
e náufragos que estão sob sua responsabilidade. 

4. Ao efetuar os vóos a que se referem os Artigos 26 
e 27, as aeronaves Sã-nitárias nãO pOderão ser utilizadas para 
a busca de feridos, enfermos e. náufragos,_ exCeto por acordo 
prévio com a Parte adversa. 

ARTIGO 29 
Notificações e_ Acordo ~elativos às 

- --Aeronaves Sanitárias 

1. As n_otificaçq_es a que se ~fere o Artigo 25 e as sOljcíta
ções de acordo prévio mencionados nos Artigos 26, 2],28 
parágrafos 49 e 31, deverão indicar o número previsto de aero
naves, seus planos de vôos e meios de identificação; taís nOtifi
cações e solicitações- serão- interpretadas como signifiCa-ndo 
que us vóOs serão efetuados conforme as dispoSiÇões do Artigo 
28. 

2~ A Parte que recebe uma· notificação feita em virtude 
do Artigo 25 acusará sem demora seu recebimento. 

3~ -A Parte que ·recebe uma solicitação de acordo prévi9 
feitO- em virtude do previ~to nos Artigos 26, 27, 28 parágrafo 
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4" e 31. notifícúá tão rãpidamente quanto possível à Parte 
que_ tenha feito c_ssa solic.:iüfção: 

a) que a solicitação foi accita;-
b) que a solicitação nãoJo"i aceita·; ou 
c) uma proposta alternativa razoável para a solicitação. 
Poderá também propor uma proibição ou- restrição- de 

outros vóos naquela área durante o período considerado. Se 
a Parte que houver apresentado a solicitação aceita essas con
tra-propostas, notifiC-ará 3 sua: aCeitaÇão à outra-Pa-rte. o~ -

4. As Partes tomarão as medidas necessárias_ para que 
possam ser feitaS essas notificações e acordo rapidamente. 

5. As Partes tomarão também as medidas n~~SSárias 
para que a· essência de tai-s notificações é aco.rdoS Scj_a difundida 
rapidamente entre as unidades militares interessãdas, as quais 
serão iilstruídas sobre os meios _de_ identificação ,quC --Serão 
utilizadas pelas aeronaves sanitàfias em questão~ 

ARTIGO}() 
Aterrissagem e Inspeção de Aeronaves Sanitárias 

1. As aewnaves sanitáfí3s qUe Sobrevoem áreas domi
nadas efetiVáffiCntc por ünüi Parte adversa ou_área.s_cujo domí
nio não está claramente cstabelecid_Q poderão set: intimadas 
a aterrissar ou amcrissar, como apt-Oprtádo, a fim de que 
se proceda à inSpeçãó pievistá ·nos pã-ragHiTôS s·egUintéS. ·As 
aeronav~s sanitárias obedecerão a tal intím-ãÇãõ:-- · - ~--

2. Se essas aeronaves aterrissam.. ou amerrissafu, óbede~ 
cendo a _uma intimação ou por qualquer outra circunstância, 
somente poderão ser objeto de inspeÇáo para determinar o 
constante dos parágrafos-3 c 4 deste Artigo. A irispeçãO será 
iniciada sem demora e. rapidamente efetuada._ A parte que 
procede à inspeção não exigirá que Sejam dcscrilbardl~Os- d~ 
aeronave os feridos e enfermos, a menos que-iS:tó seja 1rldispen
sável para a inspeção. Em ti:Ydos os casos, essa Parte sc_a.ssegu
rará de que essa inspeção ou esse desembarque não agrave 
o estado dos feridos e enfermos. 

3. Se a inspeção revela que a aeronave: 
a) é uma aeronave s_anjtária no sentido do parágrafo 10 

doArtigos;· ,,- ··-------
b) não contraria as condições prescritas no Artigo 28; 

e 
c) não efctua o vóo sem açorda prévio ou cm violação 

do mesmo quando tal acordo é_requerido, a a~ronave e os 
ocupantes da mesma que pertençam a sua Parte adversa ou 
a um Estado neutro ou a outro Estado que não seja a Parte 
em conflito serão autoriza-dos a prosseguir o v6o sem demora. 

4. Se a inspeção revela que a aeronave: 
a) não é uma aeronave sanitária no S,éntido do parágrafo 

10 do Artigo 8; ~ ~ ~ ~-
b) contraria as condições prescritas no Artigó"28; ou 
c) efctua o vôo sem acordo prévio ou cm violação de 

um acordo prévio quando tal acordo é requerido, a aeronave, 
poderá ser apresada. Seus ocupantes serão tratadOs conforme 
as disposições pertinentes das ConvenÇ6es e_ do presente Pro
tocolo. Toda aeronave apressada que tenha Sido destinada 
a servir de aeronave sanitária permanente, somente. poderá 
ser utilizada futuramente como aeronave sanitária. -

ARTIG031 
Estados Neutros ou outros Estados que não 

são Partes em Conflito 

1. As aeronaves sanitárias não poderão sobrevoar o .ter
ritório de um Estado neutro ou de outro Estado que não 
seja parte crrt conflito, nem nesse aterriSsar ou amerissar, 

~xcçtO e.m_ virtude de acprdo prévio. Entretanto, existindo 
tal acord9, essas aeronaves serão respeitadas enquanto dura 
o vão e durante as eventuais escalas cm tal território. Contudo, 

-=---=-deverão obedecer a toda intimação-de aterrissar ou amerissar 
com-o apYoprlado. 

2. A aeronave sanitária que. sem acordo prévio ou afas
tando-se do estipulado em um acordo, sobrevoe o território 
de um Estado neutro ou de outro Estado que não seja Parte 
e_tn conflito, por erro de navegação, ou por causa de uma 
sitUaçãO de emergência que afete.a segurança do võo, fará 
todo possível para notificar se·u vôo e fazer-se identifiCar. 
Logo que este Estado haja reconhecido tal aeronave sanitária, 
fará todo o esforço possível para dar a ordem de aterrissar 
ou ametissar a qUe se refere o~ parágrafo- lo do Artigo 30 
ou para adotar outras disposições com o propósito de salva
gUardar os seus interesses, e, em ambos os casos, antes de 
recorrer a um ataque contra a aeronave, dar-lhe tempo de 
obedecer. 

3. Se uma aeronave sanitária, seja pOr acordo prévio 
ou nas circUnstâncias mencionadas no pará_grafo 2", aterrissa 
ou ·amerissa rtõ território de um Estado nCutro ou de outro 
Estàdo que não seja Parte em conflito, obedecendo a uma 
intimação Ou por qualquer outra circUnstância, ficará sujéita ~ 
a inspeção para determinar se se trata de uma aeronave sanitá
ria. A inspeção Sciá iniciada sem demora e rapidamente cfc
tuada. A Parte que proceda a inspeção não exigirá que sejam 
desembarcados da aeronave os feridos e enfermos que depen
dem da Parte que utilize a aeronave, a menos que istõ seja 
indispensável para a inspeção. Em todos_ Qs casos, essa Parte 
se ass_egurará de que tal inspeção ou Desembarque não agrave 
o estado dos feridos e enfermos. Se a iitspeÇão-ievela que 
a aeronave é efetiVamente uma ãeronaVe sã.nitárla, esS~:l aero
nave com seus ocupaittes, exccto aqueles que devam ser reti
dos em conformidade. com as normas de direito interriacion"al 
aplicáveis aos conflitOs armados, será autorizada a prosseguir 
em seu vôo e receberá as façilida.des_apropriadas para isso. 
Se a inspeção revela que essa aeronave não é uma aeronave 
sanitária. ã aeronave será apresada e seus _OCUpantes serão 
trã.fados conforme o disposto no parágrafo 4~ -- -- -

4. Com exceção dos que sejam desembarcados tempora
riamente, os feridos, enfermos e náUfragos desembarcados 
de 1,1ma aeronave sanitária com o_ consentimento da autoridade 
local do território de um Estado neutro ou de outro Estado 
que-não seja Parte em conflito deverão, a menos que este 
Estado e a Parte em_ conflito tenham estabelecido diferente
mente, ficar sob a custódia daquela autoridade_ quando as 
normas de Direito Internacional aplicáveis aos conflitos arma
dos assim o exijam de forma que não possam voltar a participar 
das_hostilidades. Os gastos de hospitalização e internação fica
rão a cargo do Estado a que pertençam tais pessoas. 

5. Os Estados neutros e outros Estados que não sejam 
Parte em conflitO_ :aplicarão igualmente a todas as Partes_ em 
conflito ã.s condiÇões e_rc_strições eventuais relativas z. sobrevôo 
ou aterrissagem de aeronaves sanitárias em- seu_s territórios. 

~ SEÇÃO III 
Pessoas Desaparecidas e Falecidas 

ARTIG032 
Princípio Geral 

Na aplicaçáo _da presente Sessão, as atividades das Altas 
Partes Contratantes, das Partes em conflito e das organizações 
humanitárias internacio~ais m-encionadas_ p.as Convenções e. 
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no presente Protocolo deverão estar motivadas primÓrdial
mente pelo direito que têm as famílias de conhecer a sorte 
de seus membros. 

ARTIG033 
Desaparecidos 

1. Tão logo quanto permitido pelas circunstâncias. no 
mais tardar desde o-fim das hostilidades atívas, cada Parte 
em conflito efetuará a busca das pessoas cujo desaparecimento 
tenha sido noticiado por uma Parte adversa. A fim qe facilitar 
tal busca, essa Parte adversa transmitfiá_todas as informaç-ões 
pertinentessobre_~_?_ispessoas. -- ... ~- - ·_··_-----_· ---

2. Com o pfop6slto de facilitar a obtenç~o da infor
mação----:- em conformidade_ com o dispostp no parágrafó ante
rior, cada P~rte em confHtó deverá, relativamente às pessoas 
que não se beneficiem de condições mais favoráveis em virtude 
das Convenções ou· do presente Protocolo:__ _ 

a) registrar na forma- disposta no~ A!"tigo 138 da Quarta 
Convenção a informação_ sobre tais pessoas, quando tenham 
sido detidas, encarceradas ou mantidas em qualquer outra 
forma de cativeiro durante mais de duas semanas corno canse~ 
qüência das hostilidades ou da ocupação; ou que tiverem fale
cido durante um período de detenção; 

b) em toda a medida do possível, facilitar ·e, caSo seja 
necessáriO, efetuar a busca e o registro da informação relativa 
a tais pessoas se elas tiverem falecido em outras circunstâncias 
como-conseqüência das hostilidades ou da ocupação. 

3. As informações sobre as pessoas cujo desapareci~ 
menta tenha sido notificado em conformidade com o parágrafo 
1<:>, e as requisições_ de_ tais informaçó.e.s, serão transmitidas 
diretamente, ou ~~avé_s da potência protetora ou da Agência 
Central de Busca do COm"ité Internacional da Cruz Vermelha, · 
ou das Sociedades Nacionais da CrUz ·vermelha (Cre·scente 
Vermelho, Leão e Sol Vermelhos). Quando a informação 
não for transmitida através do Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha e de sua Agência Central de Busca, cada Parte 
em conflito assegorar;..se-á que tal infoimação seja também 
fornecida a essa agência. · 

4. As Partes em conflito se esforÇarão para coloC?~~~se 
de acordo sobre disposição que permitam que grupos consti
tuídos com a finalidade de busca identifiquem e recuperem 
os. mortos nas áreas do campo de batalha; essas disposições 
poderão prever, quando apropriado, que tais grupos sejam 
acompanhados de pessoal da Parte adversa quando no cumpri~ 
mente dessas missões nas áreas por ela controladas. O pessoal 
de tais grupos deverá ser respeitã.do e protegido enquanto 
se dedique exclusivamente a tais missões. 

ARTIGO 34 _ 
Despejos das Pessoas Falecidas 

1. Os despejos das pessoas falecidas em conseqüéncia 
da ocupação ou enquanto se achavam detidos por causa da 
ocupação ou das hostilidades, e os das pessoas que não forem 
nacionais do país onde tenham falecido em conseqüência das 
hostilidades, devem ser respeitados e as sepulturas de todas 
essas pessoas serão respeitadas, conservadas e marcadas se
gundo o previsto no Artigo 130 da Quarta Convenção, quando 
tais restos mortais e sepulturas não se benefic~am de condições 
mais favoráveis em virtUde das Convenções e do presente 
Protocolo. 

2. Tão logo quanto permitido pelas circunstâncias e rela
ções entre as Partes adversas,· as Altas Partes Contratantes 
em cujo território se encontrem os restos mOrtais das pessoas 

falecidas em conseqüência das hostilidades, durante a ocupa
ção ou enquanto se achavam detidas, celebrarão .acordos com 
o propósito de: 

-- a) facilitar aos membros d(!s famílias dos falecidos e aos 
representantes dos serviços of.Íci;li~, e determinar as dispo~ 
sições de ordem prática para taloaces.sp; 

b) asSegurar a proteção e a manutenção permanente de 
taiS sepulturas; 

c) facilitar a repatriação dos restos mortais das pessoas 
falecidas e a devolução dos objetos de uso pesso-al ao país 
de origem por solicitação desse país, ou· exceto quando esse 
pafs-se oponha a isto, por solicitaÇão dó parente mais próximo. 

3. Na ausência dos acordos previstos nas alíneas b) ou 
c) de parágrafo 2<i e se O paíS de o~igim dessas pessoas falecidas 
não está disposto a arcar com os gastos correspondentes à 
manutenção de tais sepulturas, a Alta Part~ Çontratante em 
cujo território se encontrem tais Sepulturas poderá oferecer 
facilidades para a devolução dos restos ao país de orig~m. 
Caso tal oferecimento não seja aceito, a Alta Parte Contra~ 
tante, decorridos cinco anos após ~ data do oferecimento e 
com_a devida notificação prévia ao país de origem, poderá 
aplicar as disposições previstas em sua legislação em matéria 
de cemitéiios e sepulturas. -
_ 4. A Alta Parte Coritratante em cujo territóriO se encon

trem as sepulturas a que se refere o presente artigo somente 
poderá exumar os restos mortais: 

a) quando em virtude do diseosto na alínea ~) do pará
grafo 2' e no parágrafo 3', ou 

b) quando_ a -~xumação constitUa uma necessidade_ inlpe~ 
riOso d_e interesse público, incluídos os caso'S_-de necessida_de 
sanitária ou de investigação administrativa --~u j~diciaJ", cas~ 
no qual a Alta Parte Contratante deverá guardar a to~o mo
mento o devido respeito aos restos mortais e comumcar ao 
país de origem sua intenção de exumá-los, transmitindo-lhe 
detalhes sobre o lugar em que se propõe dar~lhes nova sepul~ 
tura. 

TÍTULO III 
Métodos e Meios de Combàte - Estatuto do 

Combatente e do Prisioneiro de Guerra 

SEÇÁOI 
Métodos e Meios de Combate 

ARTIGO 35 
Normas Fundamentais 

1. Em todo conflito armado, o direito das Partes em 
conflito a escolha dos métodos ou meios de combate não 
é ilimitãdo. -

2. É proibido o emprego de armas, projéteis, materiais 
e métodos de combate de tal índole que causem males supér-
fluos ou sofrimentos desnecessários. -

3. É proibido o emprego de métodos ou meios de com
bate que tenham sido concebidos para causar, ou dos quais 
se pode prever que causem, danos extensos, duradouros e 
graves ao meio ambiente natural. 

ARTIG036 
Novas Armas 

Quando uma Alta Parte Contratante estude, desenvolva, 
adquira ou adote uma nova arma, ou novos meios ou métodos 
de Ct:)mbate, terá a obrigação cl.e verificar se seu emprego, 
em certas condições ou em todas as cirCunstâncias, estaria 
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proibido pelo presente Protocolo.ou por qualquer outra norma 
de Direito- Internacional aplicável a essa Alta Parte Contra
tante. 

ARTIG037 
Proibição da Perffdia 

1. É prOibido matar, ferir oy. capturar urti adversárjo 
valendo~se de _meios perfídias. Constituir~o perfídia os atas 
que, apelando para a boa fé de um adversário e com-a j~t~n-~ã.t? 
de atraiçoá-lo. dêem a entender a ~sta _que tem direitos à 
prote_ção, ou que está obrige3;d9_a concedê-la, em conformidade 
com as nQr:mas d(e O:~ feito l,nJt;r:nacional_aplicáveis nos confl_itos 
armados. São ex.e_mplos de perfídia os seguintes atas: 

a) simular a intenção de negociar sob_ uma !;Jande ira_ Çe 
armistício ou de rendição; 

b) simular incapacidade por ferime"ntoS ou enfC-rmidades; 
c) simular a con.dição çie pessoa ciVil, nãoMcombatentes; 

e 
d) simular que possUi condição de· proteçao; pelO- uso 

de sinais, emblemas ou unifo.rmes das Naçõ~s V,nic~as _0,1,1, çle 
Estados neutros ou de out_rq~ E~tados que _n_ãp__§_ejam Partes 
em conflito. --

2. Os estratagemas não são proibidos. São estratagemas 
OS atQS que têm por objeto j"n_du_zir ;i erro Um adversáriO- ÓU 

fazer com que este cometa imprudências, porém que não infiiw 
jam nenhuma norma de Direito Internacional aplicável aos 
conflitos armados, nem sejãm perfídias já que não apelam 
para a boa fé de um adversário COITI re~peítO à proteção preM 
vista nesse direito. São exemplos de estratagemas os seguintes 
atos: a camuflag_em, os _engodos, as operações simuladas e 
as inform_ações falsas. 

ARTIG038 
Emblemas Reconhecidos 

1. É prOibido fazer uso indevido do embleina disdntivo 
da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho ou do Leão e 
Sol Vermelhos ou de outr.os emblemas, símbolos ou sinais 
estabelecidos nas Convenções e no presente Protocolo. É proiM 
bido também abusar deliberadamente, em um conflito ·armaM 
do, de outros emblemas, símbolos ou sinais protetores internaM 
cionalmente reconhecidos, incluídos a bandeira de armistício 
e o emblema protetor dos bens culturais. 

2. É proibido fazer uSo do emblema distintivo daSNaM 
ções Unidas, exceto nos casps em que essa OrganizaÇão o 
autorize. 

ARTIG039 
. Símbolo de Nacionalidade 

1. É proibido fazer uso _em um conflito armado das 
bandeiras ou dos emblt;:;ma~. insígnias ou uniformes militares 
de Estados neutros ou de ou_tros Estados que não sejam Partes 
em conflito. 

2. É Proibido fazer usO das bandeiras ou dos emblemas, 
insígnias ou uniformes militares de Partes ::tdversas durante 
os ataques, ou para cobrir, favorecer, proteger ou impedir 
operações mili~ares. __ ,_ ~ _ 

3. Nenhuma das disposíções do presente artigo ou do 
artigo 37, parágrafo 1, alínea d afetará as normas existentes 
de Direito Internacional geralmente reconhecidas,~ue sejam 
aplicáveis à espionagem ou ao usõ de bandeiras nÕ desenvol~ 
vimento dos conflitos armados no mar. 

ARTIG040 
Guarida 

É proibido ordenar que não haja sobreviVe~tes, a~meaçar 
com isto o adversário ou conduzir as hostilidades em função 
de tal decisão. 

ARTIG041 
Salvaguarda de um Inimigo Fora de Combate 

--- 1. Nenhuma pessoa poderá ser objeto de ataque quando 
·se reconheça ou, atendidas as circunstâncias, se deva reconhe- _ 
cer~que está fora de-cOmbate. _ . _ _. 

2. Uma pessoa está fora de cqmbate: 
a; q-uf!ndo está_em poder de um~ Parte advefsa; 
b) quando expressa clarament~_sua intenção de ren~er-

se; ou -
c) quando está .inConScifmte óu de qualquer outra forma 

incapacitada em vir_tude de ferimentos ou doença e é, por 
conseguinte, incapaz dê defender-se; e sempre que, em qual
qUer desses casos, abstém-se de todo ato hostil e não tenta 
evadir-sé. · · 

0 3.: ~Quando as pessoas que têm o direito à proteção de 
qüe goZam os prisiOiléiTos de gueria tenpam caído em poder 
de uma Parte adversa em condições incomuns de combate 
e que iritpeçam suaevacuação na for~a prevista da Seção 
I do Título III da Terceira Convenção, serão liberadas, deyen
do adotar-se to_das as precauções possíveis para gáraittit sua 
segurança. 

ARTIG042 
OCti)_)ã:Rtes de Aeronaves 

:_-_ 1. Nenhuma pessoa que salte em páraMquedas de uma 
aeronaVe em perigo_ será ·atacada durante sua descida. 

2~ Ao chegar ao solo em território controlado por uma 
Parte adversa, a pessoa que tenha saltado em pára-quedas 
de uma aeronave em perigo deverá ter a oportunidade de 
render-se antes Lde Ser -atacada, a menos que seja manifesto 
que está realizando um ato hostil. . 

3. , A~ tropas aerotransportadas não são protegidas por 
artigo. 

SEÇÁO II 

Esúttuto do CQD-ibãtente e do Presioneiro de Guerra 

ARTIG043 
Forças Armadas 

f.- AS Forças Armadas de _uma ParÚ eni confli~o com
põem-se de todas as_ forças~- grupos e unidades armados e 
organizados, colocados sob um comando responsável pela con
duta de seus subordinados_ perante essa Parte, mesmo quando 
esta está representada por um governo ou por uma autoridade 
_não reconhecidos por urna Parte adversa. Tais Forças Arma
das deverão estar submetidas a um regime de disciplina inteftia 
que as faça cuinprir, inter alia, as normas de Di"reito Interna
ciorial aplicáveis aos cOnflitos armados. 

· Z. · Os membros das Forças Armadas de uma· Parte em 
conflito (exceto ·aqueles que são parte do pessoal sanitáiio 
e religioso a que se refere o artigo 33 da Tercejra Convenção) 
-são combatentes, isto é, têm direito a participar diretamente 
dãSl10sfilidades. 
- 3. Sempre que uma Parte em cOnflito incorpore às suaS 

Forças Armadas um organismo paramilitar ou um serviço ar
mado encarregado de velar pela ordem pública, deverá notifi
cá-lo às outras partes em conflito. 
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ARTIGO 44 

Combatentes e Prisioneiros de Guerra 

1. TOdo combatente, tal como-está definido no artigo 
43. que caia em poder de uma Parte adversa será prislo!lciro 
de guerra. 

2. ConquantO tOdoS os- cOmbat-entes seJâhl obrigados 
a observar as nornras de Direito Internacional aplicáveis aos 
conflitos armados, a violação de tais normas não privará um 
combatente de seu dircíto âe ser considerado como tal ou, 
se cai em poder de uma Parte adversa, de seu direito de 
ser considerado prisioneiro de guerra, exceto comç disposto 
nos parágrafos 3 e 4 .. 

3. -Com o propósito de promover a proteção da popu
lação civil contra os efeitos das hostilidades, _os ·combatentes 
são obrigados a distinguir-se_da população civil no curso de 
um ataque_ ou de uma operação militar preparatória de um 
ataque. Contudo, reconhecendo-se que nos conflitos armados 
existem situações naS quais, devido à índole das hostilidades, 
um combatente armado não pode distinguir-se da população 
civil, este combatente conservará sua condiçã-o corno tal, sem
pre que, nessas circunstâncias, porte suas armas ahefl:amcnte: 

a) durante cada engajamento militar, e_ 
b) durante o tempo em que seja visivel para o inimigo 

enquanto está tomando parte em um deslocamento militar 
que antecede ao lançamc;:nto de um ataque do qual irá parti-
cipar. - - -

Não se considerarão- como ·a tos perfídias, no sentido da 
alínea c do parágrafo 1 do artigo 37 os atas que -teúnern ;;ts 
condições enunciadaS no presente parágrafo. 

4. O combatente que caia em poder de uma Parte adver
sa e não reúna as condições anunci3d_as na ~egunda ?entença 
do parágrafo J perderá o direito de se~ cçnsidcradq como 
prisioneiro de guerra, pOrém, não Obstante, reçeberá proteção 
equivalente, em todos _os sentidos, à outorgad.a aos pr_isioneiros 
de guerra pela Tetceir-ã--Convenção e pelo presente Protocolo. 
Essa proteção inclui as proteç6es equivalehtes às outorgadas 
aos prisioneiros de guerra pela Terceira Convenção no caso
em que tal pessoa seja julgada e punida por qualquer infiação 
que tenha cometido. 

5. O combatente qUe cai-em poder de uma Parte adversa 
enquanto não participa de um ataque nem de uma operação 
militar preparatória de um ataque~ não perderá, em conse
qüência de suas atividades anteriores, o di~eito de ser_ co~si~e-
rado como combatente e prisioneiro de g_l!erra. -

6. o presente-artigO ~na~o p~iY~.n~~~ffiiPCSsoa ao= Ciii-e-üO~
de ser considerada como prisiorieiro de gúerra cOnforme Q_ 
artigo 4 da Terceira conVenção. - . · .. ;: ______ ._ 

7. O propósi_!C!_ do presente artigo não é modificar a 
prática geralmente aceita pelos Estados no que diz respeito 
ao uso de uniformes dos combatentes pertencentes às unidades 
armadas regulares e uniformizadas de uma Parte em conflito. 

8. Além das catcgoria_s de pessÇ>as·m_enciortadas nO arti
go 13 da Primeira e Segunda Convenção, todos os_ membros 
das Forças Armadas de uma Parte cm conflitO -como definidó 
no artigo 43 deste Protocolo terão dírCitO à Pioteçãoconcedida 
em virtude dessas Convénções se estão ferid_os oü enfermoS 
ou~-no cast:lda Segunda Convenção, se são·n_áufra_gós nO_ fiai 
ou em outras águas. - -·- ·· - ·-- ~ · · - · · 

ARTIG045 
Proteção de Pessoas que Tenham Toniado 

Parte nas Hostilidades 

1. Uma pessoa que toma parte nas hostilidades e caía 
em poder de uma Parte adversa será presumida prisioneira 
de guerra c, conseqüentemente estará protegida pela Terceira 
Convenção se ela rciviJ!Qic:a o estatuto de prisioneiro de guer
ra; -ou -s-e aparente-mente é intitulada -a ter direito ao mesmo, 
ou "quãrtdo a Parte de que dependa reivindica essa condição 
em seu favor através de uma notificação à Potencia detentora 
ou à Potência Protetora. Havendo alguma dúvida a respeito 
do seu direito ao estã.tuto do prisioneiro de guerra, tal pessoa 
continuará protegida pela Terceira Convenção e pelo presente 
Piotocolo, até que um tribunal competente tenha decidido 
a esse respeito. - · - --- -

2. Se uma pessoa que, havendo caído em poder de uma 
Part~ adversa, não está detida como prisioneiro de guerra 
e yai sÇ:r julgada por essa Parte por motivo de uma infração 
que guarde relação com as hostilidades, poderá fazer valer 
seu direito ao estatuto de prisioneiro de guerra ante um tribu
na] judicial para que se decida esta questão. Sempre que não 
seja contrário ao procedimento aplicável. essa questão se deci
dirá antes do pronunciamento do tribun~l sobre a infração. 
Os r~presentantes da Potência ProtetClia terão direito ã. assjstir 
as audiênciã.S em que se deva dirimir a questão, a menos 
que, excepcionalmente e no interesse da segurança do Es(ado, 
tais audiências_sej~m realizadas em caráter sigiloso. Nesse_ 
ca~o. a; Potência em cujo poder se encontre..a pessoa informará 
a_ respeito à Potência Protctora. 

3.- Qualque~ pessoa _que tenha tomado parte nas hostili
dade e não tenha direito ao estatuto de prisioneiro de guerra 
e nem se benefrcie de um tratamento mais favorável em confor

. midade com o d~sposto na Quarta Co_nvenção, terá sempre 
direito à proteção do artigo 75 deste ProtocoJo_LEm territórios 
oCupados e sempre que_ não se_ encontre d~tida como espiá, 
tal pessoa se beneficiará também, não ob_stante o estabele.cido 
no artigo 5_ da" Quarta Convenção, d<?S direilo_s de comunicação 

·previstos- naquela Convenção. 

ARTIGO 46 
Espiões 

1. Não obstante qualquer outra disposição das Conven
ções ou do presente Protocolo, qualquer membro das Forças 
Armadas de uma Parte em conflito que caia em poder de 
urna Parte adversa enquanto realize atividade de espionagem 
não terá direito ao estatuto d~_ prisioneiro de guerra e poderá 
ser tratado como espião: 

2. Não se considerará que realiza atividades de espiona
gem o inembro das Forças Armadas de uma Parte em conflitO
que, em favor dessa Parte, recolha ou tenta recolher infor
mação dentro de um território controlado por uma Parte ad
versa sempre que, ao fazê-lo, envergue o uniforme daS Forças 
Armadas a que pertence. 

3; Não se considerará que realiza atividades de espiona
gem o membro das Forças Armadas de uma Parte em conflito 
que seja residente em territórjo ocupado por uma-Parte adVer
sa e que, em favor dessa Pªrte de que depende, recolha ou 
tente recolher informação de interesse militar_ dentro desse 
território, exceto se o frzer mediante falsos pretextos ou-proce
der de modo deliberamen'te clandestino. Além do que esse. 
residente não perderá seu direito ao estatuto de prisiom:iifO: 
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de guerra e nem poderá ser_ trat~9o como espião a !flCOOS 

que seja capturado e_D_quanto realize atividades de espiona
gem. 

4. Um membro das Fm:ças _Ail'l)adas de umõ:! P~rte em 
conflito que não seja reside.nte cm território_ Qc~pado por 
uma Parte adversa e que tenha realizado atividades de ~~piona
gem nesse território, não perderá seu direito a_o estatuto d~ 
prisioneiro de guerra e nem poderá ser tratado comq_ espião 
a menos que seja capturado antes de reint~g!ar-se às_ ~orças 
Armadas a que pertence.-

ARTIG047 
Mercenários 

1. __ Os mc_.rcenários n~o terão direito ao e~ta~uto de com-
batentes ou de pfisiói1efiOS-df: gUel-ra. ···- · -~-· .-

2. Entende-se por mercenário toda pessoa: 
a) que tenha sido especialmente recrutada. no loCal ou 

no estrangeiro, a fim 4_e combater em um conflito armado; 
b) que, de fato, tome parte direta nas hostilidades; 
c) que tome parte nas hostilidades motivada essencial

mente pelo desejo de obter um ganho pessoal, e de fato lhe 
tenha sido efetivamentc feita a promessa, por-uma Parte em 
conflito -ou em nome dela, de uma retribuição_ material çonsi
deravelmente superior â prometida ou paga aos combatentes 
do mesmo ponto e funções semelhantes n~s Forças Armadas 
dessa Parte; 

d) que não se já na:cion'al de uma Parte em conflito nem 
residente em trm território cOntrolado por uma Parte em con
flito; 

e) que nãtr seja membro das Forças_ Armadas de uma 
Parte em conflito; e -- ~-

0 que não tenha sido enviada em !fiissão -apelai como 
membro de suas Forças Armadas por um Estado que não 
é Parte em conflito. 

TÍTULO IV 
População Civil 

SESSÃO! 
Proteção Geral Contra os Efeitos das HostilidadeS 

CAPÍTULO! 
Nonna Fundamental e Campo de APnC&çãO 

ARTIG04S--
Norma Fundamental 

A fim de garantir respeito e proteção à população civil 
e aos bens de cªráter- Civil, as ParteS em conflito deverão 
sempre fazer distin'ção entre a popuiãção cí~l e ós Comba
tentes, entre os bens de caráter civil e os objetivos militares 
e, em conseqüênc_ia, dirigirão suas_ operações uriicamente con
tra os objetivOS militares~ 

ARTIG049 
Definição de Ataques e Campo de ApHcação 

1. Entende-se pOr "ataques" os atas de violência contra 
a-adversário, 'sejãin oferisívos ·ou defensivos. _ 

2. ---As disposições do presente Protocolo relatiVas aos_ 
ataques_s_erã.o aplicáveis a todos_ os ataques em qualquer terri
tório onde realizam, inclusive no território riacion_Çtl que per
tença a uma Parte um conflito, mas que se acha sob o çontrole 
de uma Parte adversa. -

3. As- disposições desta Seção aplicar-se-ão a -qualquer 
operação de guerra terrestre, naval ou aérea que possa ·afetar· 
em terra à popuação civil, às pesoas civis e·aos-bens de caráter 

_civil. Aplicar-se-ão também ã. todOs os .ataques provind~s do 
mar ou do ar contra objctivos em terra, porém não afetarão 
de qualquer outra forma as normas de Direito Internacional 
ª-Plicáveis nos conflitos arinados no mar ou no ar. · 
·- 4. As disposições destaSeção completam as nOi:-mas rela ti· -

-va---s-~- proteção humanitária contidas na Quarta Convença:o, 
pa_rtlcularmente em seu Título II, e nos demais acor_dos_ i_nte_r
nãcionaiS a qUe sâO ob-rigadas as .Altas Partes Contratantes. 
Assim como a outras normas ele Dir~i_to InternacionaL_que 
s_e refex:em-à próteção das pessoas civis e dos bens de carátf:r 
-civil contra os efettos das ho_stiliçlad~_s em terra_._.no._maco.u 
OOE . . . 

CAPITULO II 
Pessoas Civis-e População 

ARTIGO 50 
Definição ele _pessoas civis e de populaçáo civil 

1 .. É pesso-~ civil qu~lq~er Pessoâ q~é 'nãO p~~tença a 
uma das categorias de pessoas a -que se refere o Artigo 4, 
letra A, itens 1), 2), 3) e 6) da Terceira Convenção, e o 
Artigo 4.3 9o presente Protocolo. Em caso de dúvida a respeito 
da cond1çao de uma pessoa, ela será considerada como civil. 

2~ A população civil compreende todas a_s pessoas civis·. 
~~ A presença entre a população civil de pessoas _cuja 

condtção não cgrresponda à definição de pessoa Civil não priva 
essa população de sua qualidade de civil. 

ARTIG0 51 
ProteçãO da população civil 

1. A pop~lação civil e as pesSoas civis gozarão de proteção 
gei'al contra_ os perigos provindos de operações militares. Para 
tornar efetiva esta proteção, além das outras norma~ aplicáveis 
de Direito internacional, observar-se-ão em todas as circuns-
tâncias as nOrmaS SeguinteS. -

2. N_ãQ serão objeto de ataque a população civil como 
tal e nem as pessoas civisl. São proibidos os atos ou ameaças 
de violência cuja finalidade principal seja aterrorizar a popu
lação civil. 

3. As pessoas civis gozarão da proteção outorgada por 
esta Seção, exceto Se participam diretamente das bostilic;:lades 
e enquanto dure tal participação. 

_ 4. São_ proíbidos os ataques indiscriminados. São ataques 
· indiscriininados: -

a) aqUeles que não são dirigidos Çontra um_ob]e'ii_Vo rilflitiir 
específico; 

b) aqueles que empregam métodos ou meios d~ cpmba~e 
que não se podem dirigir contra uin óbjetivo militar específico; 
ou 

c) aqueles que empegam métodos ou meios de combate 
cujos efeitos não seja possível limitar conforme o exigido pelo 
presente Protocolo; e _que em conseqüência, em qualquer de 
tais casos pOssam atingir iridistintãmênte·a objetivos militares 
e as pessoas-civis ou-a-bens de caráter civil. 
--- · 5~.Considerar-se-ã_o indiscriminados,~ entre outros, os se
guintes tipos de ataque: 

- a) os ataque por bombardeio, quaisquer que sejam os 
métodos ou meios utilizados, e que _c:on~iderem como como 
um único obje"tivo militar, vários objetivo"s militares, precisos, 
claramente separados situados em uma cidade, um povoado, 
uma aldeia ou outra área em que haja concentração análoga 
de pessoas civis ou bens de car4ter civil; 

b) os ataques quando se pode prever que causarão inci
den~~_lmente mortos e fe~imentos eritre a população civil, ou 
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danos a bens de caráter ciVil, ou ambas as coisas, e_que seriam 
excessivos em re1ação a vantagem militar conci-eta e direta
mente prevista. 

6. São- prOitiido-S os ataques diriiidos _ _c~!llO represálias 
contra a população civil ou pesosas civis. -

7. A presença da população ciVil ou de pesosas civis ou 
seus movimentos -não poderão ser utilizados para -colocar cer
tos pontos ou áreas -a : éobcrto de operações militares, em 
especial na tentativa de colocar~ ~-!?erro-de -ª-taqy.e os obje
tivos militares para resguª-fd?_T_,_ favorecen.;)U if!Jp"e:ç{Ü opera
ções militares. As Partes em conflito não-poderão dirigir movi
mentos da população civil ou de pessoas civis na tentativa 
de colocar objetos militares. -

8. Nenhuma violação-dessas proibições dispensará as ParR 
tes em conflito de suas obrigações jurídicas relativas à popu
lação civil e às pessoas civis, inclusive da obrigação de adotar 
as medidas de precaução previstas no Artigo 57. 

CAPÍTULO I! 
Bens de Caráter Civl 

ARTIG0 52 
Proteçáo geral dos bens de caráter civil 

1. Os bens de caráter civil nãO serão objetO -de ataques 
nem de represálias. São bens de caráter civil todos os bens 
que não são objetiVos niilitares comci~UIKnído -no parágÍ'afo 
2. 

2. Os ataques limitarRSeRão estritamente ·aos objetivos 
militares. No que concerne aos bens, os objetivos militares 
se limitam àqueles ObfetõS-q-ue por Slla natureza, localização, 
finalidade ou utilização c-ontribuani efícãzinente- para a ação 
mifitar ou Cuja destiuição fotal ou parcial, captura ou neutraliR 
zação, ofereça nas Cfrcunstâncias do caso· prese-nte ulna vantaR 
gem militar definida. 

3. Em caso de dúvida a respeito de um beO) que normal
mente se presta a fins civis, fal como um lugar de culto~ uma 
casa ou outra moradia, ou uma escola, estar sendo utilizado 
para ccrntribuir eficã.zmente para a ação militar, será presu
mido que não está sendo utilizado com tal propósito. 

ARTIGO 82 
Assessores jurídicos nas Forças Armadas 

As Altas Partes Coritratantes em qualqUer ~empo, e as 
Partes em conflitó-árnfãao;-assegu_rar-s~_-ão de que, quando 
necessário se disponha de assessores jurídicos que assessorem 
aos comandantes milit3:res, ao nfvel adequadQ, __ ~Qbre a Çtplica
ção das Convenções- e do presente Protocolo e _da instrução 
apropriada que deva ser dada às Força_s_ ArmadaS. 

ARTIG083 
Difusão 

1. As Altas Partes Contrálãiites _se- comprometem a diR 
fundir o mais amplamente possível, tanto em tempo de paz 
como em tempo de conflito armado, as Convênçõcs e b pre
sente Protocolo em seus respectivos países e, especialmente, 
a incorporar s-eu eStUdo nos programas de instrução militar 
e encorajar seu estudO por parte da população civil, de forma 
que esses instrumentos possam ser conhecidos pelas Forças 
Armadas e pela população civil. 

2. -As autoridades militares ou civis que, em tenipo de 
conflito armado, assumam responsabilidades quanto -à aplica
ção das Convenções e do presente Protocolo deverão estar 
plenamente inteirados de seu texto. 

ARTIG084 
Normas de aplicação 

As -Altas Partes Contratantes intercambiarão entre si, 
o mais cedo possível, através do depositário e quando apro .. 
priado através das Potências Protetbras~ suas traduções oficiais 
-do presente Protocolo, assim corno as leis e regulamento que 
adotern para garantir sua aplicação; 

SEÇÁO íf 
Repressão das infrações ~ convençOe$ é ao presénte Prõt_~lo 

-ARTIG085 
Repressão das lnfrações ao presente Protocolo 

1. As disposições das Convenções ielativas à repressão 
das infrações e das infrações graves, co_rnplementadas pela 
pre·sente Seç'ão, são aplicáveis à repressão das infrações e 
-aas ihfrãÇões graves aO presente Protocolo. 

2. EntendeRse por infrações graves ao presente ProtQoo 
Colo os atos descritos como infrações graves nas Convenções 
caso sejam cometidos contra pessoas em poder de uma Parte 
adversa protegidas pelos Artigos 44, 45 e 73 do presente Proto
colo, ou contra feriados, enfermos ou náufragOs-da Parte ad· 
versa protegidos pelo presente Protocolo ou contra o pessoal 
sanitário ou religioso, as u~idades sanitárias ou os rri~ios de 

·- transporte sanitários que se achem sob o controle da Parte 
adversa e estejam protegidos pelo presente Protocolo. 

3. Além das infrações_ graves definidas no Artigo 11, 
constituem infraç-ões- graves ao presente -Protocolo--Qs -a-tos 
que se seguem, quando cometidos intencionalmente. em ~iol.a· 
ção às disposições pertinentes do pÍ'esente Protocolo, e causem 
a morte ou atentem gravemente contra a _integridade f{sica 
ou a saúde: 

a) fazer objeto de ataque a população civil ou as pessoas 
civis; 

b) lançar um ataque indiscriminado que afete a popu .. 
lação civil ou bens de caráter civil com o conhecimento de 
que tal ataque causará mortos ou feridos entre a população 
civil ou danos a bens de caráter civil, que sejam excessivos 
no sentido_do Artigo 57, parágrafO 2, alínea a (subitem iii); 

c) lançar um ataque contra obras a instalações que conte
nham forças perigosas com o conhecimento de que esse ataque 
ca_usará mortos ou-feridos entre a população civil ou danos 
a bens de caráter civil, que sejam excessivos no sentido do 
Artigo 57. parágrafo 2, alínea a (subi tem iii); 

d) fazer Objeto de ataque as localidades não defendidas 
e zonas desmilitarizadas; · 

e) fazer objeto de ataque e uma pessoa com o conheci .. 
menta de que está fora do combate; 

I) fazer uso pérfido, em violação ao Artigo 37, do emble
ma distintivo -da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho ou 
do Leão_ e Sol vermelhos, ou de outros emblc;:.rnas protetores 
reconhecidos pelas Convençõés ou pelo presente Protocolo. 

4. Além das infrações graves definidas nos parãgrafos 
precedentes e nas Convenções, constituirão infrações graVes 
ao presente Protocolo os atos que·se-seguem~-qUaOdo come· 
tidos intencionalmente e em violação às Convenções e ao 
Protocolo: 

a) a transferê~cia pela Potência ocupante de parte de 
sua própria população civil ao territófio que ocupa, ou a depor .. 
tação ou transferência, no interior ou fora do território ocupa• 
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do, da totalidade ou parte da população desse território, em 
violação ao Artigo 49 da Qua:rta Convenção; 

b) a demorá injuStifi~áv~l na rçfú~trlãÇãO de prisioneiros 
de guerr·a ou de pessoas civis; - - - -

-~)-.as p-~áticãs cte·~~arlh~i·d ~ ~utras práticas_ desumanas 
e degradantes, baseadas_ na discriminação racial, que envol~ 
varn ultraje contra a dignidade pessoal; 

d) fazer objeto de ataque monumentos históricos, obras 
de arte ou lugares de culto çlararnente conhecidos que consti~ 
tuem''ó"patrimóiliáCultura:roü espiritUal dos povos· e aos quais 
se tenha conferido proteção especial em virtude de acordos 
especiais celebrados, por exemplo. dentro do marco de uma 
organizaçãO intCfhaciOilal competente_, causando como conse
qüência extensas. destruições dos mesmos, quando não haja 
provi de violação pela Parte adversa ao Artigo 53 "àlínea d) 
e quarido tais ritonurt1e11t0s hist6rico-s; lugares Pe cultp ~u 
obras de arte não estejam situados na imediata proximidade 
de _obj~tfvos milité!-res;_ _ _ . . .. . 

e) o fato dt!: privar uma pe_ssoa, protegida pelas cOn-ven
ções ou referida no parágrafo 2 dO presente artigo, de seu 
direito de ser julgada normal e _iiJJparcialmente. -

-s. ' Sem prejuízo da aplicação das convenções e---do pre
sente·Ptotocolo, as infrações ·graves a esses instrume-ntos· se 
considerarão como crimes de guerra. 

ARTIG086 
Oiníssões 

1. _ As Altas PartefContfa-tant~_s- e á::f Partes eio COriflito 
deverão reprim"ir as iilfi"ãÇões gra-ves e adotar as medidas ne
cessárias para fazer" cóm" qu-e cessem tódas as demais in.fra:ções 
às Convenções ou ao ptei'ehfe Protocolo que sejam resultado 
do nãO-cumprimento de um deye_r __ de_agir. 

:. 2..-- . o fato de que a infração às cOnvenções oU ao· pre
·sente Protocolo tenha sido come.tida por um-subordinado não 
exime de responsabilidade penal ou disciplinar, confofn1e o 
caso; seus superiores, se estes sabiam ou possuíam-informa
ções que lhes permitissem concluir, mas circunstâncias do mo
mento, que esse subordinado estava cometendo ou iria come-_ 
ter tal infração e se não tomaram todas as medidas visíveis _ 
que estiveram a seu alcance para impedir ou reprimir essa 
infração. 

ARTIG087 
Deveres dos comandantes 

1. As Altas Partes Contratantes e das Partes em co_riflito 
exigírão que os comandantes militares, no que concerne aos 
membros das Forças Armadas que estão sob suas ordens e 
às demais pessoas que se encontrem sobre sua autoridade, 
impeçam ãS infrações -à_s Convenções e ao presente Protocolo 
e, caso necessário, as reprimam e as denunciem ãs autoridades 
competentes. 

2. Com ·o propósito de impedir e reprimir as infrações, 
as Altas Partes Contratãiltes e·as-Partes em conflito exigirão 
que os comandantes, segundo o seu grau de responsabilidade, 
tomem _medida_s_ para que os membros das. Forças Armadas 
sob suas ordens tenham conhecimento :das obrigações que 
lhes "incumbem em_ virtude do disposto nas Convenções e no 
_presente Protocolo. 

3." A;) Altas Partes Contratantes e as Partes Cm conflito 
obrigarão todo comandante que tenha conhecimento de que 
seus subordinadOs ou outras pessoas sob sua autoridade irão 
coriictcr ou cometeram uma infração cOntra as Çonve_nções 
ou contra o presente Protocolo a tornar as medidas neçessárias 
p-ara -iri1J5édir tais violações às Convenções ou ao. presente 
Protocolo e, caso necessário a promover uma açãó disciplinar 
ou penal contra os autores das violações. 

ARTIG088 -
- Assistência mútmiem riiatéria judicial 

1. As- Altas Partes Contratantes ·se_ Pro"pofcionaião a 
maior assistência pqssível no que diz respeito a qualquer pro· 
cesso penal relativo às infraçõeS graves coiitrà as Convenções 
o~ contra o presente Protocolo. 

_2._ .Na Conformidade dos direito~ e obrigações estabele
cidos_ pelas Convenções e pelo parágrafo I do Artigo 85 do 
presente Protocolo, e quando as circunstâncias o permitam, 
as Altas Partes Contrâtan~es cooperarão· em matéria de extra
dição. Tomarão devi_damente e01- ç_o_n.sideração a_ solicitação 
do_ Estado em cujo- território se tenha cometido a infração 
alegada. · 

3. Em todos os casos, será aplicável a lei da Alta Parte 
Contratante r!!querida. Entretanto, as ·disposições dos pará
grafos precedentes não afetarão as obrigações que emanem 
das disposições contidas em qualquer outro tratado de caráter 

-bilateral Ou multilateral que disponha ou venha a dispor, total 
ou- p-arcialmente, sobre a assistência mútua· jUdicial em matéria 
pe~al~ _ 

ARTIGO 89 
Cooperação 

-Nos casos de violações graves às Convençõ~s e ao pre
sente Protocolo, as Altas Partes Contrªtantes se Comprome
tem a atuar, conjunta_o_u separadamente, em cooperação com 
as Nações Unidas e em conformidade com a Carta-das Nações 
Unidas. 

ARTIG090 
Coritissão Iriteinacional de Investigação 

L a) Será constituída uma Comissão Internacional de 
--inVeStlgãçãO, adiante- Chamada ''a ·coinissão", integrada por 

cj_uinte- membros de alta reputação moral e de reconhecida 
imparcialidade. 

. b) No n:tomento em que vinte Altas Partes Contratantes, 
pelo menos, tenham acordado em aceitar a .competência da 
Comissão em conformidade com o disposto no parágrafo 2, 
o depositário convocará então, e posteriormente a intervalos 
de cinco anos, uma reunião de representantes dessas Altas 
Partes Contratantes com a finalidade de eleger os membros 
da Comissão. Nessa reunião, os repre-sentantes elegerã_o os 

. membros da ComiSsão ·por votação secreta,_ de uma lista de 
pessoas para a qual cada uma dessas Altas ParteS Contra~antçs 
poderá propor um nome. 

- c) Os inembros da Comissão atuarão a título pessoal e 
exe~rão &eu mandato até a eleição de novos membros na 
reunião seguinte. 
. d) Ao proceder à_ eleição, as Altas Partes Contratantes 
se assegurarão de que cada candidato poSsUa- ãs qualificaç~es 
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necessárias e de que, em seu conjunto, a Comis~ão ofereça 
uma representação geográfi~ _l!_qüi~ativa. 

e) Caso se produza uma vacância, a própria Comissão 
elegerá um novo membro tomando devidamente em conta 
as disposições das alíneas procedentes. __ __ __ __ 

O O depositário prOporcionará à Comissão oS serviços 
administrativOs necesSários -_para o cüinPrimento de suas funw 
ções. 

2. a) No momentõ- de assina-r, ratificar ou aderir ao 
Protocolo, ou posteriormente_em qualquer outra época, as 
Altas Partes Cóiltrataiües poderão declarar que-reconhecem 
ipso facto e sem acordo especial, com relação a qualquer outra 
Parte Contratante que a·ceitc a mesma obrigação, a cortlpe~ 
tência da Comissão- para ·proceder a urna investigação acerca 
das denúncias formuladas por essa outra_ Parte, tal como auto
riza o presente Artigo, 

b) As declarações antes men~ionadas_serão_ apresenla:das 
ao depo-sitário, _que eiJViafá cópias das mesmas às AJta~ P~rtes 
Contratantes. - - --

c) A Comissão terá competência para: _ _ . 
i) proceder a uma investigação Sobre qualquer fato que 

tenha sido aleg~~o ~om~_infraçãograve, tal cçmo qd,inido 
nas Convenções ou ·no preserite Protocolo, o_u _como ·qualquer 
outra violação grave às Convenções ou ao ptesenté ProtOcolo; 

Hr facilitar, mediante seus bons ofíciOS, a restauração 
de uma atitude de respeiio às ConVenções e ao presente Proto
colo~ 

d) Em outras situaç_óes, a Comissão procederá a U!lla 
investigação por solicitação de uma Parte em conflito unica
mente com o consentimento da outra ou das outras partes 
interessadas. _ __ --_ 

e) Sem prejufzó dos precedentes das disposições deste 
parágrafo, as disposições do Artigo 52 da Primeira Convenção, 
53 da Segunda Convenção~ 132 da Terceirª Çonvenção e 149 
da Quarta Convenção continuarão sendo aplicadas a qualquer 
suposta violação às-convenções e se estenderão a qualquer 
suposta violação- ao presente Protocolo. 

3. a) A menos que as Partes interessadas convenham 
de outra forma, todas a_s investigaçóes_serão efetuadas por 
urna Câmara integrada por sete membros designados_da se-
guinte forma: · __ -

i) cinCo membros da Comissão, que não sejam nacionais 
das Partes em conflito, nomeados pelo Presidente da 

i) cinco membros da Comissão, que não-Sejãrtúf~Cio~ais 
das Partes em conflitO, n-omeados pelo PreSidente da Comissão 
à base de uma representação ~quítatiVa das regiões geográ-
ficas, após pí-évía Ccmsulia cOiii as Partes em _confl~to; -

ii) dois memhros ad hoc que não sejam:· naCionáls das 
Partes em conflito, nomeados cada um respectivamente por 
cada uma delas. -- - -

b) Ao receber uma solicitação para ·que Se -proéeâa a 
uma irtvestigaçãó, o Presidente d_a_ Comissão fixará um prazo 
limite aprOpriado para a constituição de uma Câmara. Se 
um ou os dois membros ad hoc não tiverem sidos nomeados 
dentro do prazo limite, o Presidente designará iin_e-giãtamente 
os que sejam necessárioS ·pai-a completar a composição da 
Câmara. - - - -

4. a) A Câmara, constituída conforme o disposto no 
parágrafo 3~· para proceder a uma investigação, convidará as 
Partes em ·conflito ã cOmparecer e a apresentar provas. A 
Câmara procurará além disso obter as demais provas que 
estime convenientes e ·a- afetuar urila investigação in loco da 
situação. ~ ~ - -

b} TQdas as provas serão dadas a conhecer integ~a~me~te 
às Part~$ interessa<!_as, ~~uais te~ão direito~ fa"zer_su~_s obsçr-
vações a respeito à Com1ssao. -

c) Cada Parte terá o direit<?_ de quéstionar tais provas. 
.S.~--- a)_ A Comissão apresentará às Partes interessadas um 

relatório sobre as conclusões a que tenha chegado a Câmara 
sobre os fatos, acompanhado das recomendações que consi-
dere oportunas. _-__ _ 

b) Caso a Câmãra. se_ depare com a impossibilidade de 
obter provas suficientes para chegar a conclusõeS objetivas 
e imparciais a Coiníss-ão dará a conhecer as razões de tal 
impossibilidade._ 

c) A ComiSsãO- não tomará pública suas _conclusões, a 
menos que assim o requeirari::l toáas aS Partes em conflito. 

6- A Comissão estabelecerá seu próprio regulamento, 
-incluídas as normas relativas à Presidência da Conlíssâó e 
da Câmara. Essas Qormas assegllraião'ij_ue as funçOes-de:PreSi
dente d_a ComissãO sej:im exercidas em todos os. momentos 
e que, em caso de investigação, se exerçara[Il por pessoa_ que 
não seja nacional das Partes em conflito. _ _ _ _ _ __ 

7.- Os gastOs- adriiinistrativos Oa COiriiSSâo Sei-ãO éUstea
-dos mediante contribuição das Altas Partes Contratantes que 
tenham feito deClarações eln conformidade com o parág-rafo 
z~, e mediante contribuições voluntárias·. A Parte ou as Partes 
··~m conflito que solicitàp{ que se Proceda a uma investigação 
anteciparão os fundos fecessários para cobrir os gastos ocasio
nados por uma Câm.~ra e serão reembolsadas pela Parte ou 
Partes que tenham sido objeto das denúncias até ciD.qüenta 
por cento de tais gastos. Casa sejam apresentadas denúncias 
recíprocas· à Câmara, cada uma das Partes antecipará os cin
qüenta por cento dos fundos necessários. 

ARTIGO 91 
Responsabilidade 

A Parte em conflito ·que Violar as disposições das ConVen
~s ou do presente Protocolo estará obrigada a pagar indeni
zação se o caso o justifica. Será a Parte 1-esponsável por todos 
os atas cometidos pelas pessoas que integrem suas Fofças 
Armadas. 

TÍTULO VI 
Disposições Finais 

ARTIG092 
Assinatura 

O presente Protocoláestai-á aberto à .assinatura das Partes 
nas Convençóes Seis -meses ãp6S 3. ·asSi:i:iãtura da Ata Final 
e permaneceJ1i ~berto durante um período de _doze meses. 

AR.TJ:OO 9:f· 
Ratificação 

Q presente Protocolo será ratificado o mais cedo possível. 
Os instrumentos _de_ ratificação serão depositados em poder 
do Conselho Federal Suíço, depositário das Convenções. 

ARTIG094 
Adesão 

O presente Protocolo fica~á aberto à adesão de qualquer 
Parte nas Convenções não signatária deste PrOtoColo. Os "ins
trumento~ d~ ;Adesão serã.o---depositados em poder do depo-

. sitário. . ·· ·· ··· - · - · 



Outubro de 1991 DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 29 7429 

ARTIG095 
Entrada em vigor 

1. O presente Protocolo entrará _em yigor seis meses 
após terem sido depositados dois instrumentos de ratificação 
ou de adesão. _ . 

2. Para cada Pa.i"te- rtas .. Convenções~que o ratifique ou 
que a ele adira posteriormente, o presente Protocolo entrará 
em vigor seis meses após ter sido depositado ~o instrumento 
de ratificaçãõ ou _ _de adesão por esta Parte. 

ARTIGO 96 
Relações convencionais a partir da entrada 

em vigor do presente Protocolo. 

1. Quando as Part~s_nas _Convenções sejam também 
Partes no presente Proto_c.olo, as Convenções serão aplicadas 
tal como por ele complementadas. 

2. Quando uma das Partes em conflito não está obrigada 
pelo presente Protocolo, as Partes no presente Protoc-olo conti
nuarão, entretanto, por ele obrigadas em suas relações r~cípro
cas. FicarãO também obrigadas pelo presente Protocolo em 
suas relações com aquela Parte se ele aceita e aplica suas 
disposições. - -~-- __ ---·-·-··~· ·-

3. A autoridade que represente um povo engajado con
tra uma Alta Parte Ctmtnltante- ein um conflito armado do 
tipo mencionado no parágrãfo 4~ do Artigo 1"' poderá compro
meter-se a aplicar as ConvenÇões- e o.presente Protocolo em 
relação com esse conflito por meio de uma__de_daração unila
teral dirigida ao depositário. Essa declaração, quando tenha 
sido recebida_ pelo depositário, surtirá em relação cOm tal 
conflito os seguiriteS efeífOS:-- · . _ _ · 

a) as Convenções e o preserlte Protocolo. entrarão erii
vigor no que- cdncerne à mencionada _aufciridáde cõ:ctlb Parte 
em conflito, com efeito -imeCliato; - -

b) a mencionada autoridade exercerá os mesmos direitos 
e assumirá as mesmas obrigações das Altas Partes Contra
tantes nas ConvenÇões e no presente Protocolo; e 

c) as Convenções e o presente Protocolo obrigarão por 
igual a todas as Partes em_c_onOito. 

ARTIGO 97 
Emendas 

1. Qualquer Alta Parte Contratante poderá propor uma 
ou váriaS emendas ao presente Protocolo. O texto de qualquer 
emenda proposta será comunicada ao depositário, o qual, 
após celebrar consultas com todas as Altas Partes Contratantes 
e com o Comitê Internacional da Cruz Vermefh-a, decidirá 
se ccinvém Convocar uma Conferência para examinar à emenda 
proposta. 

2. 0- depositário ·convidará para essa Conferên~cra-- as 
Altas Partes Contratantes- e as P3rtes nas Converiçôcs, sejam 
ou não signatárias do presente Protocolo. - -

ARTIG098 
Rel'isão do Anexo I 

1. No prazo máximo do quatro anos, a partir da entrada 
em vigor do presente Protocolo e, sucessivamente, pelo menos 
a intervalos de quatro anos, o Comitê Internaciopal da Cruz 
Vermelha consultará as Altas Partes Contratantes relativa
mente ao Anexo I do presente Protocolo e, se o considerar 
n~cessário, poderá propor a celebração da uma reunião de 

peritos _té_cnicos para que revisem o Anexo I e proponham 
as emendas ao mesm_o que pareçani Cbnveri.ientes_ ... A .n_ã_o ser 
que, dentro dos seis meses seguintes à comunicação às Altas 

.. Partes COntratantes de_ uma. proposta para celebrar tal reu~ 
nião, a esta se oponha um terço delas, o Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha convocará a reunião, e convidará também 
para ela os observadores das organizações internacionais perti
nentes. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha convocará 
também tal reunião a qualquer momento por solicitaçãO de 
um terço das Altas Partes Contratantes. 

2. O depositário convo-Cará uma Conferência das Altas 
Partes Contratantes e das Partes __ nas Convenções para exami
nar as emendas propostas pela reunião de peritos técnicos, 
caso após essa reunião assim o solicitem à Comitê_ Interna
cional da Cruz Vermelha ou um terço das Altas Partes Coritra: 
tantes. 

3. As emendas ao Anexo I poderão ser adotadas em 
tal Conferência por maioria- dos dois terços das Altas Partes 
Contratantes presentes e Votantes. 

4. O depositário comunicará às Altas Partes Contra
tantes e as Partes nas Convenções qualquer emenda assim 
adot_ada. A emenda será considerada como aceita, n:anscor
:ti_do_Qperíodo de um ano após ter sido assim comunicado, 
a não ser que dentro desse período um terço pelo menos 
das Altas Partes Contratan-tes tenha enviado ao depositário 
uma declaração de não aceitação da emenda. 

5. Qualquer emenda que se considere aceita em confor
midade com o parágrafo 4 entrará em vigor três meses após 
sua aceitação para todas as Altas Partes Contratantes, à exce
ção daquelas que tenham feito a declaração de não aceitação 
em conformidade com eSse parágrafo. Qualquer Parte que 

- tenha aceito tal declaraçãO poderá retirá-la a qualqUer momen~ 
to, e neste caso a emenda entrará em vigor para aquela Parte 
-três meses ãpós a retirada de sua declaração. -

6. O depositário notificará às Altas Partes Contratantes 
e às Partes nas .. Convenções a entrada em vigor de qualquer 
emenda, as Partes por ele obrigadas, _a data de _sua entrada 
em vigor para cada uma das Partes. as declarações de não 
aceitação feitas d~ acordo com o parágrafo 4, assim como 
as retiradas de tais declarações. 

. · ARTIG099 
Denúncia 

1. No caso de uma Alta Parte Contratante denunciar 
o presente Protocolo, tal denúncia somente surtirá efeTtó.i.im 
ano após haver-se recebido o instrumento da denúncia. Entre
tanto, se ao expirai' esse áno a Parte denunciante se encontrar 
em uma das situações previstas no Artigo I. os efeitos da 

_denúncia ficarão em suspenso até o final do conflito armado 
ou da ocupação e, em qualquer caso, enquanto não termi
narem as operações da liberação definitiva, repatriação ou 
restabelecimento das pessoas protegidas pelas Convenções ou 
pelo presente Protocolo. 

2. A denúncia será notificada por escrito ao depositário. 
Este último a comunicará a todos_as Altas Partes Contrãtantes. 

3.- A denúncia somente_ surtirá efeito no que concerne 
à Parte denunciante. 

4. Nenhuma denúncia apresentada em conformidade 
con:t_ o parágrafo_ 1_ afetará as obrigações já contraídas como . 
conseqüência do conflito armadO em virtude do presente ProM 
tocolo por tal Parte denunciante, em relação com qualquer 
ato cometido antes de que esta denúncia se torne efetiva. 
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ARTIGO 100 
Notificações 

O depositário iriformará as Altas Partt..:s Coniratantes e 
as Partes de Convenções, sejãrh ou não signàtárias do preSente 
Protocolo, sobre: 

a) as assinaturas que constem no pr~sente P[otocolo e 
o depósito dos instrume-ntos -da ratificação e de adesão, em 
conformidade com os Artigos 93 e 94; 

b) a data em que o presente Protocolo entr~ em vigor, 
em conformidade com o artigo 95; 

c) as comunicações e declarações recebidas, em confor-. 
midade com os artigos B4, 90 e 97; · 

d) as declarações recebidas em conformidade com o pará
grafo 3 dq_ artigo 96, que serão comunicadas pelo método 
mais rápido possível; 

99. 
e) as denúncias notificadas em conformidade com o artigo 

ARTIGO 101 
Registro 

1. Após a entrada em vigor do presente Protocolo, o 
depositário õ transmitirá à Se_cretaiia das Nações Unidas com 
o propósito de que se proceda a seu registro· e publicação, 
em conformidade com o Artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas. 

2~ --O depositário informará ígualmentc à Secretaria das 
Nações Unidas de todas as ratificações, adesões e denúncias 
que receba em relação ao presente Protocolo. 

ARTIGO 102 
Textos Autênticos 

O original do fircseitte Protocolo, cujos textos em ará
beas, chinês, espanhol, francés, inglês e russo sãp_ igualmente 
autênticos, será depositado em poder do depositário, o qual 
enviará cópias autênticadas a todas as Partes nas Convenções. 

ANEXO I 
Regulamento Relativo à Identificação 

CAPfTULO I 
Carteira de Identidade 

ARTIGO I 
Carteira de Identidade do Pessoal 

Sanitário ou Religioso Civil Permanente 

1. A carteira de identidade do pessoal sanitário ou reli
gioso civil permaneflte, a que se refere o parágrafo 3 do Artigo 
13 deverá: 

a) ter o emblema distintívo _c_-dirnensões tais Que- permi
tam levá-la em um bols_o; 

b) ser de material tão durável quanto possível; 
c) estar redigida no idioma nacional_ou onciaJ (podedió 

também adicionar-se outros idiomas); -
d) mencionar o nome. a data do nasdmentO do -titula-r 

(ou na falta desta, sua idade na data de expedição) e número 
de identidade, se existente; -

· e) indicar em que qualidade o titular tem direito à prote-
ção das Convenções c do Protocolo; 

O portar a fotografia do titular, assim como sua assínatura 
ou sua impressão digital do polegar, ou· ambas; 

g) estar timbrada e assinada pela autoridade competente; 
h) indicar as datas de expedição e de expiração tla car-

~d. - -
2. A carteira de identidade será uniforme em todO o 

território de cada uma das Altas Partes Cõhttãtãlltes e~·--na-

medida do possível, do mesmo tipo para todas as Partes em 
- conflito. As Partes em conflito podem seguir o modelo que, 
-em um único idioma, é mostrado na figura 1. No iníciO -das 

hostilidades, as Partes em conflito se interca·mbiarão exem
plares da carteira de identidade que utilizam, se tal carteira 
difere do modelo da figura. A carteira de identidade será 
editada, caso possível, em duplicata, devendo fiCã{-uma das 
cópias em poder da autoridade que a expeça, a qual deverá 
manter um controle das carteiras expedidas. 

3. Em nenhurrla circunstância se poderá privar dã cartei-
ra de identidade ao pessoal sanitário ou religioso civil perma
nente. Em caso de perda de uma carteira, o titular terá direito 
a obter uma duplicata. - --

ARTIG02 
Carteira de Identidade do Pessoal Sanitário ou Religioso Civil 

Temporário 

1. A carreira de identidade para o pessoal sanitário ou 
religioso _civil temporário, deverá ser, sempre que possível, 
semelhante à prevista no Artigo 1 do presente Regulamento. 
As Partes em Conflito podem s_eguir o modelo da figura 1. 

2. QUando as circunstâncias_ impeçam expedir ao pes
soal sanitário ou teligioso civil temporário carteira de identi
cJade semelhante à çl_~scrita no Artigo 1 do presente Regula
mento, poderá prover-se a esse pessoal de um certificado 
assinado pela autoridade competente, no qual conste que a 
pessoa para o qual está sendo expedido tal certificado está 
adstrita a um serviço na qualidade de pessoal temporário, 
indicando, caso possíyel, o tempo que estará adstrita ao serviço 
e o direito do titular a usar o emblema distintiVo. Esse certifi
cado deve indicar o nome e a data de nascimento do titular 
(ou à falta dessa data, sua idade na data da expedição do 

. certificado), a função do titular e o número de identidade, 
se existente. Portará a assinatura do ínteressado ou sua impres
são digital do polegar, ou ambas. 

CAPfTULO II 
Emblema Distintivo 

ARTIG03 
Forma e Natureza 

1. O emblema distintivo (vefmelho sob-re-o fundo bran
co) será tão grande quanto as circunstâncias o justifiquem. 
As Altas Partes Contratantes- podem basear-se para forma 
da Cruz, do C_rescente e _do Leão e do Sol nÕs ffiodelos que 
aparecem na figura 2. 

-z. ·A noite ou qUando a visibilidade seja reduzida, o 
emblema distitinvo poderá ser luminoso ou iluminado; poderá 
ser também confeccionado com matériã.s que permitam seu 
reconhecimento por meios té~nicos de detecção. 

~~./:o"'',,;; -l 
-:.:Jc:í~''J -1.../f ... c 
_,!Q.C:!.f 

Fig. 2 - Emblenias distintivos em cor vermelha sobre 
fundo branco. 

ARTIGO 4 
Uso 

1. O emblema distintivo será colocado, sempre que pos
sível; sobre uma superfície plana ou- em bandeiras visíveis 
de- todas as direções e de maior distância possível. 



Outubro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 29 7431 

2. Sem prejuízo das instruções da autoridade compew 
tente, o pessoal sanitário e· religioso que desempenhe suas 
funções no campo de batalha, usará, na medida do possível, 
o emblema distintivo na cobertura e na vestimenta. 

CAPÍTULO li! 
Sinais Distintivos 

ARTIGOS 
Uso opcional 

1. Na conformidade do disposto no Artigo 6 do presente 
Regulamento, os sínãiS previstoS ile-ste -Capítulo pa-ra·-o u·so 
exclusivo das unidades e dos meios de transporte sanitáii=õs 
não se-empregarão pa~a Q._énhum Qutro fim, O Liso de todos 
os siila:iS ~~i que-se -refere o-presen_~e- DpítU.Jo- é opciomil. 

2. As aeronaves sanitái"ÜJ.S-temporárias- qUe, qüer seja 
por falta de tempo ou por razões de suas caracte-rísticas, não 
possam ser marcadas como emblema distintivo, pcidei-ão Usar 
os sírtaís distíntivos autoriz_adOs neste Capítulo. _O método 
de sinalização_ mais eficaz de_uma aeronave sanitária para 
sua identificação e reconhecimento é, entretanto, o uso de 
um sinal visual, seja o emblema diStintivo ou sinal luminoso 
descrito no Artigo 6, ou amhos, complem-erltados pelos demais 
sinais a que se referem os Artigos 7 e 8 do presente Protocolo. 

ARTIG06 
Sinal Luminoso 

1. É estabelecido como sinal distintivO- das_ aeronaVeS 
sanitárias-õSiiaalluminoso consistindo em uma luz azul com 
lampejas. ·Nenhuma outra aeronave utilizará este siTiai. A 
cor azul reComendada é obtida pela utilização das seguintes 
coordenadas tricromáfiCaS: -

Limite verde, y = 0,065 + 0,805 x; 
Limite branco, y = 0,400- x; 
Limite púrpura, x = 0,600 y. - _ 
A freqüência de lampejas recomendada para a luz azul 

é de 60 a 100 lampejes por minuto. 
2_. As aeronaves sanitárias-deverão estar equipadas com 

as luzes necessárias para que os_siiiaiS sejam visíveis errt todas 
as direções possíveis. ~ 

3. Na ausência de um acordo especial entre as Partes 
em conflito que reserve o· uso da luz azul com lampejos·-para 
a identificação de veículos, navios e embarcações sanitárias, 
o uso de tais sinais para outros veículos ou embarcações não 
é proibido. 

ARTIG07 
Rádio Sinal 

1. O rádio sinal consistirá em uma mensagem radiotele
fônica ou radiotelegráfiCa precedida de um sinal distintivo 
de prioridade designado e aprovado por uma Conferência 
Administrativa Mundial de Radiocomunicações da União Jnw 
ternacional de Telecomunicaçõ_es. Esse sinal será transmitido 
três vezes antes do distintivo de chamada do transporte saniw 
tário -concernente. Esta mens_agem será transmitida em inglês, 
a intervalos apropriados em uma freqüência ou freqüências 
determinadas em conformidade com o disposto no parágrafo 
3 do presente Artigo. O emprego do sinal de prioridade estará 
exclusivamente reservado às unidades e aos meios de trans
porte sanitários. 

2. A mensagem rádio procedida do sinal distintivo de 
prioridade que se menciona no parágrafo I incluirá os seguintes 
elementos:_ 

a) distintivo de chamada do meio de transporte sanitário; 

b) posição do meio.de_ transporte sanitário; ::, . 
c) número e típo dos meios de transporte samtanos; 
d) itinerário previsto: - --
e) duração da viagem e horas de saída e de chegada pre

viStas, quando apropriado; 
f) outros dados, tais como altitude de vôo, radiofreqüên

cia de escuta, linguagens convencionais, modalidades e códi
gosdO Sistema de radar secundário de vigilância. _-

3. A fim de facilitar as comuniCações mendonadas nos 
parágrafos 1 e 2. assim como as comuniCações a que-se-refere· 
os Artigos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 do Protocolo, 
as Altas Partes Contratantes-, ·as Partes em conflito ou- uma 
destas, em comum acordo separadamente p9dem designar 
e publícar as freqüêilcias- Iiacioóais em cônformidade corri o 
Quadro de Disti'ibuição de Ft:-eqliência que figura no Regula
mento de RadiocomuniCações, anexo à Convenção lnter-náw 
cional de Telecomunicações e selecionadas para o uso de tais 
comunicações. Essas freqüênciâs· serão nOtificadas à União 
Internacional de Telecomunic3ÇôeS em Confo_riTIIdade cOm ó 
procedimento a ser aprovado por uma Confeiênda Adminis
trativa de Rádio Com~nicaçõ.es. 

ARTIGO 8 
Identificação eletrôni~~ _ .. 

1. .Pa:ra ictentificar a segUir o cur,s__o_ das -~eronayes s~vHá
rias poderá ser utilizado o sistema de radar sec.u.ndádo de 
vigilância (SSR), tal como especificado no Anexo 10 da Con
venção de Chicago sobre AviaÇao Civil Internacional, de 7 
de dezembro de 1944,_ com suas modificã.ções posterioreS. 
A modalidade e o código da SSR a serem reservados para 
usn·exclusivo das aeronaves sanitárias serão estabelecidos pew 
las Altas_ Partes Contrãtã-ntés, petas Partes em conflito ou 
por uma das Partes em conflito, de comum acordo ou s~para
damente, em consonâricia com os procedimentos que sejam 
recomendados pela Organização de Aviação Civil Interna-
cionãl. --

2. As Partes em conflito, por aCOrdo espech-11, poderão 
estãbelecer para uso entre elas um sistema eletrônic-0 semew 
Ihante para identifícação de veículos sanitários e de navios 
e embarcações sanitárias. · 

CAPÍTULO IV 
Comunicações 

ARTIG09 
Comunicação Rádio 

O sinal de prioridade previsto no Artigo 7 do presente 
Regulamento poderá preceder às correspondentes comuni
cações por rádio das unidades sanitárias e dos meio de trans
porte sanitários para aplicação dos procedimentos que se po
nham em prática em conformidade com os Artigos 22, 23, 
25, 26, 27, 28_ 29, 30, 31 do Protocolo. 

ARTIGO 10 
Uso de códigos internacionais 

As unidades sanitárias e- os meoios de transporte sanitários 
poderão usar também os códigos e sinais--estabelecidos pela 
União Internacional de Telecomunicações, pela Organização 
de A viação Civil Internacional e pela Organização Consultiva 
Maríti~a Intergovernamental. Esses códigos e sinais serão 
usados em conformidade corrt as normas, práticas e procedi
mentoS estabelecidos pela mencionadas Organizações. 
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ARTIGO 11 
Outros meíoS de Comunicação 

Quando não seja possível estabelecer uma comunicação 
bilateral por rádio, poderão"ser utilizados os sinais previstos 
no Código Internacional ~~ Sinais adotados pela Organização 
Consultiva. Marítima Intergovernamental ou Anexo corres~ 
pendente da Convenção de Chicago sobre A viação Civirinter
nacional, de 7 de dezembro de I944, com suas modificações 
posteriores. - - -

ARTIGO 12 
rtanos de vôo 

Os acordos e notificações relatiVos aos plariõs _dF vôo 
a que se refere o Arfigo ~29 do Protocolo serão formi.dadoS, 
em toda medida do possível, em conformidade com os procedi
mentos estabelecidos pela Organização de Aviação Civil Inter-
nacional. -

. ARTIGO 13 
Sin~s e proced,mêntos para interceptaçãO 

de a~ronaves sanitárias ' 

Caso seja. Utilizada uma aeronave -de interceptação para 
comprovar a identidade de uma aeronave sanitária em vôo 
ou para ordenar sua aterrissagem em conformidade com os 
Artigos 30 e Jl do ProtOcolo, tanto a aeronave sanitária· como 
a ihterceptora deverão usar os procedimentos padrões de in
terceptação visual e por, rádio prescritos iló Ailexo II da Con
~en_ção de Chicago sobre Aviação Çivil Internac\qn~í.: çl~ 7 
de dezem~ro de 1944, com suas modificações posteriores. , . 

CAPÍTULO V 
Defesa Civil 

. ARTIGO I4 
Carteira de Identidade 

1. A Carteira de Identidade do pe.s.soal dos Serviços de. 
Defesa prevista no parágrafo 2 do Artigo 66 Qo Protocolo, 
é regida pelas. normas pertinentes do Artigo 1 deste Regula
mento. 

2. A Carteira de Identidade do pessoal de Defesa Civil 
pode ajustar-se ao modelo indicado na figura 3. 

3. O pessoal de Defesa Civil está autorizado a portar· 
armas leves individuais,· a: isto se deverá fazer rrienção na 
Carteira de Identidade. 

ARTIGO I5 
Sinal-distintivo internaCional 

1_._ O sinal distintivo iriternaciomil.de Defesa Civil pre
viSfõ no ·parágrafo 4 do Artigo 66 do Protocolo será um· triân
gulo equilátero azul sobre fundo .laranja. O rilo"delo é ·moStrado 
na figura 4. - · 

Fig. 4 -Triângulo azul sobre fundo laranja 

- 2. Recomenda-se: 
a) Que caso· o· tiiângulo azul seja Utilizado em uma ban

deira. braçadeira ou capote, estes constituam seu fundo; 
b) que um dos ângulos do ·triângulO ·apOnte parã cima 

verticalmente; 
c) que nenhum dos três ârigulos toque a borda do fundo. 
3. O sinal distintivo internacional será tão grande Como 

apropriado as circunstânciãS. Sempre que seja-possfvel, o sinal 
deverá colocar-se sobre !:!rrtª superfície plana ou em bandeiras 
VIsíveis em todas as dire.ções e da maior distância possível. 

-Suboidinado àsinstruçÇ')e~ da autoridade .competente, o pes
soal de defesa civil deverá usar, na medida do possível, o 
sinal distíntivo na cobertura e na vestimenta. A- noite, ou 
--quando a visibilidade seja reduzida, o sinal poderá ser lumi
noso ou iluminado; poderá ser também confeccionado com 
materiais que permitam seu reconhec"imento graÇas a ·meios 
técnicos de deteção. _ · ' ' 

CAPÍTULOVl 
Obras e Instalações que contém Forças Perigosas 

ARTIG016 
Sinal internacional Especial 

1. O sinal int~rfl3Ci0ital éspcéiãl para obras _e ins.talações 
que contém forças perigOSa·s~ previsto. no para.g~afo 7 do artigo 
56 do Protocolo, consistirá em um grupo de três círculos do 
mesmo tamanho de cor laranja brilhante ao loOgO de. um 
mesmo eixo, devendo ser a distância entre os círculos Cquiva~ 

_lentes a seu raio, como indica a figura.5. . · 
_ 2. O sina_l se.rá tão grãn'cte·coffio" ãs CiicUStânciaS 6 JU~Üfi

quem. Quando colocado sobre .u.rn~ superfície extensa. o sinal 
poderá ser repetido tantas vezes quanto seja oportuno, segun
dq ~~ ci-rcuns~ânf:~as. Sempre que seja possível, será colocado 
sobre uma superfície plana ou em bandeiras visíveis de todas 
as direções possíveis e da maior distância possível. 

3. Em uma bandeira a distância eritre os limites exteriores 
do sinal e os lados contíguos da bandeira será equivalente 

-a·o· raio de. um círculo. A bandeira s.erá retangular e seu fundo 
branco. · 

4. A noite ou quando a visibilidade seja reduzida, o. sinal 
poderá ser luminoso ou i1umi11ado. Poderá ser também confec· 
clonado com materiais o que tornem reconhecível por meios 
técnicos de detecção 

Fig. 5....:. Sinal internacional especial para obras e instalações 
que contém forças perigosas 

ANEXO Ir-
CARTEIRA DE IDENTIDADE DE JORNALISTA 

EM MISSÃO PERIGOSA 
Anverso da Carteira 

-··--~------=== 

... ;!~~·~·.:·:~i:~~:,~·~.::~ ~D· . I to que eKp!Xlu oa~t;~.C.11rtoirlliJ -
. . ChJUj,!'l~,...-bé Il.li.:U:.O'lOJ\IJi.: 

do VC••oal ele LICife•il Civil 

--
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Nome: ..... ···------~------~------------------------- TÍTULO I 
Data de Nascimento (ou idade) . --~- ··-··-·············~ .......... ~---. 
N'' da Identidade (se existente) .. " ................................ .. 

Campo _do_ Presen~e Protocolo 

O.titülar desta carteira goza da proteção estipulada nas ARTIGO 1 
Convenções de CampO de Aplicação Material 
Genebra de 12 de agosto de 1949 e no Protocolo adicional 1. o presente Protocolo, que_desenvolve e completa o 
às ConVenções de Genebi-ã dC-12 de ag_osto de _1949, re_Iativ_o Artigo 3 comum às Convenções de _.Genebra,_d_e 12 de ago~to 
à proteção_ das vítimas dos conflitos armados mternac10nms de 1949. sem modificar suas condições de aplicação atuais, 
(Protocolo I), na qualidade de .. ···· "·· · · ·· · ·· ·-' · ··· ··-- ·· --~· ···~·---- -se aplica a todos os conflitos armados que não estiveram caber-
Data da emissão: ...•....... - n" da carteira · ····· ······ -~~"~~.... tos pelo Artigo 1 do Protocolo AdiciOnal às Convenções de 

Assinatura da_~u_toridade que Genebra, de 12 de agosto de 1949_, relativo à proteção das 
expedido a Carteira. vítimas dos conflitos armados intetÍlacionais (Protocolo I) e 
Data de ex Pi r a c; ã O • • • • • · • · · • ·- • • .. " .... .,..,. • • -..- • • qüe oç.orraQ1_ no território de u'!la Alta Parte_ Contratante 

-entre suas forças armadas e forças armadas dissidentes_ ou 
grupos armados organizados que, sob a direção-de um c.oman
do responsável, exerçam sobre uma parte desse território um 
controle tal que lhes permita realizar operações militares contí
nuas e concertadas e aplicar o pres_ente Protocolo. 

Fig. 3 - Modelo de carteira de identi 
dade do pessoal de Defesa-Civil. 
(Formato: 74mm x 10Smm) 

Reverso da carteira 

. Altura I Cor dos olhos ! 
.......................... . ...................... .. 
Outros sinais particulares: 

Cor do cabelo 

............ \'·····--···--··--------···----·-------·······--------·--·--·--·----- ------·--·--
Armas: ·········--······-····--····················-------------~-

carimbo 

Fotografia do Titular 

Assinatura do titular 
Impressão digital do dedo po 
legar ou ambas as coisas. 

PROTOCOLO II 

PROTOCOLO ADICIONAL ÀS 
CONVENÇOES DE GENEBRA 
DE 12 DE AGOSTO DE 1949, 

RELATIVO À PROTEÇÁO DAS VÍTIMAS DOS 
CONFLITOS ARMADOS SEM CARÁ TER 

INTERNACIONAL (PROTOCOI.:O II) 

Preâmbulo 
As Altas Partes Contratantes: 
Relembrando que os princípios humanitários referenda

dos pelo Artigo 3 comum-a-s-Co_nvenções de Ge_nebra, ·?e 
12 de agosto de 1949, cOnstituem o fundamento do respexto 
à pessoa humana em caso -de conflito armado sem caráter 
internacional. . . . 

Relembrando, ainda, que os instrumentos mternactonaxs 
relativos aos direitos humanos oferecem à pessoa humana 
uma proteção fundamental. 

Sublinhando a necessidade de garantir uma melhor prote-
ção às vítirilas de tais conflitps armados. ___ _ ___ -- - ---

Relembrando que, nos casos não previstos pe!o -~i!eíto 
vigente, a pessOa humana perman_ece s?b a salvag~ard_a d~s 
princípios de humanidade e das exxgênctas da consctêncta pu~ 
blica. 

Convém no seguinte: 

2. O presente Protocolo ~~ó se ap~ica à~ sit.uações de 
tensões internas e diStúrbios iiiferrlOs~ tais como os motins, 
os atas esporádicos e isolados de violência e outros a tos análo
gos, que não são considerados conflitos armados. 

ARTIG02 
Campo de Aplicação Pessoal 

1. O presente Protocolo se aplica sem qualquer distinÇâO 
de caráter-desfavorável por motivos de raça, cor, sexo, idioma, 
religião", oU credo, opiniõeS polítkaS ·ou de out~a natureza, 
origem ·n-aCional ou s-Ocial, fortuna, nascimento ou óutra co-nd~
ção ou qualquer outro c-ritério análogo (denominada a seguu 
por "distinçãO de caráter desfavorável"), a todas as pessoas 
afetadas por um conflito armado no sentido do Artigo 1. 

2. Ao término do conflito armado, todas as pessoas que 
tenham sido objeto de uma privação ou de uma restrição 
de liberdade_ por motivos relacionados com aquele conflito, 
bein Como aquelas que- seriam objeto de tais medidas após 
conflito pelos mesmos-motiv~s. _gozarã-6 d~ proteção pre~i~~a 
nos Artigos 5 e 6 até o térmmo dessa pnvação ou restnçao 
de liberdade. 

ARTIG03 
Nã~ i-!1-tervenção 

1. Nenhuma disposição do presente Protocolo poderá 
ser invocada com o objetivo de atingir a soberania de um 
Estado ou a responsabilidade do Governo de manter ou 
restabelecer a Lei e a ordem no Estado o-u de defender a 
unidade nacional e integridade territorial do Estado por todos 
os ·meios legítimos. - - -

2. Nenhuma disposição do pres·ente Protocolo poderá 
ser invocada como justificativa para intervir, direta ou indire
tamente, seja qual for a razão, no conflito armado. ou nos 
assuntos internos ou ~externos da Alta Parte contratante em 
cujo território ocorra" esse- conflito. 

TÍTULO II 
Tratamento Humano 

ARTIG04 
Garantias Fundamentais 

1. Todas as pessoas que não participerri- diretamente das 
hostilidades, ou que tenham deixado de participar delas, est~
jam- ou não providas de liberdade, têm ~ir:ito a que se respei
tem sua pessoa, sua ho~ra, suas convtcçoes e suas práticas 
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religiosas. Serão tratadas com humanidade em todas as cir
cunstâncias, sem qualquer dfstiriÇão de caráter desfavorável. 
E proibido ordenar que não haja sobreviventes. 

2~ Sem prejuízo do caráter geral das disposiçÇjes prece-
dentes são e permanecerão proibidos em qualquer tempo ou 
lugar, a respeito das pessoas a que se refere o parágrafo 1: 

a) os atentados contra a vida, a saúde_ e a integridade 
física ou mental das pessoas; e·m particular holl!_~Jdio e o~ 
tratamentos cruéis, tais como a tortura e as !nlltilações ou 
toda a forma de punição ·corporal; 

b) os castigos coletivos; 
c) tomada de reféns; 
d) os atos _de terrorismo; 
e) os atentados contra a dignidade pessoal, em especial 

os tratamentos humilhantes e degradantes, a violação, a prosti
tuição forçada e qualquer forma de atentado ao pudor; 

f) escravidão e o tráfico -de escravos em todas as suas 
formas; 

g) a pilhagem; ~ ~ 
h) as ameaças de realizar os atas mencionados. 
Serão proporcionados- às crianÇas os cuidados -e a ajuda 

de que elas necessitam e, em particular: 
a) receberão--uma educação, incluída a educação religio

sa e moral, conforme_ aos ·desejos dos pais na falta desses, 
das pessoas que tenham -a~ sua guarda; 

b) serão tomadas as medidas apropriadas para faCilitar 
a reunião das famílias temporariamente separadas; 

c) as crianças meilores de quíri-ie ãn-os não serãO recru
tadas para serviço nas forças Ou grupos armados, e não se 
permitirá que participem das hostilidades; 

d) a proteção especial prevista heste Artigo para as crian
ças menores de quinze anos continuará a ser-lhes aplicável 
se, não obstante as- disposiÇões da alínea c, tiverem participado 
diretámenfe das hostilidades c sido capturadas; 

e) se necessário, c sempre que seja possfvel_corit o conhe
cimento dos pais ou das pessoas que, em virtude da lei ou 
do costume, tenham prioritariamente i sua gua_rda, se-rão to
madas medidas para trasladar temporariamente as crianças 
da zona que ocorram as hostilidades para uma zona do_ país 
mais-segura, e para· as fazer· acompanhar de p6ssoas respon
sáveis por sua segurança' e bem-estar. --

ARTIGO 5-

Pessoas Privadas de Liberdade 

1. Ademais das disposições do Artigo 4, deverão ser 
respeitadas, pelo menos, no que se refere às pessoas privadas 
de liberdade por motivos relacionados com o conflito armado, 
quer estejam internadas ou detidas, as-seguintes disposiçõeS: 

a) os feridos e enfermos serão tratados de .conformidade 
com o Artigo 7; 

b)_ não se colocarão em perigo sua saiíde nem sua integri
dade física ou mental, mediante qualquer ação ou omissão 
injustificada. Por conseguinte é proibido submeter as pessoas 
a que se refere o presente Artigo- a qualquer intervenção 
médica que não seja indiCada por seu estado de saúde e de 
acordo com as normas médicas geralmente _conhecidas que 
se aplicariam em análogas circunstâncias médicas âs pessoas 
não privadas de liberdade. 

3. As pessoas que n_ão estejam compreendidas nas dis
posições do parágrafo 1 mas cuja liberdade se encontre restrin
gida, em qualquer forma que seja, por motivos relacionados 
com o conflito armado, serão tratadas humanamente de acor-

do com o disposto no Artigo 4 e nÇ>s parágrafqs I a), _c) e 
d) e 2 b) do presente Artigo: ~ . . ~ . . " ~ 
- 4. _Se for decidido liberar a~_pe_ssoas_ qu~_estej~rn priv~

da_s_ d.e liberdade os responsáveis deverão tomar as medidas_ 
neceSSáriaS para gafantir a segufãnça dessas pessoas. 

~ARTIG0~6· 

Investigações P~nais 

1. O presente Artigo se aplica ao process_o e às sanções_ 
das ínfrações penais- êõrileiíaas em relação Com ·o ·c-onflitO 

·armado. 
2. Nenhuma condenação será pronunciada nem se· exe

cutará qualquer penalidade a respeito de uma pessoa decla
rada culpada de uma infração;sellão em virtude de_sentença 
de um tribunal que ofereça as garant_ias essenciais de indepen
dência e parcialidade. Em particular: 

a) o processo disporá que o acusado seja infoririido 
sem demora dos pormenores da infraçãó que lhe é atribuída 
e garantirá ao aciJsado, nos trâm_iteS que prOcedam ao jUízO 
e -nCi Curso deste, todos os direitos e meios de defesa neces-
Sários; -- - - --

b) ninguém podt;!rá ~erc_c:rndenado por uma infração se-
não com base em sua responsabiHdade Penal"iiidividual; 
_ c) ninguém será c_ondenado por a tos e_ omisSões que -
no momento de sua ocorrência não fossem delituosos-segundo 
o direito; tampouco será imposta penalidade mais grave do· · 
que a aplicável no momento em que foi cometida a infração; 
se, posteriormente a essa infração, a lei vier a prever a "ã.pliCa-
ção de penalidade mais leve, o delinqüe"nte deve beneficiai-Se-
dela; 

d) toda pessoa acusada de infração será considerada -
inocente enquanto não se provar sua culpabilidade conforme 
·~; ~ 

e) toda pessoa acusada de uma infração terá direito a 
estar presente ao seu julgamento; 
- f) ninguém poderá ser obrigado a declarar contra si pró-
prio nem a se confessar culpado. 

3. Toda pessoa condenada será informada, no momento 
de sua-condenação, de seus direitos a interpor recurso jUdicíal 
ou" de outro tip9. asSiin cOrno do~ prazos para exercer esses-
din!itos. - -

4. Não será pronunciada pena de morte contra as pes
soas- que tiverem menos de dezoito anos de idade no momento 
da infração, nem s-e executarão mulheres grávidas ou mães 
de criançasde pouca idade. 

5. Ao cessarem as hostilidades, as autoridades no poder 
procurarão conceder a anistia -mais ampla possível às pessoas 
que tenham tomado parte no conflito armado ou que se en-con
trem privadas de liberdade, internadas ou detidas por motivos 
relacionados COD;l o· conflito afmado .. 

TÍTULQIII 

Feridos, Enfermos e Náufragos 

ARTIG07 

Proteção e Assistência 

L Todos os feridos, enfermos e náufragos, tenham ou 
nã9 tomado parte n_o conflitO armado, serão ·respeitados e 
protegidos. _ _ _ _ _ _ __ -~--~-- _ 

2. Em tOdãs as circunstâncias s.erã0--trata9os humana.
meríte -e receberão em toda a medida do possível e no prazo 
mais breve, os cuidados médicos que exija seu es~ad_o. Não 



Outubro de 1991 DIÃIÜO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) Terça-feira 29 7435 

se fará entre eles qualquer dhtrnçao que não esteja baseada 
em eritêríos médicos. -- --- -

ARTIGOS 

Büsca 

Sempre que as circunstâncias o permitarv, e em particular 
depois de um combate, serão tomadas sem demora todas as 
medidas possíveis para buscar e recolher os feridos, enfermos 
e náufragos, a fim de os proteger contra a pilhagem e os 
maus-tratos e assegurar-lhes a assistência necessária, e- pãra-
buscar os mortos, impedir que sejam despojados e dar destino 
decoroso aos seus restos. 

ARTIG09. 

Proteção do Pessoal Sanitário e Religioso 

1. O pessoal sanitáriO e -religioso será reSpeitado e pro te-, -
gido. _ Ser-lhes-á prop-orcionada toda a ajuda disponível ao 
desempenho de suas funções e não se lhes obrigará a realizar 
tarefas que não sejam compatíveis- Com sua missão hUma-
nitária.- - - -

2. Não se poderá exigir que o pessoal sanitário, no cum
primento de soa missão, dê prioridade ao tratamento de_ qual
quer pessoa, salvo por razões deordem médica. 

ARTIGO 10 

Proteção Geral da Missão Médica 

1. Ninguém será castigado -por ter exerCidO uma aÚ_vi~ 
dade ~édica ~onforme ~om !l deontOlogia, quaisquer qUe ti
nham s1do as c1rcunstânclas ou os beneficiários dessa atividade. 

2. Não se poderá obrigar as pessoas que exerçam tlm 
atividade médica a realizar atas nem a efetuar trabalhos con
trários à deontologia ou outras normas médicas destinadas 
a proteger os feridos e os enfermos, ou as disposições do 
presente Protocolo, nem a -se abster de realizar a tos exigidos 
por tais normas ou disposições. _ 

3. Observadas a legislaÇão nacional serão respeitadas 
as obrigações profissionais das pessoas que exerçam uma: ativi
dade médica a respeito de informações que possam adquirir 
sobre os feridos e os enfermos por elas aSsistidos. 

4. Observada a legislação nacional, a pessoa que exerça 
uma atividade médica não poderá ser sancionada de modo 
algum pelo fato de não proporcionar' Ou -de se negar a propor
cionar informações sobre os- feridos _e os enfermos a quem 
assista ou tenha assistido. 

ARTIGO II 
Proteção de Unidades e Meios de Transporte Sanitários 

1. As unidades sanitárias e os meios de transporte sani
tários serão respeitados e protegidos em todos os momentos 
e não serão objeto de ataques. 

2. A proteção devida ãs unidades e aos meios de trans~ 
porte sanitários poderá cessar apenas quanl:lo se faça uso deles 
com o objetivo de realizar atas hostis à margem de suas tarefas 
humanitáriaS". Entretanto, a proteção cessará unicamente após 
uma intimação que determine, quando apropriado, um prazo 
razoável. não surta efeito .. 

ARTIGO 12 
Emblema distitintivo 

Sob o controle da autoridade competente apropriada, 
o emblema disti:ritivo da Cruz Vermelha, do Crescerite_ Verine-

lho ou do Leão e Sol Vermelhos sobre fundo branco será 
ostentado tanto pelo pess-Oal sã.iütário religioso quanto -pelas 
unidades e meios de transporte sanitários: Esse emblema deve
rá ser respeitado em todas as·circuntãncias. Não deverá ser 
utilizado indevidamente. 

TITULO IV 
População Civil 

ARTIGO 13 
Proteção da População Civil 

1. A popuiação Civil e -Os indivíduoS civis gOZarão de -
proteção geral contia os perigos procedentes __ de operações

-militares. Para tornar efetiva essa proteção, serão-observadas 
em todas as circunstâncias as normas seguirites. 

2. Nem a população civil como tal nem os civis serãO 
objeto de ataque. Ficam proibidos os atas de ou ameças de 
violência cuja finalidade principal seja aterrorizar a população 
civil. 

3. -Individualmente, os civis gozarão da proteção que 
confere este Título, salvo se particip3:fem diretamente das 
hostilidades e enquanto dure essa participação. 

ARTIGO 14 
Proteção dos Bens Indispensáveis à Sobrevivência 

da População Civil 

É proibido utilizar contra os -civis a fome como método 
de combate. É, portanto, proibido atacar, destruir_, sabtrair 
ou- inutilizar com esse fim os bens indispensáveis à sobrevi
vência da população civil, tais como gêneros alimenticios e 
as zonas agrícolas que os produzem, as colheitas, o gado, 
as instalações e reservas de água potável e as obras de irriga
ção. 

ARTIG01Y 
Proteção das Obras e Instalações que 

CQº-~eilbam Forças Perigosas 

As obras ou ins_talações que contenham forças perigosas, 
a saber, represas, diques e centrais nucleares de energia elétri
ca, não serão objeto de ataques, mesmo que sejam objetivos 
militares, quando tais ataques possam acarretar a liberação 
daquelas forças e causar, por via de consequência, perdas 
importantes na J?Opulação civil. 

ARTIGO 16 
Proteção dos Bens Culturais e dos Lugares de Culto 

Sem prejufzo do disposto na Convenção da Haia de 14 
de maio de 1954 para Proteção dos Bens CultUrais em casO 
de Conflito Armado, fica proifJido CQI)leter ~toS de hostilidade 
dirigido contra os monumentos· históricos, as obras de arte 
ou lugares de culto que constituem o património cultural ou 
espiritual dos povos, e utilizá-los com apoio do esforço militar. 

ARTIGO 17 
Proibição dos Deslocamentos Forçados de Civis 

1. Não se poderá ordenar o deslocamento da população 
civil por razões relacionadas com o conflito, a não ser que 
assim o exijam a segurança dos civis ou rã.zões militares impe

-riosas._Caso_esse deslocalnento deva ser efetuado serão toma
daS todas as medidas possíveis para que a populaçãO cívíi 
seja acolhida em condições satisfatórias de alojam-ento, saiu· 
biidade, higiene, segurança e alimentação. 

2. Os civis não poderão ser forçados a abandonar_ seu 
próprio territóriO- por razões relacionadas com o conflito. 
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ARTIGO 18. 
Sociedade de Socorro e Ações de Socorro 

1. As sociedades de_socorro estabelecidas no terrítório 
da, Alta Parte ,Çontratã.nte taís cOmo as' óig3nizaçq~s da Cruz 
Vemclha (Crescente Vermelho, Leão e Sol Vermelhos), pode
rão oferecer seus serviços para o desempenho de suas funções 
tradicionais em relação às vítimas do conflito armado. A popu
lação civil pode. inclusive por ifliciátiva própria oferecei--se 
para recolher e cuidar dos ferídos, enfermos e náufragos. 

2 Quando a população civil estivefpadecendo de priVa
ções extremas por falta de abastecimentos indispensáveis à 
su-a- sobrevivência; tai:f como 'víveres e medicamentos, sei'ão 
organizadas, com o consenU'mento da Alta Parte Coittrat3ilte 
interessada, ações de socorrO' em favor da população civil 
de caráter exclusivamente humanitário e iinparcTãl e-realizadas 
sem disfltfÇãõalguma de caráter dsfavorável. 

TÍTULO V 
Disposições Finais 

ARTIGO 19 
Difusão 

O presente- Protoc_olo deverá ser divulgado o mais ampla
mente possíVel. 

ARTIG020 
Assinatura 

O presente Protocolo estará aberto ã assinatura das Partes 
nas Convenções seis meses após a assinatura qa Ata_ Final 
e permanecerá aberto durante um período de doze meses. 

ARTIGO 21 
Ratificação 

O presente Proto-colo será ratifícado omais_cedo possível. 
Os instrumentos de ratificação serão depositados em poder 
do Conselho Federal Suíço depositário das Convenções. 

ARTIG022 
Adesão 

O presente Protocolo ficará aberto à adesão de qualquer 
Parte nas Convenções não signatária deste protocolo._ Os ins
trumentos de adesão serão depositados em poder do depo-
sitário. -

ARTIG023 
Entrada em Vigor 

1. O presente Protocolo entrará em vigor seis me_s_es 
após terem sido depositados dois instrumentos-de-rafificação 
ou de adesão. 

2. Para ·cada Parte nas Convenções qué o ratifique ou 
que a ele adira posteriormente, o presente Protocolo entrará 
em vigor seis meseS após ter sido depositado o instrumento 
de ratificação ou de adesão por essa Parte. 

ARTIG024 
Emendas 

1. Qualquer Alta Parte Cõiltr<itante poderá propor uma 
ou várias emendas ao presente Protocolo. O texto de qualquer 
emenda proposta será comunicado ao depositário, O -qUal, 

I apóS celebrar consultas com todas as Altas ~art~s Contratantes 
e com o Comitê IntefrülCíohãf-Cruz Vermelha, decidirá se 

\convém convocar uma Conferêncfa para examitiâr a emenda 
~proposta. 
I 

-2. O deposítário convÍdará para essà CoTiferênciã--ã:s 
Altas Partes Contratantes e as Partes nas Convenções; sejam 
ou não signatárias do presente Protocolo. 

ARTIGC25 
Deriifncia 

L No caso de uma Alta Parte Contratante denuncíar 
o presente Protocolo, tal denúnçia s_omente surtirá_ efeito _seis 
meses após haver-se recebido instrumento de denúncia. Entre
tanto, se ao expirar esses seis meses a Parte denunciante se 
encontrar na situação prevista no Artigo I, a denúncia não 
surtirá efeito antes do término do conflito armado. Os indiví
duos que tiverem sido objeto de uma -privaçãO ou de uma 
restrição de liberdade por motivo relacionado com esse con
fHto continuarão, entretanto. beneficiando-se do_ disposto no 
presente Protocolo até sua liberação definitiva. 

2. A denúnci-a será notificada poi escrito ao dePositá fio. 
Este último a comunicará a todas as Altas Partes Contratantes. _ 

-ARTIGO 26 
Notificações 

O depositário inform"ará as -Altãs P-artes- CoÍlfiatariteS -e
as Partes nas Convehçõe~, sejam ou ilão sig-nat~rias dO -pre
sente Protocolo, sobre: 

a) o presente Protocolo e o depósito dos instrumentos 
de ratificação e de adesão, erri confói'midade com os Artigos 
21 e 22; 

b) a data em que o presente ProtocolO entre em vigor, 
eril -~onforf!lidade çom o ArtigQ 23; e __ .- _ 

c) as comunicaçôes e _decl~rações recebiçJas em çonfor
mi~~de com o Artigo ~4. 

ARTIGO 27 
Reg~stro 

L Após a entrada em vigor do presente Protocolo, o 
depositário o transmitirá" à Secretaria das N3çõeS Uriidas com 
o propós-ito-de que se proceda seu registro e publicação, em 
coôfonnidade com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas. 

2. O depositário informará igualmente, à Secretaria das 
Nações Unidas, de todas as ratificações e adesões que receba 
em relação ao presente Protocolo. 

ARTIGO 28 
· Textos Autênticos 

O original do presente Protocolo-, cujos textos em árabe, 
chin~s. espanhol. francês, inglês e russo são igualmente autên
tiCos, será depositado em poder dO depositário, o qual enviará 
Cópias autenticadas ~ todas as Partes :d_as Çonvenções. _ 
A VISO W 1.323 - AUSG. 

A Sua Excelência o Senhor 
__ Dep_ut~d_C? Luiz Henr_ique 

Em 18 de outubro de 1990. 

DD. Priirieiro-Secretário da Câmara dos Deputados 
Brasília- DF. 

Excelentíssimo Senhor Pririteiio-Secretãrio: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensa· 

gem do Excelentíssimo Senhor P-residente da República, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
do Estado da:s Relações Exteriores, õs textos dos Protocolos 
l e li de 1977, adicionais às Convenções de Genebra de 1949, 
adotados em 10 de junho de 1977 pela Conferência Diplo
mátiCa sobre a Reafirmação e -o De-senvolvimento do Direito 
Internacional Humanitário aplicável aos conflitos Armado_!. 
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Aproveito a oportunidad7 para ren?var a Vossa_ Exc;e~ 
lência protestos de eleva~a e~hma ~ c:,on-~tdcraç~o .• ~.Marc~ 
Coi_mbra Secretário-Geral da Prcs1dencta da Repubhca. 

(À ComiSsão de Relações Eiterforese-UefeSifNacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 124, DE 1991 

(N• 95/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção n~ 155, da Organi
zação Internacional do Trabalho- OIT, sobre a segu
rança e saúde dos trabalhadores e o. meio ambiente de 
trabalho, adotada em Genebra, em 1981, du-rante a 
67~ Sessão da Conferência Internacional d() T_n;~.baJbo. 

O CorigressO Nacional decreta: 
Art. 1" Fica api"OVado o texto da _Convenção nl) 155, 

adotada na 67' Sessão da Confciê_ncla In_ternacional do Traba
lho~ realizada em Genebra, no ano de 1981, que dispõe sobre 
a segurança e saúde dos trabalhadores e_ o n:Utiº--ªlJl_hlente 
do trabalho. - - ~ ~-

Art. zo Este Deérelo_Legislativo entra em vigor t:t~ data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N' 260, DE 1988 

Excelentíssimos-se-nhores_Membros do Coitgiesso Nacio
nal: 

Em conformidade com o -disposto no art. 44, inciso I, 
da Constituíção Fede_ral, tenho a honra de _sub_mf.!te.r ã el~vada 
consideração de Vossas Excelên_cias, acompanhado de_Expo~ 
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, o texto- dã Convenção no 1551 da Org-anização 
Internacional do Trabalho (OIT), relativa à Segurança e·saôde 
dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho, adotada em 
Genebra em 1981, durante a 67~ Sessão da Conferência Int~r
nacional do Trabalho. 

Brasília, 30 de junho de 1988. -José Sarney; 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DIEIDAI!SRC 135/PEMU 
- OIT - LOO, DE 26 Dê-MATO DE 1988, DO SE
NHOR MINISTRO_QE_ESTADO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES_ - -

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Sarney, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de elevar à alta apreciação de VOssa ExCe

lência o anexO texto da Convenção n~ 155, sobre segurança 
e saúde dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho, da 
OrganizaÇãO InternaCiOnal do- Trahãfh-o, ac01npãiih3do de 
Mensagem ao Congresso-:- ~ , - · -

2. A referida Convenção foi adotada Pela 67! Reunião 
da Conferência Internacional do Tf3balho~ -que se reUniu em 
Genebra em junho de 1981. Em suas linhas gerais, a Conven, 
ção n"' 155 prevê qtie todo País-membro que a ratifiqUe deverá, 
à luz das condições nacíonais e após consulta com- ·as organi
zaç6es de empregadores mais representativaS, deflUir, imple
mentar e reexaminar periodicamente uma política midorial 
coerente em matéria de segurança, saúde dos trabalhadores 
e meio ambiente de trabalho. 

3. Essa política deverá ter por objetiVo a prevenção 
de acidentes e de riscos â saúde derivados do trabalho e, 
nesse sentido, precisa a convenção que os empregadores deve
rão fornecer vestimentas e equipamentos' de proteção, e que 

os-locais de trabalbo, maqLiinana, materiais e pfócediriientos 
sOb seu controle não deverão apresentar riscos para a segu-
rança ê a ·~aúde dOS trabalhadores. . . . . 

4. A Convenção no 155 recebeu pareceres favoráveis 
à SUa ·ratíficãÇáó nã COmiSsão Triparti te instituída pelo Senhor 
MiriiSti"O de Estado do Trabalho através da Portaria 09 3.233. 
de 15 de julho de 1987 e na Comissão de Direito do Trabalho. 

5. Manifestaram-se igualmente a favor d~ ratificação 
da Convenção' n9 155 repi"esentãrites da Confederação Nacio:
nal do Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na IndQstria e Confederação Nacional das Profiss_ões Liberais, 
conforme os pareceres dos quaiS ig-ualmente_ junto cópia. 

6. Conforme é do __ conhecimento de Vossa Excelência,. 
nos ter111o.s do Artigo 19 da ConstituiÇão da Ofgani~ção Int~r
naCion'al dO Trabalho, os Governos dos Países-membros deve
rão encaminhar ãs autoridades competentes nacionaiS e textos 
das convenções adotadas na Conferência Internacional do_lla
balho no prazo máximo de_ dezoito meses a contar do término 
da Sessão da Conferência. 

__ 7~ __ Nessas condições, venho solicTtãi" a Vossa Excelêricia 
que, que _se assim houver por bem, se digne mandar ao exame 
dp Congresso Nacional o anexo te.xto da Com:enção n~ 155, 
-aa-orr, sobre segUrança e saúde dos trabalhadores e __ ineio 
ambiente. _ _ - _ _ __ 

__ Aproveito a âportunidã.de_para renovar a Vossa Exce
lência, ·senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo 
respeito. 

CONFERêNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO 
-"- CóliVenção 155 -

CONVENÇÃO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE DOS 
TRABALHADORES 

E O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

A Conferência Geral da Organização Internacional do 
Trabalho: 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração 
da Repartição Internacional do Trabalho, e reunida nessa 
cidade em 3 de junho de 1981, na sua sexagésima sétima 
sessão; 
- Ap6s ter decidido adotar diversas proposições relativas 
à segurança, ã higiene e ao meio ã.mbiente de trabalho, questão 
que constitui o sexto item da agenda da reunião, e 

.Após_ ter decidido que tais proposições tomariam a forma 
de uma c_o_nvenção internacional~ adota, na data de 22 de 
junho de mil novecentos e oiterita e um, a presente convenÇão, 
que poderá ser citada como a Convenção sobre segurança 
e saúde dos trabalhadores, 1981: 

PARTE! 
Áre_a <le ApliCação e Definições 

ARTIGO! 

1. A presente Convenção aplica-se a todas as áreas de 
atividade económica. -

2. Todo Membro que ratificar ã. presente Convenção _po
derá, mediante consulta prévia, tão cedo quanto possível, 

- às organizações representativas de empregadores e de traba
lhadores interessadas, excluir total ou parcialmente da sua 
aplicação determínadas áreas de ativida~e económica,- tais 
como o transporte _marítimo ou a pesca, nas quais essa aplica- ~ 
ção apresentasse problemas especiais de uma-certa impor~ 
tância. 
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3. Todo membro que ratifícar a p-resente Convenção de~ 
verã- enunierar,- no p_ri_rf1eir0_-i~Jatór!o sobr~ a aplicação da 
ConvenÇãO-que- sUbmeter, e~. v_íi't~~e qo artíg9.,?2 g~ C~nsti~ 
tuição da Organi_zação _Internacional do TrabaiJto, a~. áreas 
de atividade económica que tiVerem sido excluídas _e_m VIrtud~ 
do parágrafo 2~ deste artigo, explicando os motivos dessa ex~ 
clusão e descrevendo as medidas adotadas para a_ssegurar a 
proteção sufiCífmte dóS t~abalhado~es fias áreas excluídas, e 
deverá indicar nosrelatónos_subsequentes todo progresso que 
for realizado no sentido de urna aplicação mais abrangente. 

ARTIG02 

1. A presente Convenção aplica-se a todos os iia~alh3-
dores das áreas de atividade econômica abrang!~as. ___ ~ __ 

2._:TOdo Membro que- ratifica! _a piesente_ ConVe~ção po
derá, mediante consulta prévía~- tão cedo quanto possível, 
âs organizações representativas de empregado-res e d,c;: tral?a_
lhadores interessadas, excluir parcial ou totalmente_ da SI,!.~ 
aplícação, categorias limitadas de tra_ball:Ia~ore~ que ~pre_s~-~-
tariam problemas particulares para sua â.phcaçao_~ . · _ · 

3. Todo Membro-que ratificara present~_CQD:Venç_~o deve
rá enumerai~ no primeiro- relatório sobre a apliCação que sub
meter; em virtude do artigo 22 da Constituição da Organização 
Internacional do Trabalho, as categorias limitadas de trabalha
dores que tiverem sido excluídas em __ ~irtude_ d_q_parágtafo 
2 deste artigo, expliCãridO os-motivos ·dessa exclusãp, ~ dev7rá 
indicar nos relatórios subseqüentes todos os progressos realiza
dos no sentido de uma aplicação mais abrangente. - -

ARTIG03 

Para os- fins da presente Convenção · 
a) a expressão "áfeis -de atividade económica" abrange 

todas as área·s em que existam trabalhadores empregados, 
inclusive a admiriistra-ção pUblicas; -

b) o termo .. trabalhadores" abrange tqdas as pessoas em-
pregadas, incluindo os funcionários públicos; 

c) a expressão "local de trabalho" abrange todos os luga
res onde os trabalhadores devem permanecer ou -~n_~-C:~t~J!! _ 
que comparecer, e que estejam Sob o controle, direto ou 
indireto, do empregador; . .-- __ 

d) o termo "regulamentos" abrange !9das as disposições 
às quais a autoridade ou as ~ãutoridades competente_s "tiverem 
dado força de lei; - - -

e) o termo "saúde", com relação ·ao trabalho, abrange 
não só a ausência de afecções ou de doenças, mas també~ 
os elementos físicos e ·merit3is que" aJetam a saúde _e estão 
diretamente relacionados com a segurança e a higien~ _no tra
balho. 

PARTE II 
Princípios de uma Política Nacional 

ARTIG04 
1. Todo Membro deverá, em consulta com a_s organi

zações mais representativas-de empregadpres e de trabalha
dores e levando em conta as condições e a prática nacionais, 
form~lar por em prática e reexaminar p_~fioâ_icamente uma 
política n3cional coerente em_ matéria de seguranç~ e saúde 
dos_ trabalhadores e o meio ambiente de t_rabalho. _ ; 

2c Essa política terá-cOmo· obje_tivo prevenir os acidentes 
e os danos à saúde que forem conseqúêD.cía do trabalho, te
nham relação com a atividade de trabalho, ou se apresentarem 
durante o trabalho!_ reduzindo ao mínimo, na medida q~e 
for razOá-Vere-possível, as causas dos riscos inerentes ao m~1o 
ambiente_de trabalho. 

ARTIGOS 
__ .--A política à qual se faz referênc_ia nq artigo 49 da presente 

Convenção deverá levar em consi_deração as- grandes esferas 
de ação que se seguem, na med1da em .que po_ssam a!etar 
a _segurança e a saúde dos trabalhadores e o me10 amb1ente 
de trabalho: 

a) projeto, teste, escolha, substituição, instalaçã?, arran
jo,utilizaçáo e manutenção dos componentes matenats do tra
balho (locais de trabalho, meio an:tbiente de t~~balho, ferra
mentas, maquinário e equipamentos; substâncJas e agentes 
químicos; biológicos e fisicos;_operações e processos); .. 
· b) relações existentes entre os componentes matenars do 
trabalho e as pessoas que o executam ou supervisionam, e 
adaptação do maquinário, dos equipamentos, do tempo de 
trabalho, da organização do trabalho e das operações e pro
cessos-às capacidades físicas e me~ta~~-~C?S_ t~abalhado_res; 

c) treinamento, incluindo o treinamento complementar 
nece-ssário, qualificações e motivação das pessoa_s que i~te.rve
nham, de uma ou outra maneira, para que seJap:l_ atmgtdos 
riiVeisadequados de segurança e higiene; _ -

d) Comunicã.çâO e cooperãção a níveis de grup~de traba~ 
lho e de empresa e em todos os níveis apropriados, inclusive 
até o nível nacional; 

e) a proteção dos trabalhadores e de seus representantes 
contra toda medida disciplinar por eles justificadamente _em
preendida de acordo com ~ política referida no_ artigo 4" da 
_Rresente Conve-nção. 

ARTIG06. 

A formulação da política r~ ferida nq artigo 4~ da pres~nte 
ConvençãO, deveria determinar as funções e responsabilidades 
respectivas, em matéria de segurança e saúde dos trabalha
dores e meio ambiente de trabalho, das autoridades públicas, 
dos empregadores, dos trabalhadores e de outras pessoas"inte~ 
ressadas, levando em conta o caráter complementar dessas 
responsabilidades, assim como as condições e a prática nacio
nais. 

A situação em matéria de segurança e saúde dos trabalha
dores e meio Ambiente de trabalho deverá ser examinada, 
a intervalos adequados, globalmente ou com relação a setores 
determinados, com a finalidade de se identificar os principais 
problemas, elaborar meios eficazes para resolvé-los, definir 
a ordem de prioridade das medidas que for necessário adotar, 
e avaliar os resultados. 

PARTE III 
Áção em Nível Nacional 

ARTIGOS 

Todo Me~bro deverá adotar, por via legislativa ou regu
lamentar ou por qualquer O~!ro ~étodo de acordo co_m ?.s 
condições e a prática nacionais, e em consulta com as orgam
zaçõe·s- representativas de empre~adores e de_ trab~Ihadore.s 
interessadas, as medidas necessánas para tornar efetivo o atii
go 4 da presente Convenção 

ARTIG09 
1. O controle da aplicação dasleise dos regulamentos 

relativos à segurança, a higiene e o meio a,inôíente de trabalho 
deverá estar assegurado por um sistema de inspeção das lei~ 
Ou dos regulamentos. 
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ARTIGO 10 

Deverão ser adoradas_ medidas para orientar os emprega
dores e os trabalhadores com o objetiVo de ajudá-Jos a cumpri
rem com suas obrigaçõe~ legais. -- -

ARTIGO 11 

Com firialidade de_ tornar efetiva a política- -re-re-iida no 
artigo 4' da 
presente Convenção, a autoridade ou as autoridades-com?e
tentes deverão garantir a realização progressiva das seguintes 
tarefas. 

a) a determinação, quando a natureza e o grau de risco 
assim o requererem, das condiçõé;S que regem a concepção, 
a construção e _o _acondicionamento das empresas, sua coloca
ção em funcionariiirifõ~-as transformações mais'imp-ortantes 
que forem necessárias e toda modificação dos seus fins iniciais, 
assim como a segurinça' do equipamento _técnico _utilizado 
no trabalho e a aplicação de procedimentos definidos pelas 
autoridades competentes; 

b) a determinação das operações e processos que ser_ão 
proibidos. limitados ou sujeitoS -à-aUtorização ou ao_ controle 
da autoridade _ou_auturtd_adcs competentes, assim como a de
terminação das substâncias e agentes aOs quais estará proibida 
a exposição no trabalho, ou bem limitada ou sujeita à autori
zação ou ao controle da autoridade ou autoridades compe
tentes; deverão ser levados em consideração os riscos para 
a saúde decorrentes da exposição-simultânea a diversas subs-
tâncias ou agentes; _ · _ -· 

c) o estabelecimento e a aplicação de procedimentos para 
a declaração de acidentes do_ trabalho e doenças profissionais 
por parte dos empregadores e, quando for pertinente, das 
instituições seguradoras ou outros organismos ou peSsoas dire
tamente interessadas, e a elaboração de estatísticas anuais 
sobre acidente_s _do traba_lho e doenças profissionais. 

d) a realização de sindicãncias cada vez que um acidente 
do trabalho, um caso de doença profissional-ou Quãlquer outro 
dano à saúde ocorrido durante o trabalho ou com relação 
com o mesmo possa indicar uma situação grave; 

e) a publicação anual de informações sobre as medidas 
adotadas para a aplicação da política referida no artigo 4 
da presente Convenção e Sobre os acidentes do trabalho, os 
casos de doenças profissióriiTs-oUOUti-Os danos à saúde ocorri
dos durante o trabalho ou com relação com o mesmo; 

n levando em consideração as condições e possibilidades 
nacionais, a introdução ou desenvolvimento de sistemas de 
pesquisa dos agentes químicos, físicos ou biológicos no que 
diz respeito aos riscos qu-e eles representaram para a saúde 
dos trabalhadores. 

ARTIGO_l2 __ 

Deverão ser adotadas medidas em conformidade com 
a legislação e a prática nacionais áfiniâe cuidar ae que aqUelas 
pessoas que projetam, fabricam, "imporiam, fornecem ou.- ce
dem, sob qualquer título, maquinário, equipamentos ou subs
tâncias para uso profissional: 

a) tenham certeza, na medida do razoável e possível, 
de que o maquinárib;osequipamentos ou as substâncias em 
questão não implicarão perigo algum para a segurança e a 
saúde das pessoas que fizerem uso correto dos mesmos; 

b) facilitem informações sobre a instalação e utiliza.ção 
corretas do maquináriO e dos equipamentos e sobre_ o uso 
correto de substâncias, sobre os riscos apresentados pelas má
quinas e os materiais, e sobre as características perigOsaS-cdas 

' 

substâncias químicas. dos agentes ou dos produtos físicos ou 
biológicos,. assim como inStruç~es sobre a forma de prevenir 
os riscos Conhecidos; 

c) façam estudos e pesqufsas;-ou se mantenham a par 
de qualquer outra forma, da evolução dos conhecimentos çien
tíficos e técnicos neCessários para cumprir com as obrigações 
expostas nos itens a) e b) do presente artigo. 

ARTIGO 13 

Em conformidade com a prática e as_ condições nacionais, 
deverá ser protegido, de conseqüências injustificadas, todo 
trabalhador que julgar necessário interromper uma _situação 

-de _trabalho por considerar, por motivos razoáveis, que ela 
envolve um perigo iminente e grave para _Sua vida _ou sua 
saúde. 

ARTIGO 14 

Medidas deverão ser adotadas no sentido de promover, 
de maneira conforme à prática e àS condições nacionais, a 
inclusão das questões de segur~nça, higiene~ meio_a_mbiente 
de trabalho em todos os níveis de_ ensino e d~ treinamento, 
incluídos aqueles do ensino superior técnicO, médico _e p-rofis
siOnal, com o objetivO de satisfa~r ã,s neceSsidadçs de treina
mento de _todos ~ tab~lhadores. 

ARTIGO 15 

1. A fim de se assegurar a coerência da política referida 
no_artigo 4 da presente Convenção e das medidas adotadas 
p3.ra aplicá-la, todo Membro deverá implementar, mediante 
consulta prévia, tão cedo quanto possível, com as organizações 
mais representativas de emprega.dores e de trabalhadores e, 
quando for apropriado, com outros organismos. disposições 
Qe.acorçlo com a_ prática e as condições nacionais a fim de 
conseguir a necessária coordenação entre as diversas autori
dades e os diversos organismos encarregados de tornar efetivas 
as Partes II e III da presente Convenção. 

2. Quando as_ circunstâncias requererem e a prática e 
as condições nacioi'u~is permitirem, essas disposições deveriam 
iricluir O estabelecimento de um organismo central. 

PARTE IV 
Ação em Nível de empresa 

ARTIGO 16 

-1. Deverá ser eXigido dos empregadores que, na medida 
que for razoável e possível, garantam_que os locais de trabalho, 
o maquinário, os· -equipamentos e as operações e processos 
que'estíverem sob seu controle são seguros e não envolvem 
ris_cos al.gum para a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

2. Deverá ser exigido dos empregadores que, na medida 
que for razoável e possfvel, garantam que os agentes e as 
substâncias químicas, _fíSicas e biológicas que estiverem sob 
seu controle não envolvem ricos para a saúde quando são 
tomadas medidas de proteção adequadas. 

3. Quando for necessário, os empregadores deveriam 
fornecer roupas e equipinii!ritoS de proteção adequados a 
fim de prevenir, na medida que for razoável e possível, os 
riscos de acidentes ou de efeitos prejudiciais pàiTf a Sàúâe. 

ARTIGO 17 

_Sempre que duas ou mais empresas desenvolverem simul
taneamente atividades num mesmo local de trabalho, as mes
mas terão o dever de colaborar na aplicação das medidas 
previstas na presente Convenção. 
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ARTIGO 18 
Os empregadores deverãO prever, quando for necessá-rio, 

medidas para lidar com situações de urgência e c_om acidentes, 
inCI~indo meios_adequados para a administração de primeiros 
socorros. -

ARTIGO 19 
Deverão ser adotadas disposições, em nível de empresa, 

em virtude das quais: 
a) os trabalhadores, ao ·executarem seu trabalho, coOpe

rem com o cumprimento das obrigações que cnrresporidem 
ao -empregador; 

b) os representantes dos_ trabalhadores na empresa coo
perem com o o empregãtlor no âmbito da segurança e higiene 
do trabalho; 

c) os representantes dos trabalhadores na empresa rece
bam informação adequada acerca d~s medid~s tof!Iadas pelo 
empregador para garantir a segurança ~e- a· saúde, e po-ssam 
consultar as suas organizações representativas Sóbre essa infor
mação, sob condição de não divulgarem segredos çºm~r::ciais; 

d) os trabalhadores e seus representantes na empresa 
recebam treinamento ãpropriado no âmbito da seg~I-ança e 
da higiene do trabalho; _ _ .. _ _ _ ... 

e) os trabalhadores ou seu-s· representantes e, quando for 
o caso, suas organizações representativas riâ empresa esteJam 
habilitados,_ em conformidade com a legislação e a_ pr_á~ica 
nacionais, para examinarem todos os aspectos da segurança 
e a saúde relacionados com seu trabalho, e sejam consultados 
nesse sentido pelo emprega-dor; com essa finalidade, e em 
comum acordo, poder-se-á recorrer a conselheiroS téCnicos 
alheios à empresa; -

O o trabalhador informará imediatamente o se ti SUpciriol
hierárquico direto sobre qualquer situação de trabalho_ que, 
a seu ver e por motivos ·razOáveis: envolva -um pefigO iminente 
e- grave para sua vida ou sua saúde; enquanto o-empregador 
não tiver tomado medidas corretivas, se forein necessárias, 
não poderá exigir dos trabalhadores a sua volta a uma situação 
de trabalho onde exista, em caráter contínuo, um perigo grave 
ou imirienfe--pãra suã vida ou sua saúde. 

ARTIG020 

A cooperação entre Os empregadores e os trabalhadores 
ou seus representantes ria em.preS:ã deverá se um elemento 
~ssencial das medidas em matéria de organiiaçãó, e de outro 
tipo, que forem adotadas para a aplicação dos artigos 16 a 
19 da presente Convenção. · ··· ·· · · · ·~.- - ·-·· · ·· 

ARTIGO 21 

As medidas de segurança e higiene dO trabalhO não deve
rão implicar nenhum ónus financeiro para os· trabalhadores. 

PARTE V 
Disposições Finais 

ARTIG022. 

A presente Convenção não revisa nenhuma_ das s_<;>nven;_.; 
ções ou recomendações internacionai~üo trabalho eXIstentes. 

ARTIG023 

As ratificações formaiS 'da presente _Convenção -serão~ c_?
municadas, para seu r:egisti-o, ao Diretor-q_eral_ da Rep~~ttçao 
Internacional do Trabalho. 

ARTIG024 
__ 1. Esta Convenção obrigará exclusivamente àquek, 

Membros da Organização Internacional do Trab~lho cujas 
__ ratffica:çõeS tiverem Sido registradas pelo Diretor-Geral. 

2. Entrará em vigor doze meses após a data em que 
as ratificações de dois Membros tiverem sido registradas pelo 
Diretor-Geral. 

3. A partir desse momento, a ConvençãO entrará em 
vigor, para cada Membro, doze meses após a data l!a qual 
a sua ratificação tiver sido registrada. 

ARTIG025 

1. Todo Membro que tiver ratifiCado esta Convenção 
poderá denunciá-la ao fim do período de 10 anos, a -contar 
da data em que tiver entrado inicialmente em vigor, através 
de um ato comunicado ao Diretor-Geral da Repartição Inter
nadOiial do Trabalho e por ele registrado. A denúncia não 
terá e:reito senãõ uin ano depois da data em que tiver sido 
registrado. 

2. Todo Membro que, tendo ratificado esta Conve-nção 
e-que ncr prato de um ano após a expiração do período de 
10 anos mencionado no parágrafo precedente, não fizer uso 
da faculdade denúncia prevista no preSente artigo, perma
necet-á Obrigado durante um novo -período_ de dez anos e, 
sucessivamente, poderá denunciar esta Convenção no fim de 
cada período de dez anos, nas condições previstas neste artigo. 

ARTIG026 

L O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Tra
balho notifiCará--a todos o_s_ Membros da Organização Interna
_ciciiál-do Trabail:10 o registro de todas as ·ratÍficaÇões:-declafa
ÇOes e 'deni:índas ·a ele comunicadas ·pe_los Membros da Orga
nização. 
-· 2. Ao rioiifiéar ·áoS Membros da OrgariiZaÇãO- o regtstró 
da segunda ratifiCação que lhe tiver sido comunicada, o Diie
tor-Geral fará notar aos Membros da Organização a data em 
qii<=:_a presente Conv~nção entrará em vTgO"r ... 

ARTIG027 

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Traba
lho _G.owunicará ao-Secretário-Geral das Nações Unidas, pira 
efeitos do registro da segunda ratificaçãO e em cOnformidade 
com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, um relatório 
completo sobre todas as ratificações, declarações e atos de 
denúncia que ele tiver registrado, de acordo com os artigos 
precedentes. 

ARTIG028 

Sempre que o considerar nece~sário, o Conselho de Ad
ministr~ção da Repartição Internacional do Trabalho apresen
tará à Conferência um relatório sobre a aplicação da Çqnven
çã'_': e consi~erará a ccmve~iên.cia de incluir na agenda da 
Conferência a questão de sua total ou parcial revisão. 

ARTIG029 

___ 1. No caso da Conferência adotar, uma nova Coiwenção 
que implique a revisão total ou parcial do presente, e ã nâo 
~-e r_ qo~~a nova Con-~.-e~ç~o contenha disposições em contrário: 

a) a ratificação, por um Menibro, da nova Convenção 
r~_v:iSQra _in:tpli~rá,_ ipso jure, a denúncia -imediata da presente 
ço:ny:e_nç_ãO ilão obstante as disposiçõeg contida~ no_ artigo 
25, sem:pre que a nOVa Convenção reVisOra tiver eiítfáâo eni 
.vigor; 
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b) a partir da data de entrada em vigor da nova Conven
ção revisora, a presente Convenção" deixará de estar aberta 
para ratificação por parte dos Membros. 

2. A presente ConvençãO permaneCerá em vigOr em to
dos m; casos, em sua forma e conteúdo atuais, para a·queles 
Membros que a tiverem i"ã.fifiCado e que não ratificarem a 
Convenção revísõra. - · 

ARTIGO 30 

As versões inglesa e francesa do _texto des_ta Convenção 
são IgUã.lmente autênticas. -

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

PARECERES 

PARECER N• 416, DE 1991 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n' 50, 
de 1987 (n" 171, de 1987, na Casa de origem). 

A COmissão Diretóra-apresenta a redação final do ProjetO 
de Lei da Câmara n' 50, de 1987 (n• 171, de 1987, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a padronização, a classificação, 
o registro, a inspenção, a produção e a fiSCalização de bebidas, 
autoriza a criãção do Conselho Nacional de Bebidas e dá 
outras providências. -

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro de 1991. 
- Alexandre Costa, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 
Relator -Dirceu CaritelrO :.:.... Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N'4!6, DE 1991. 

Dispõe sobre a padronização, a classificação, o re
gistro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebi~ 
das, autoriza a criação da Coinissão Intersetorial de 
Bebidas e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decfeta: --
Art. 1~' É estabelecida, em todo território nadoiüU, a 

Jbrigatoriedade do registro, da padronização, da classificação; 
da inspeção e da fiscalização da produção e do comérc1o de 
bebidas. 

Parágrafo único.- A inspeÇão e a fiscalização de que trata 
esta lei, incidirão sobre: 

I - inspeção: 
a) equipamentos e inStalações, sob os aspectos higiêni

cos, sanitários e têcõicOS_; __ 
b) embalagens, matéria~prinias e demais substâncias, sob 

os aspectos higiéniCOS~ SiiiitâriOSe-qUãlitativOs; -- -
II- fiscalização: 
a) estabelecimentos que se dediquem à industrialização, 

à exportação e importação dos produtos objeto desta lei; 
b) portos, aeroportos e postos de fronteiras; 
c) transporte, armazenagem, depósito, cooperativa e ca~ 

sa atacadista; e 
d) quaisquer outros locais previstos na regulamentação 

desta lei. 
Art. 29 O registro, a padronização, a classificação, e, 

ainda, a inspeção e a fiScalização da produção e -ao comércio 
de bebidas, em relação aos seus aspectos tecnológicos, Compe~ 

.tem ao Ministério da Agricultura e RefOJ:ma Agrária. 

Art. 39 A inspeção e a fiscalízação de bebidas, nos seus 
aspectos-bromatológicos e sanitáiiOs; são da competência do 
Sistema único de Saúde -SUS, por intermédio de seus órgãos· 
éspeeíficos. · · · · 

Art. 4;- Os estabelecimentos que industrializem ou im~ 
portem bebidas ou que as comercializem a granel só poderão 
fazê~lo se obedecerem, em seus equipamentos e instalações, 
bem como em seus produtos, os padrões de identidade e quali~ 
dade fixados para cada caso. 

Parágrafo único. As bebidas de procedência estrangeira 
-somente poderão_ ser objeto de comércio ou entregues ao 
consumo quando suas especificações ateilâerein aos-padrões 
de identidade e qualidade previstos para os produtos nacio~ 
nais, excetuados os -produtos que tenham característicaS pecu
liarese cuja comercialização seja autorizada no país de_origem. 

Art. 5~' Suco ou s_rimo é a bebida não fermentada, não 
concentrada e não diluída, obtida da fruta madura e sã, ou 
parte do vegetal de origem, por processamento tecnológico 
adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apre~ 
sentação e conservação até o momento do ccirisümo. 

§ 19 O suco não poderá conter substâncias estranhas 
à fruta ou parte do vegetal de sua origem, excetuadas as 
previstas na legislação específica, proibida a gaseificação. 

§ 2• No rótulo da embalagem óu vasilhame do sucó 
será mencionado o nome da fruta, ou parte do vegetal, de 
sua origem. 

§ 3• O suco que for parcialmente desidratado deverá 
mencionar no rótulo o percentual de sua concentração, deven~ 
do ser denominado .. suco coni::entiãdo". -- -- ~-

§ 49 Ao suco poderá ser adicionado açúcar na quanti
dade máxima de dez por cento em peso, devendo constar 
no rótulo a declaração "suco adoçado". 

Art. 69 A bebida conterá, obrigatoriamen-te, a niaféria~ 
prima natural responsável pela suas características organo
lépticas, obedecendo aos padrões de identidade e qualidade 
previstos em rêgulamento próprio. -

§ 1 ~ As bebidas que não atenderem ao disposto do caput 
deste artigo serão denominadas artificiais e deverão observar 
as disposições regUlamentares desta lei. 

§ 29 As bebidas que apresentarem característiCas· órga
nolépticas próprias de matéria-prima natural de sua origem, 
ou cujo nome ou marca se lhe assemelhe, conterão, obrigato~ 
ri_am~nte, esta matéria-Prima nas quantidades a serem estabe
lecidas na regulamentação desta lei. 

Art. 7~> As bebidas dietéticas e de baixa Caloria poderão 
ser industrializadas observadas as disposições desta lei, do 
seu regulamento e legislação complementar, permitindo o em~ 
prego de edulcorantes naturais e sintétiCOs na sua elaboração. 

§ 19 Na industrialização de bebidas dietéticas e de baixa 
caloria, poderão ser feitas associações entre edulcorantes natu~ 
rais e sintéticos, obedecido o disposto na regulamentação desta 
lei. 

§ 29 Na rotulagem de bebida dietétiCa e de bé!ixa caloria, 
além dos dizeres a serem estabelecidos na regulamentação 

-desta_ lei, deverá constar o nome genérico do edulcorante, 
ou edulcorantes, quando houver associação, sua classe e quan
tidade ou peso por unidade. 

§ 3~> É livre a comercialização, em todo território nacio~ 
nal, das bebidas dietétiCas e de baixa caloria, observadas as 
disposições desta lei. 

Art. 89 É proibida a adição, em sucos, de aromas e 
corantes artificiaís. · 



7442 TerÇa-feira 29 DIARIÓ DO CONGRESSO NACÍONAL (Seção íi) butub~ode 199i 

Art. 9~' É facultado o uso da deiiominação conhaque. 
seguida de especificação das ervas aromâficas -ou componentes 
outros empregados-como substância principal do produto des~ 
tilado alcoólico que, na sua ·elaboração, não aproveite como 
matéria prii:ria o destilado ou aguardente vínica. 

Art. 10. Sem prejuízo da respon-sabilidade cívil e penal 
cabível, a infração às dispoSiçõeS desta lei acarretará, isolada 
ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamento, 
além das medidas cautelares de fechamento do estabeleci
mento, apreensão e destinação da matéria-pfirria,"- piõduto 
ou equipamento, as ·seguintes sanções administrativas: 

I- advertência; ----- - - ~- -
II- multa no valor de até Cr$6.300.000,00 (seis milliões 

e trezentos mil cruzeiros), atualizada pela "TR" ou ·por outro 
índice de correção que venha a ser criado; 

to; 
clll- inuti.lização da matériawprima, rótulo e/ou-produ-

IV- interdição do estabelecimento ou equipamentO; 
V- suspensão da fabricação do produto i e 
VI- cassação da autorização para funcionamerito do es

tabelecimento e/oo proibição de venda e publicidade do pro
duto. 

Art. 11. Na aplicação das medidas cautelares ou de au
to de infração, haverá nomeaç-ão de um depoSitário idóneo. 

Parágrafo único. ___ Ao -depositário infiel será aplicada a 
penalidade de multa no valor de até Cr$630.000,00 (seiscentos 
e trinta mil cruzeiros), atualizada pela "TR" ou por outro 
índice de correção que venha a ser criado, sem prejuízo das 
outras sanções pertinentes. 

Art. 12. O Poder Executivo fixará em regulamento, 
além de outras providências, as disposições específicas refe
rentes à classificação, padronização, rotulagem, análise de 
produtos, matéria~prima:s-,--irtspeçãõ e fiscalização de equipa
mentos, instalações e condições higiênico-sanitárias dos esta
belecimentos industriais, artesanais e caseiros-, asSiin -comõ
a inspeção da produção e a fiscalização do comércío de_ que 
trata esta lei. 

Art. 13. É o Poder ExecUtivO, na regulamentação desta 
lei, atitoriiéido a criar a ComiSsãO- IiitirSetoriàl de "BebídaS-, 
integrada pelos ministérios e-OrgãóS-COOipe-teOtiS-e p-or 'repre
sentantes das entidades civis- interessadas, com- a finalidade 
de articular polítiCãSe-progiãftüiS e oiient"ar-a poirtici naciófiál 
para o setor de bebidas. 

Art. 14 O Podei- ExecutivO-regulaineritarà está-lei rio 
prazo de cento e oitenta dias, contado de sua publicação. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 16. Revogam-se as disposlçôeS-ein COhtrário~ eiii 
especial a Lei n• 5.823, de 14 de novembro de 1972. 

PARECER N• 417, DE 1991 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 125, de 1990 (n• 1-606, de 1989, 
na Casa de origem). 

A ComisSãO Diretora apreSenta a redàÇãO-fin3.fda5-emeli~ 
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 125, de Í990 
(n• 1.606, de 1989, n~il-Cisa âe origem), que dispõe sobre 
a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -

SENA R. nos termos do art. 62 do Ato das DiSpOSições Consti-
tUcionais Transitórias. - --

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator 
- Lucídio Portella - Iram Saraiva. 

f. 

ANEXO AO PARECER N' 417, DE 1991. 

Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - SENAR, nos termos do art. 
62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. , 

- EMENDA N' I 
(corresponde às emendas n9s 1 e 3- CAS) 
Dê-se ao caput do art. 2 do projeto, a seguinte redação: 

"Art. zo O Senar será organizado e administrado 
pela Confederação Nacional da Agricultura e dirigido 
por colegiado Cdm a seguinte composição: Ministério 
do Trabalho e da Previdência Social, Ministério da 
Educação, Ministério da Agricultura e Reforma Agrá
ria, Confederação Nacional da Agricultura - CNA, 
Confederação Na~ional dos Trabalhadores na _Agricul
tura- CONTAG, Organização das Cooperativas Bra
sileiras -:- OCB e representantes das agroind~strias." 

EMENDA N•2 
(corresponde à emenda n• 2- CAS) 

Dê-se ao 1"' do art. 2 do projeto, a seguinte redaçáo: 

"1 - A CNA e a Contag terão çinco represen~ 
tantes_, __ o__Ministério do Trabalho e da Previdência So
cial, o Ministério da Educação, o Mini~téd_Q_dª_Agri
cultura e Reforma Agrária e _demais órgãos oü entida
des terão um representante, cada um." 

EMENDAN'3 
(corresponde~ à emend~ n•_ 4- CAS) ~ 

Suprima-se no inciso T do art. 3 do projeto, a alínea 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 0 Expe
diente lido vai à publicação. (Pausa.) 

Do Expediente lido, constam os Projetes de Decreto Le
gislativo n<f 123 e 124, de 1991, que por se tratar de matéria 
refente a Ato Internacional, em obediência aO art. 376, c, 
do Regimento Interno, terá, perante a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para 
recebimento de emendas, após o que a referida Comissão 
terá quiiize dias, prorrogáveis -por igual período, para opinar 
sobre a matéria. Findo esse prazo, sem parecer. as proposições 
entrarão em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II c, 
Regimento Interno. (Pausa.) 

Sobre a m~sa, projeto que vai sei lido pelo Sr. V Secre
tário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 125, DE 1991 

Disciplina a competência do Congresso Nacional 
relativa ao controle e à rJScallzação dos atos do Poder 
Executivo, inclusive os da administração indireta. 

-QÇOngres~oN~~fo~ai-decreta: ·- _ ,_-- _ 
_Art. 19 O Congresso Nacional, nos termos deste decre

to legislativo, exe~ a sua exclusiva competência coristitu
cional de: 
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I- fiscalizar e Co:htrolar, diretamente, ou por qualquer 
de suas Casas, os atas do Poder EXecutivO, iriclu~ive os da 
administração indireta; 

II- fiscalizar os aspectos contábil, finiulCehó-,-oiçaiilen
tário, OperadOiial e patrimoriial das unidades dos_ poderes 
da União e de _qualquer pessoa física ou entidade pública 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou a~minístre _dinhei
ros, bens e valores públicos ou pelos quais a Uniã.o responda, 
ou que, ·em nome desta, assuma obrigações de natureza pecu-
niária; e --------
- III- julgar anualmente as contas prestadas pelo Presi

dente da República e apreciar os relatórios sobre a execução 
dos planos de governo _ 

Art. 2<:> O processo de fiscalização e coritrole do Con
gresso Nacional se efetua: 

I- pela ação indiVidual, partidária ou interp3rtidãiiaao-s 
seus membros~ e 

II- com o auxilio do Tribunal de Conta_s_Qa União. 
§ 1" A ação individual, partidária ou interpartidária se 

efetiva mediante: 
a) a convocação de Ministros de Estado ou titulares das Se

cretarias para prestar esclarecimentos; a respeito de assunto 
da respectiva Pasta, perante qualquer das Comissões Técnica_s 
ou Plenário de uma das duas Casas; 
b) o enviO de pedidos_ escritos de informação aos Ministros 

de Estado_ou aos titulares çl,Çt_S Secretarias; e 

c) com aprovação, p-oi'"fuãiorül absoluta, do Plenário do 
Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, ou, ainda, 
d~ qualquer Comissão técrífcá ou de inquérito, solicita-ÇãO, 
ao Tribunal de Contas da União, de inspeçãa-e- _auditoria 
de natureza contábil, financeira; of-çãmerifária", operadón-al 
e patrimonial em qualquer das unidades especifiCa-das no inciso 
II, do art. I' 

§ 2' O Tribunal de Contas da União desempenha o 
seu papel auxiliar na forma do artigo 71 da Constituição Fede
ral, pelo disposto neste Decreto Legislativo e -cõfi.forme disci-
plina a sua própria Lei Orgância. _ 

§ 3<:> A inspeção e a aüditoria, determinadas cOnforme 
o disposto na alícna c do § 19 deste artigo, deverá ser realizada 
no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável Por, no máximo, 
30 (trinta) dias, por decisão do próprio Presidente do Tribunal 
de Contas da União e coniuniCãda à Mesa Diretora da Casa 
onde o pedido tenha sido formulado. 

Art. 3<:> A convocação de MinistrO de Estado ou titular 
de Secretaria dar-se-á por ítlíCiãiiVa de qualquer parlamentar 
e será aprovada: 

I- por maioria absoluta dos membros da Cas_á em cujO 
Plenário deva ser inquirido; ou 

II- por, no mínimo, dois terço_s da_composição da Co-
missão Técnica que o convocar. · 

Parágrafo único ... _Quando c_onvocÇ~,do um Ministro de 
Estado ou um Secretário os procedimentos a dotados_ para 
o depoimento são aquele~ definidos pelos Regimentos Inter
nos do Sen~do Federal e da Câmara dos Deputados. 

Art. 49 O reqUerimento de informação,- de iriíciativa 
de qualquer parlamentar, deve: _ _ _____ , __ 

I -versar sobre matéria submetida à apreciação do Con
gresso Nacional ou atinente à sua competência fiscalizadora; 

II -referir-se a ato ou fato na área de competência do 
Ministrõ ou do Sec_retáriO ao, qual se destine, -inclusive em 
órgãos ori entidades da administração iiidireta sob sua super~ 
visão; · - -- · 

III- ser redigido de forma objetiva· e clara, de modo 
a não permitfr -dúvidas sobre o questionamento feito e as 
respostas solitadas. 

§ 1" O requerimento de iilformaçãO, encamillílado à se:.: 
cretaria-Geral da Mesa da Casa respectiva, deve ser lido em 
Plenári9_, dufante a primeira sessãõ Ordinária seguinte ao -rece
bimento, e, se estiver vazado_em termos e forma próprios, 
encamínhado _ao Primeiro Secretário para que, no máximo, 
em vinte e quatro horas, proceda a remessa, diretamente, 
ao destinatário_. _ _ _ 

§ zo O prazo de trinta dias para o atendimento, previsto 
no§ 2~ do artigo 50 da Constituição Federal, come·ça a contar 
a -parti_r do ins~ante em que o requerimén~O seja prOtoC-ólado 
na sessão competente do Ministério ou da Secretaria a o cujo 
titular seja dirigido. _ 

AiC 4n O documento pelo-- qual à autoridade fizer a 
remessa das informações requeridas devem conter exposição 
detalhada, com elementos descritivos, e, quando for o caso, 
ser-acompanhadO de mapas, cálculos, quadros e gráficos eXpli
cativos e comprobatórios. 

§ 19 A recusa em prestar as infOrmã.çõeS requeridas ou 
Q não-atendimento, no prazo de trinta dias, assim como a 
prestação de informações falsas, importa crime de responsa-
bilidade. . 

§ 29 - O processo e julgamento pelo crime aludido no 
parágrafo itnteriofé privativo do Senado Federal, em sessão 
presidida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, e 
a sentença conde_!latória somente será proferida se houver 
deBberação nesse sentido por, no mínimo;dois terços da com-
posição da Casa. . . · 

Art. 5.,., Quaitd_o, _por a_ção_ ou omissão de autoridade 
competente, comprovada mediante qualquer dos procedimen
tos regulados por este decreto legislativo, verificar-se prejuíZo, 
econôniico ou fimlnceiro, ao patrimônio públíco ou social ou 
ao meio ambiente, caberá ao Presidente da Casa, onde a 
questão tenha sido levantada e fiscalizada, de ofício ou por 
solicitação de qualquer parlamentar, requerer ao Ministério 
Público a adoç~o das medidas judiciais Cabíveis. --

Art. (j~ Este Dec~eto Legislativo entr~ em- vígór na data 
de sua publicação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Entre as atribuições do Congresso Nacional, as de fiscali
zação e controle são de fundamental importância dentro do 
processo democrático, eis que,"por elas, é possível comprovar 
a existência e funcionamento de Poderes independentes e har
móniCos eritre si. 

Todavia, em que pese a clareza do Texto Magno vigente, 
apenas os Regiirieiltós Internos do senado Federal e da Câma
ra dos Deputados disciplinam os procedimentos necessários 
à sua consecução, e que, no mais das vezes, tem servido como 
pretexto, por parte de algumas autoridades do Executivo, 
para dificultar a ação do Legislativo. 

_É, por exemplo, o caso das respostas aos pedi~o_s de 
informação formulados por senadores ou deputados. A falta 
de um_a regulamentação precisa da determinação-cortstitticio
rtãl, ministros de Estado e titulares de Secretarias, com raríssi
mas exceções, têm respondido d~ forma insatisfatória aos 
questionamentos a eles dirigidos. . 

Do mesmo modo, a nível do Legislativo, ainda perma
necem certos comportamentos -característicos do tempo em 
que estávamos subordinados a um ordenamento jurídico im-
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próprio às democracias, Àquela época, por força do disposto 
no art_._.30, pàr~g~~fci únic_o, ãlínea c, da Emenda putorgada 
de 1969, as- Mesas podiam encaminhar "por interrriédio da 
Presidência da República, pedidos de informação sobre -fato 
relacionado com matéria legislativa em trâmite ·ou sujeito à 
fiscalizfição do Congresso Nacional o_u de su~s Casas;'. 

Ora, a atual Consriti!IÇão, no § 2• do ait: 50, assegura 
o encaminhamento, de "Pedidos escritos de informação aos 
Ministros de Estado". Não há mais a Condicionante "por inter
médio da Presidência da República". 

Interessante notar que, mesmo não havendo, em nenhum 
dos Regimentos Intern()s, qualquer refe~ência ao-. en'1o dos 
pedidos de informação ''via Presidência da República", ísso 
continua acontecendo com· s~tios prejuízos par-a-a:-necessãtia 
agilidade das respostas requeridas, pois, como é notóií6, tanto 
mais burocrático o processo maiores as põs-sibilidade_s de se 
procrastinar as decisões. 

Ademais, faz-se necessário um diplomã legal orleniador 
da ação dos congressistas e de suas respectlvas ba_ncadas, com 
vistas ao cumprimento do mandam~_nto constitucio_nal. Daí, 
o presente Projeto de Decreto Leg~slat~_yo._ 

Como se sabe, o De~~eto Legislativo é a Lei "não Sancio
návei" no dizer do saudoso mestre Pontes de Miranda. É 
por intermédio desse tipo de norma que o Legislativo disci
plina a execução dos atos de sua competência exclusiva como, 
por exemplo, a fiscalização e o controle dos a tos do Executivo, 
inclusive o julgamento das contas do Presidente da República, 
consoante o disposto no artigo 49 da Cc;mstituição Federal. __ 

Por isso entendemos que o Congresso Nacional está a 
carecer de uma norma nos termos desta que ora propomos 
à superior consideração dos nossos pares na-certeza de que, 
uma vez analisada e aprimorada, merecerá a aprovação da 
maioria. - - ---

Sala das Sessões_, 28 de outubro de 1991. - Senador 
Moisés Abrão. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 771, DE 1991 

Nos termos do art. 55, III, da Constituição e para Os 
fins do disposto no art. 13, to e 2~. do Regi~ento Interno, 
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, no 
período de 26 a 30 de outubro corrente, para viagem aos 
Estados Unidos da América, em caráter particular. 

Sala das Sessões, 25_ de outubro de_l991. - Senador 
Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A votação· 
do requerimento fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Senevides) _:_ A Presi· 
dência recebeu, da Prefeitura Municip'al de São Paulo, o Ofício 
n' S/48, de 1991 (n• 346/91, na origem), solicitando, nos temos 
da Resolução n' 58, de 1990,-do Senado Federal, autorização 

.para rolagem de LFTM/SP e BTM/SP-E, vencíveis no exer
cício de 1992. · - - ·· ·-

A matéria será despachada à-ComissãO de Assuntos _Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu o Oficio n9 127/91, de 23 do corrente, através 
dO qual o Presidente do Banco do Brasil encaminha ao Senado 
Balanço devidamente auditado do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO); administrado por 
aquele Banco. _ _ __ _ 

A m_a~éria será despachada à Comissão_ de Assuntos Eco~ 
nômlcos. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu, da Prefeitura Municipal de Jacundá, Estado 
do Pará, o Ofício n' S/49, de 1991 (n' 2/91, na origem), solici
tando, nos termos da Resolução n' 58, de 1990, do Senado 
Federal, autorização para contratar operação de crédito no 
montante de 285.50~lVRF, para os fins que especifica~ -

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A ?.resi
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 43, § 
2~', do Regimento Interno, defere, na presente data, os Reque
rimehtosn•'767, 768,769, de 1991, dos Senadores José Eduar
do, Albano Franco e MauríciO Corrêa, respectivamente,lidos 
em 25 do corrente, por não terem sido votados em duas sessões 
ordinárias consecutivas, devido à falta de quorum. _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência deseja registrar, na abertura dos nossos trabalhos, o 

_ transcurso, hoje, do dia dedicado ao servidor público, Ao 
fazer este registro, saudando todos os servidores da adminis
tração direta e indireta dos Três Poderes· da República, a 
Presidência faz questão de parabenizar também os servidores 
do Senado Federa,!, que prestam a esta Casa e ao Congresso 
Nacional serviços os mais relevantes. 

A homenagem, pois, da Presidência e da Mesa Diretora 
ao servidor públíco e, de forma particular, aos que integram 
o quadro do Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores 
inscritos, 

Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Barcelãr. 
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia 

o __ seguinte discurso.) -Sem revisão do orador.)- Sr. P_resi
dente, Ses. Senadores, reconheçamos que o trabalhador da 
União _dos Estados e MuniCípios, hoje, no dia do servidor 
público nada tem a comemorar. 

A imprensa divulgou o anúncio a ser feito, pelo Senhor 
Presidente da República de um aumento, variando entre 20 
e 50%, e a implantação definitiva do Plano de Carreira, com 
a criação da Carreira Única. 

Já no noticiário do meio-dia, tivemos oportunidade de 
ouvir do Secretário de Administração a informàção de que 
aumento, este ano, é impossível. Qualquer aumento para o 
servidor público brasileiro só se verificará depois do mês de 
janeiro, após o cálculo dearrecadaçã<?, pois o Governo pre
tende fixar em 65% o li~_ite _d~_ g~~~s ~-<?~ -~-~~ry~49r ~ . 

-0 Sr. Epitácio Cafeteira- Permita-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR- Pois não, nobre Senador. 
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Magno Bace-

lar, acostumamos a ver, no dia do funcionalismo público, 
esta Casa fechada. Uma homenagem que sempre se prestou 
ao servidor público é a de dar ele o descanso e a oportunidade 
de comemorar o seu dia. Mas, neste Governo os fatos são 
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diferentes. Neste dia, todos_vieram trabalhar. Este GoVerno 
coloca a culpa de tudo que hâ de _t.!rrado no funcionalismo 
público. Anuncia um _aumento c não vai concedê~lo agora. 
Quando se acena com um aumento para o funcioriãlismo públi-' 
co-tudo aumenta de preço. E tem m-ais. É difícil de se acreditar 
neste Governo. Até me admiro que haja, tantos Colegas dan
do crédito~ a este Governo. O Governo fala_em paz e declara 
guerra; o Góveçn_O fala em entendimento geral e vai para 
a televisão insultar. Já _ocorreu isso çõ~m yárll!S Catçgõrias. 
Estou me referindo a issO porque; na hora em que o Governo 
está Cfiaildo um fator para acompanhar a indexação dos impos
tos. procurando assim Uma _espéaC -de BTNF para os dias 
de hoje, ele se permite auiitCnfaYá preÇO de todos os serviços 
públicos. Tivemos dois_aumentos nas tarifás de t._elefOne __ n_o 
mesmo mês. AumentaRSe o preçO do-combustível, do telefone, 
da energia elétrica, da água, da tarifa postal. Só não se au
menta o salário do servidor. E ma.ís, se o üoverno atimeiltã 
para poder desempenhar o serviço que ra:z-.- há que permitir 
que aqueles que não são Governei, mas que firestarh serviços, 
também possam aumentar o preço dos seus seus produtos. 
Mas o Governo quer cõiltrólãr--ã- iiidústda, o~ Governo quer 
controlar o comércio. Não permite que haja aumento, qllaildõ 
ele pr.óprio aumenta "tudo. Há g"r"i(nde incoerência:~- Na hora 
em que o.empresário não pode continuar pagando a sua folha 

· e demite_., o Governo Chama o empresário -de covarde. Eu 
pergunto, ao terminar__e$te meu aparte ao discurso _de V. 
Ex~: e o Governo que demite, que demitia -desde o começo:? 
Qual é o adjetivo que se Vai usar? Se o empresário que demite 
é covarde, o Governo o que é?- Ao concluir este aparte, Sena
dor Magno Bacelar. associo-me por inteiro à homenagem que 
V.-Ex~ presta ao servidor público do nosso P.afs- federal, 
estadual e municipal. Ao dar um destaque especial ao discurso 
de V. Ex'\ que é do Maranhão, quero aproveitar para também 
me congratular com o funcionalismo público daquele Estado, 
porque eu, quando Governador, valorizei o funcioOalismo 
público. Defxei o Estado e, por incrível que pareça, pagando 
o menor salário do Estado~ equivalente a três vezes o salário 
mínimo. O menor s_ãláriQ do Estado do Maranhão, quando 
deixei o Governo, c pagava em -dia, no próprio niês, era 
três vezes o salário mínimo da época. O maior salário era 
vinte vezes o menor salário do Estado. Ac_re_dit_o que, de minha 
parte quando _administrei, prestei a homenagem ao servidor 
público do meu Estado; e tenho, por isso, a gratíaão e a 
amizade daqueles nossos conterrâneos. Muito obrigado. 

O SR. MAGNO BACELAR -.Senador Çpitácio Cafe
teira, agradeço a intervenção de V._Ex' que enriquece o" meu 
discurso, sobretudo porque sou testemunha _de que V. Ex~, 
no Governõ, prestigiou e procurou t_e_ciçlar o servidor público 
do Estado, dando-lhe novas oportunidades. Tanto é assim 
que V. Ex• teve uma votação esmagadora -que o trouxe repre
sentado por maranhenses no Senado . 

Sr. Presidente, esse aurilento, que não vem e que estaria 
anunciado a níveis de 20%_c_5{)%, chega aserperverso com 
relação ao funcionário públíco, uma vez que. neste mês, já 
se prevê uma inflação de 27%, e os índices de defasagem 
entre o_ salário do servidor ao início deste Governo, atualmente 
chegam a 600%. 

Em relação ao Plano de Carreira, o_ servidor público já 
está cansado_do e_mbuste, tantos e quantos já o fiZeram, sem
pre no intuito de driblar os reajustes merecidos e manter 
acesa a esperança daqueles que um dia já foram_ mais digna
mente remunerados. 

Se pensarmos no aposentado, teremos na mente a imagem 
do ser humano penalizado, esquecido e ignOrado pelos órgãos 
aos quais prestou -o~ melhores serviços enquanto energias tive-
ráin----~-. - - ~--

Mas, por parte de todos nós, brasileiros; há um motiv9 
muito nobre a ressaltar: o reconhecimento ao servidor público .. 
Sabemos que fOi graÇas a essa força de trabalho, na maioria 
das vezes anônima, que o País chegou até aqUi, apesar dos 
Presidentes, maus ou bons, que passaram. Foi" graças à aO ne
gação dessa brava gente que se viabilizou a existência _de Bra
sil ia. 

Aos que querem transformar o serviço público em sinó
nimo de empreguismo e proveito pessoal, o" serVidor tem res
pondido com ações transparentes e eficiência contiriuadã. 
- . Ü sJ.. Esperidião Ámin - Senador Magno· Bacelar. V. 
9~~_me perm_it_e ym aparte? 

- O SR. MAGNO BACELAR- com o maior prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Esperidião Amin- Desejo, secundando o eminente 
senador Epitácio Cafeteira, congratular-me com· V. Ex~ por 
registrar, na sessão de hoje, essas palavras de homenagem 
ao- servidor público do Brasil, de modo geral, e da nos~a 
Casa, em particular do Senado Fe.deral e do Çongresso Nacio
nal. Quero congratulando-me com V. Ex\ dizer que o registro, 
o pronunciamento que farei, imediatamente após V. Ex~. tam
bém vai ao encontro, ou pretenderá ir ao encontro das palavras 
de V. Ex•, que oportunamente registra a homenagem de todos 
nós àquele servidor que efetivamente cumpre com o seu dever, 
faz cóm que o serviço público brasileiro ande, apesar da falên
cia do Estado, e cumpra com o mínimo de suas atribuições 
e das suas obrigações, como a nossa sociedade sempre mereceu 
e, com grande dificuldade. Por isso, pedi o aparte, no sentido 
de me congratular e dizer que em muito boa hora V._ EX• 
faz esse registro justo para com o servidor brasileiro. Muito 
obrigado. 

O SR. MAGNO BACELAR - Muito obrigado. Admi
ramos V. Ex~ pela objetivídade com que se pronuncia nesta 
Casa. _ 

Nesses dias, em que a categoria ·dos servidores públicos 
tem servido de cobaia a experiências administrativas na esfera 
federal, vale lembrar que a política de recursos humanos para 
essa área tem Sido caótica e improvisada: - -- -

A Secretaria de Administração Federal até o momento 
não ofereceu uma política de pessoal ordenada e aceitável, 
como também nada sabe sobre os registras dos servidores 
que= colocou em disp9nibilidade, tanto que convocou um reca
dastramento, mais de um ano depois da adoção daquela me
dida. 

Nem um exército, vencido e em fuga, perde o registro 
de seus soldados. 
. Em contrapartida, os servidores públicos, ~sse coÍltin
gente digno de respeito e que responde pelo funcionamento 
da máquina estatal, organizados em representações classistas, 
têm procurado participar das ações governamentais no que 
diz respeito à categoria mas não· consegue se fazer ouvir_ ou 
abrir espaço para discutir os reais iriteresses da classe. 

Para estes que se tornaram o alvo da bra-vata co_ngno
minada ''modernização do Estado", nossas congratulações pe
lo desempenho no trabalho que escolheram para dedicar suas 
vidas, e nosso_ respeito à função que dignamente exercem 
de servidores públicos. ~- _ _ _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro· Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. Ex~ 

O SR: ESPERIDIÃO-AMlN- ·concedo o-aparte a V. 

O SR. ESPERfDíÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o o Sr. Magno Bacelar - É apenas para aditamento ao 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --sr. Presidente, pronunciamento sério que V. Ex~ faz, neste m~mento nesta 
Srs. Senadores, desejo deixar registrado, nesta_oportunidade, Casa. A tendência é o agravamento da situação, tendo em 
que, após a estada entre nós do _Sr. Mil!_~stro do Trabalho vista que o Ministro Antônio Rogério Magri - e eu não 
e da Previdência eAssistêrida Social, Antonio Rogério Magri, o interpelei por isso- numa das intervenç~es dos Sen_adores 
na última quinta-feira, apresentei ao Senado Federal requ~ri- disse que teria vindo aqui apenas para falar do FGT~. É 
mento_ para que venhamos a constituir, na forma d_o que __ f.st! a primeira vez que vejo um Ministro convocado a esta Casa 
estabelecido na última quintaR feira, uma Comissão Parlamen- determinar sobre o que quer responder quando, constitucioR 
tar Externa para acompanhar, nos_ próximos meses, o anda- nalmente, S. Ex~ deve prestar contas ao Senado e à Câmara 
mente da questão relaciot:~ada aos ca~nês dos aposentados dos Deputados. Dizia eu, nobre Senador, que os hospitais 
e pensionistas do INSS. - - -- . _ conveniados não estão recebendo _os recursos referentes às 

Na última quintaRfeira, só para relemb~a_!' e _registrar, o AIH e a tendência é não mais atender a essa população já 
Sr. Ministro Antônio RogériO Magri assumfu um, compromisso humilhada e sofrida que procura assiStência nos hospitais. 
com o Senado -e não apenas com "C.1 Senador q_ue ~ez a Com relação- à cesta complementar, ela também não vem 
proposta- de que esse vexame que está ocorrendO em relação sendo paga. O Governo a comprou apenas uma vez este ano, 
aos atrasos, à demora, à protelação e·às dúvidas que ocorrem quando mensalmente deveria ~er entregue aos hospitais e-àS 
e que afligem os pensionistas e Os apOseJ:ttaaos da Previdêncí~ entidades conveniadas. De forma que também aplaudo o proR 
Social- do INSS, portanto -, será superado e não se repeti- nunciamento de V. Ex•, com ele me associo e o parabenizo 
rão, nos infcioS dos próximos meses, aqueles desacertos das pela oportunidade, porque não é só o servidor público que 
filas, aquelas hu_milhações que os órgãos de i!f1prensa? em está marginalizado, mas todo servidor brasileiro. . -
boa hora, principalmente as emissoras de televisão, regtstra- 0 SR. ESPERIDIÃO AMlN _ Complementando, então, 
ram e que ocorreram entre os dias O e 10 do corrente mês Senador Magno Becelar, quero deixar mais uma vez registrado 
de outubro. que os que participaram na última quinta-feira da acareação 

Quem teve oportunidade de acompanhar todo esse pro- ao Ministro do Trabalho e da Previdência e Assistência Social~ 
blema se envergonhou, como brasileiro, independentemente cada qual chegou a uma conclusão a respeito das respostas 
da sua condição social, da sua função~--da sua profissão, se e informações trazidas por S. Ex• ao Senado. Agora, também 
político-ou não, por assistir, átrávéS'das emissorã.s de televisão desejo, Senador, porque tenho recebido informações e;mais 
que veicularam a matéria, às cenas de senhoras, de homens do que isso~ graves reclamações dos hospitais, participar o 
aposentados, via de regra já de avançaUa idade, a atravessarem não pagamento das AIH ~ ~utorizaç~es de Internaç~es H?~-
a noite para terem acesso ao·que ~--do se~-di~eito, ao seu pitalares, a que esses hospitais fazem JUS posto que sao emitl-
carnê de aposentados ou de pensiomstas do_ IN~S. das pelo Inamps, que as deve honrar. Como, entretanto, este 

Ora, o CongresSo tem a obrigação constituciOnal de fisca- assunto está na órbita do Ministério da Saúde, não o mencionei 
lizar os a tos da administração públi~a: Que~o" te lembra:!,' qu~ aqui. Mas faço coro às palavras de v. Ex• a respeito desse 
na última quintaR feira o Sr. Ministro do Trabalho e da :Previ- problema que está ocorrendo com as AIH. 
dência e de Assistência Sociãl assumiu aqui um compromisso Desejo: então, para resumire concluir as minhas observa-
solene, não comigo, mas com a Casa._,_Uma vez constituída ções; pedir aos Senadores que tomem esse assunto como um 
essa Comissão Parlamentar Externa, nós poderemos nos hab~- ___ assumo sério, cuja não resolução afeta a dignidade de centenas 
litar a acompanhar o que o INSS, o cfue o Ministério do d · · t p ~ A · h 
Trabalho e da Previdência e Assistência Social está fazendo de milhares de aposenta os e penswmstas nes e ats. mm a 

colocação ao Ministro não tem O senfidO sequer de acusar 
para que não se repitam aquelas cenas humilhantes e podere- o Ministério, ·mas·o de ajudar, até com a nossa censura; com 
mos testemunhar e nos solidarizarmos com fatos que, even- . A . - -

a nossa presença, com a nossa mstanCia, a qu~ cen~s _como 
tualmente, se repitam no começo do mês de novembro, o aquelas a que assistimos, Senador Elcio Alvares, ~enador 
que eu entendo que é do n~sso dever. . João França_ que se solidarizaram com este pronunCiamento -

Deixo, finalmente, mu1to claro que é meu pr~póstto, se _pelas emissoras de televisão, no começo deste mês, sobre 
tocar ao meu Partido_ a participação de pdo menõs um repre- filas no INSS~ de aposentados e pensionistas, não mais sejam 
sentante, representar o PDS no acompanhamento in loco daR mostradas, ainda que não sejam assunto novo, mas que são 
quilo que envergonha a cidadania nacional, que sã? :ssas dolorosas. Depois do computador, depois de tantas ino;:_ações 
filas abusivas vexatórias e humilhantes a que nós asSistltDos tecnológicas, depois que 0 próprio INSS corpemorou, em camA 
no começo d~ste mês. E devemos todos, do Executivo e do · · · à 

panha publicitária, ~ melhoria dos s~~s sery1~os, assiStir queR 
Legislativo, nos empenharmos para atenu~r essa triste reali- Ias cenas que as emiSsoras de televiSao exJbtram, nu começo 
dade no começo desse mês de novembro vmdouro. deste mês de centenas de pessoas de idade nas filas dos postos 

Quero, portanto;-cte"ixar conSignado aqui qUe não foi um do INSS Para receberem os seus carnês, além das dúvidas, 
improviso o que me moveu na última quinta-feira, ou seja, quan~o às datas, quanto aos valores, é um conjunto de cenas 
instar o Sr.~ Miltistro do Trabalho e da Previdência e Assis- humilhantes e todos nós, de uma forma ou de outra, devemos 
tência Social para que ele programasse ações- no sent~do de ajudar para que seja reduzido esse mau espetáculo em número 
cCJrrigir esses problemas; não foi um episódio, foí uma determi- e em dose. 
nação pessoal que assumi no sentido de trazer a minha COf!t~iR Como 0 Ministro concordou, na última quintã.-feira, em 
buição para que tal vexame não se repita. - _ nos fornecer esse roteiro, eu propus a co-n~tituição de uma __ 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex~ um aparte, Có-riliSSãO Parlamentar Externa -pata acompanhar as provi-
nobre Senador? - dências qUe o Mini"Stério do Trabalho e da Previdência e AssisR 
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tência Social venha a tomar a respeito desse assunto. Desejo, 
mais uma .vez, conclamar a todos_ os meus Pares para que, 
junto, perfilemos neste sentido. 

Era o regiStrO que-gõs13rhf de fazer, reiterando a minha 
manifestação de cumprimento, já numa outra ordem de pro
nunciamento, à manifestação do Senador Magno Bacelar, de 
homenagem ao servidor público brasileiro neste dia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr~ Esperidião Amin, o Sr. 
Mauro Benevides, Preslde~te deixa a cadeira da presi
dência, que ~ ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 1~ 
SecretáriO. ~ · · ~ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMEN
TE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra -
Amazonino Mendes- Amir Lando - Áureo Mello - Beni 
V eras- Eduardo Suplicy- Francisco Rollemberg- Henri
que Almeida - Iram Saraiva - Irapuan Costa Ji.ínior -
João França - Jonas Pinheiro - Lavoisier Maia - Levy 
Dias. - - _ _- _ _ _ -__ - -

O SR. PRESIDENTE (])_irceuCarneito)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1~· SecretáriO: -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 772, DE1991 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 58, da ConstitUição Fe

deral combinado com o art. 75, do Regimento Interno, a 
criação de urna Comissão Externa, composta de 5 (cinco) 
Srs. Senadores, obedecida a proporcionalidade partidária, 
com o objetivo de acompanhar as verdadeiras humilhações 
a que estão sendo submetidos os aposentados e pensionistas 
do INSS. 

. Conforme a imprensa tem divulgado, as filas que se tt. .... 
formado (particularmente entre 6 _e 10 de cada mês), nos 
postos de atendimento do INSS, constituem-se uma verda-
deira vergonha para o nosso País. -- -

Constituída, a Comissão ora reque-rida, deverá diligênciar 
no sentido de que, já entre 6 e 10 de novembro p. vindouro, 
se possa acompanhar o que vem ocorrendo, contribuindo para 
que sejam corrigidas as falhas. 

Salas das Sessões, 28 de outubro de 1991. - Esperldião 
Amin - Elcio Alvares - Amir Lando - João- França -
Beni V eras. 

Publicado no DCN (St!çtio ll) dt 24·10·91. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri
mento lido será publicado e, posteriormente, iriclufdo na Or-

dem do Dia, nos termos do art. 255, inciso II, letra c, nn 
6, do Regimento Interno. (Pausa.) 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' n3, DE 1991 

Requeiro, nos termos do art. 50 e art. 49, incfsO X da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento as seguintes informaR 
çôes-relativamente ao leilão de venda de ações da Usiminas, 
realizado no dia 24-10-91: 

1) Listagem contendo: 
-nome dos compradores; 
-quantidade de ações adquiridas por cada comprador, 

especificando a participação percentual de cada um n-o totai 
das ações da UsimíriaS. 

-composição e quantidade de moedas utilizadas porca
da adquirente, especificando cada tipo de moeda. 

Justificação 

Considerando que a Lei n' 8.031/90 dispõe que o Estado 
ao vender suas empresas deve garantir o retorno dos recursos 

- públicos nelas investidos; 
_ Considerando ser atribuições constitucionais do Senado 
Federal, art. 49, inciso X, fiscalizar os ates do Poder Executivo 
e suas empresas; 

Faz-se necessáfio o conhecimento das informações solici
tadas, para que possa esta Casa do Congresso Nacional anali
sar de forma cOnSCiente e preCiSa a-- aplicação das receitas 
públicas. 

_Sala das Sessões, 28 de outubro de 1991. - _Senador 
Eduardo Suplicy. 

(À Comissão Diretora). 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Os requeri
mentos lidos serão submetidos ao exame da Comissão -Díie
tora. 

Sobre a mesa, outro requerimento que será lido pelo 
Sr. P SecretáriO. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 774, DE 1991 

-Requeiro,_nOS termos do art. 71, incisO II e IV da ConstiR 
tuição Federal, cOinbinado com o artigo do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam realizadas pelo Tribunal de Contas 
da União: 

1. Auditoriàs contábil, fín:inéeira, orçamentária, opera
cional e patrimominal nos_ convênios listados.em anexo, atenR 

· tando-se para execução fíSica das obras, cujos projetas e crono
gramas são parte dos processos que culminaram nos referidos 
convênios. 

2. Relatórios apontando, inclusive com a cópia de todas 
as notas caso, existam, da participação da empresa Seval
Serviç:os de Assessoria Ltda. e ou de qualquer outra pessoa 
jurídica ou física que tenha cobrado por serviços de assessoraR 
mento e intermediaçã-o para liberação de recursos. nos convêR 
nios listados em anexo. 
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Justificação 

Os principais õigãoS de impi-Cnsa-do País nos ~Jti_~Os 
dias têm trazido reportagens que apresentam fortes mdtciOs 
de irregularidades ocorrida~ COJ}l rccu~os público_s f~derais 
repassados através ~-e convênios c~~ dJVe~sos mumdptos. 

O jornal Q Globo na sua edtçao de 13 de outubro de 
1991 faz o seguintt:: relato: " ... os recursos do Orçamento d_a 
União obtidos em 90 pelo Deputado João Alves para o mum
cípio de Serra não foram totalmente aplicad?s nas obras a 
que se destinavam. em novembro de 90, o prcfctto José Setem
brino prestou contas da aplicaç~o de C~$1 O mil.hõcs_ ~m cons
trução de 35 casas pop-u_lares_q~:~e formanam_ ~ Vtla Joa~ Alves. 
Segundo os Vereadores; as casas .só foram_ co.nstrllldas e~ 
agosto deste ano depois d~_ ':!ma séne de de~unctas na Assem-_ 
bléia. Ainda assim, foram entregues sem Janelas, portas ou 
pintura, embora-os ga-stos com esses &q~.bamç_n_tos estive~sem 
incluídos na prestação de contas. Em março de 90, a Prefeitura 
assinou convênio de Cr$ 22milhões para o calçamento de ruas 
na cidade. Até hoje, porém, as ruas continuãm de terra inclu
sive a Rua Maria Mendes da Silva onde o prefeito mora num 
sobrado cercado_ por muros-altos_quc deixam ver apenas urna 
antena parabólica e o segundo andar. -

O mesmo diário jórnã.lístico, cm matéria v~iç:ulada em 
20-10-91, à pagína 3, COm o- títulO «João Alves_, o Homem 
da Mala Cheia de Verbas Federais" lê-se: ~· ... Alves aparece 
em dobradinha com um candidato a deputado estadual em 
determinado município, otrde tem acordo também com o pre
feito. A distribuição de metade das verbas do convênio fica 
para a prefeitura e a ?~tra meta~c par~ o .c<:n.didato à ~Asse~
bléia. Cabe ao prefeito conseguir notas ftscats- ~mtas. n"ao 
realizadas - para que possa ser feita a prestação de cont~s, 
geralmente por um dos escritórios especializados em E_3rasilta. 
Como o Governo Federal quase nunca fiscaliza ~e .as obras 
de fato foram realizadas, tudo termina bem}' 

Em outro conceituado __ órgão de imprensa, o Jornal O 
Estado de S. PS.ulo, na eâição de 26 de outubro de 1991, 
traz o seguinte relato: "Um dos asseso~es ~-~Deputado João 
Alves (PFL-BA) relator da Comissão Mista de Orçamento, 
Normando Leite Cavalcante, está sendo acusado de m~erme
diar_ a liberação de verbas aprovadas na Comissão". 

... "uma funcionária do gabínete de_ Alves revelou que 
Cavalcanti trabalha com o Deputado, embora não rio gabi
nete. o Assessor está instalado em um es_qi_tório, cuja razão 
social é Seval Ltda, e que ocupa as salas 4.013, 4.014 e 1.015 
do Conjunto Brasflia Rádio Center ... " 

... "0 marido da prefeita do município de Piripa, na Ba
hia. uma das bases eleitorais de Alves, Osvaldo Rocha, afir
mou ontem à agência Estado que a prefeitura paga "uriJa 
taxa de prestação de Serviços", para Cavalcante. "Ele cobra 
de acordo com o total de recursos que são liberados", explicou 
Rocha. Um mês antes das eleições do ano passado, os municí
pios do reduto eleitoral de Alves obtiveram a liberaÇ'J.o_ de 
dez con-vénios. Além da coincidência de beneficiarem as Cida
des em que o Deputado foi mais votado, todos tinham o 
mesmo valor- Cr$22,6 milhões, a preços de abril de 1990. 
Entre os municípios- todos-bai~noS-:- estâQ -M_aetii)ga_!_!ia~. 
rantim (onde dos 7.370 votos válidos, Alves obteve 3.107) 
Rio das Contas (onde rec_eheu 2.977 dos·7.160 voto_s), Condeú
ba, Macarani, Grajeru, Pirijá_ (onde obteve 955 votos dos 
2,995) ·e finalmente Serra Dourada (onde obteve: 1.446 dos 
6.996 votos). 

_ -Todos esses convênios foram assinados com o Ministério 
da Ação Social, no dia 27 de julho, quando João Alves já 
ocupava o cargo de relator da Comissão Mista de Orçamento ... 

O Jornal do Brasil publicado em 27 de outubro de 1991 
traz a- seguinte matéria ... ·•o cartão de uma empresa chamada 
Sev:al Ltda -Serviços de Ass_essoria Limitada, que se identi
fica como '·prestadora de assessoramento, planejamento e 
projetas" c ocupa. três salas no _4'·' a~dar do ed_ifício_ Rádio 

- Center, em Brasília ... Seu propnetáno é o empresáno Nor
mando Leite Cavalcanti, grande amigo de João Alves e assíduo 
freqüentador de seu gabinete ... Contam que a empresa obtém 
uma procuração do prefeito a quem estiver prestando seus 
serviços e retira diretamente no caixa do Banco Brasil a verba 
destinada à prefeitura. A maior parte de seus clientes é indica
da pelo relator João Alves, ou parlamenta~es ligados a e_Ie''. 

·Ante tais denúncias, torna-se imprescmdível a avengua
ção. pelo Poder Legislativo, de sua veracidade. As~im sendo 
e tendo em visfa ser o Tribunal de Contas o órgao melhor 
aparelhado para tais auditorias, solicitamos sejarri elas e~ecu
tadas no mais curto espaço de tempo para que não pa1rem 
dúvidas na população brasileira sobre a aplicação do~ recursos 
públicos e a vontade _dos_ parlamentares de cumeruem com 
suas atribuições constitucionais. 

Sala das Sessões, 28 de de outubro de 1991. -Senador 
Eduardo Suplicy • 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri
mento lido será publicado e oportunamente incluído em Or
dem do Dia. 

Esgotado o temPo destlfl.ado ao Expediente. 
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PaSsa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
DíSC-ussão, em turno úniCO~·do Projeto-de Lei da Câmara 

n' 121, de 1990 (n' J.l69/88, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes do 
corpo humano, com fins terapêutícos e científiCOS, e-dá outras 
pTovidências, tendo 

PARECERES, sob n'' 198 e 383, de 1991, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, ljl pronunciamento: favorável ao 

projeto; 29 pronunciamento:_ favorável às Emendas de n..,s 1 
a 4 e 6; e contrário à de o9 5, de Plenáriô. 

Discussão do projeto e das emendas em turno ÚJ}ÍCÓ. 

(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão._ 
Em obediência ao disposto no art. 168 do Regimento 

Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia, a ela retornando 
na sessão de amanhã, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENJ'E (Dirceu Carneiro) - Item 2; . . . 
Discussão,- ein tU.fuOúnlCCi;-âo Parecer n9 173, de 1990, 

da Comissão de CoD.StifUiÇão, Justiça e Cidadania, sobre con
sulta formulada pelo PreSidente do Senado Federal quanto 
ao disposto no § 4• do art. 38 da Lei n' 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, em face do estabelecido no § 2' do art. 
50 da Constituição Federal. 

Concluiu a douta Comissáo-que: . 
1) o Senado Federal, no legítimo exercício da sua 

competência constituciónal (arts. 49, inciSo- X, e 52, 
incisOs XII e XIII), disciplinou, no seu Regimento In
terno ( art. 215 e segs.), de forma exaustiva e excludente 
de qualquer outra norma de natureza diversa, a questão 
do processamento parlamentar dos pedidos de informa~ 
ção, inclusive, no particular da competência delibe
rativa e do quorum para votação; 

2) o preceituado no § 4• do art. 38 da Lei n' 
4.595/64 encontra-se derrogado a partir da superve
niência do disposto nos arts. 215, inciso I, e 216, indSo 
III, do Regimento Interno. 

Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em obediência ao disposto no art. 168, do Regimento 

Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia a ela retomando 
na sessão ,de_ amanhã', em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Está esgotada 
a matéria cOnstante-da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pau

sa.) 
S. Ex~ não está presente. 

· Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra. 
(Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a pala:vra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÁO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, _ 
Srs. Senadores, hoje, vou tratar de um assunto que está nas 
páginas da imprensa de todo o Brasil. É com relação a essas 
compras de uniformes e acessórios -das Forças Armadas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui estão alguns trechos. 
os quais peço a transcrição nos Anais, de notícias da ímpÍ'énsa 
a respeito ·desse assunto, sobre o qual farei o devido comen
tário, sob a ótlca deste Senador. 

Estamos vendo aqui, no Estado de S. Paulo, do dia 25 
de outubro, uma manchete: 

TINOCO FAZ DEFESA DO 
EXÉRCITO NA CÂMARA 

Brasília- O Ministro do Exército, General Carlos 
Tinoco, voltou a·defender ontem sua pasta das denún
ciãs -de superfaturamento na compra de uniformes e 
roupas de ciuna e banho. "O Exército não tem nada 
a esconder ou a dever, pois nossos procedimentos admi~ 
nistrativos são abertos e transparentes", afirmou o mi

-nistro, durante depoimento à Comissão Parlamentar 
de Iriquérito (CPI) que investiga a iriternacionalização 
da Amazónia. Tinoco pediu aos integrantes da CIP 
que discutam no Congresso quais interesses estariam 
por trás do que define como "campanha de desmora
lização das Forças Armadas". 

Para o ministro, é preCiso esquecer o paSSado. 
-•-•o País deve se aglutinar, retomar sua auto-estima 
e entender que todos estamos no mesmo barco", decla
rou. "Se o barco, afundar, afundamos juntos". 

Aqui, na Folha de S. Paulo, tem outro artigo. 

MILITARES INSISTEM NA 
TESE DA DIFAMAÇÃO 

Os três ministros militares aproveitaram as come-
--morações do Dia do Aviador, ontem, para insistirem 

na tese de que há uma campanha contra a imagem 
das Forças Armadas. "Questionam nosso comporta
mento, nossa capacidade e até a necessidade de nossa 
existência", disse o Ministro da Aeronáutica e fez mil" 
alerta aos responsáveis pela campanha contra as Forças' 
Armadas: .. Porém, não nos vencerão, nem no ímpet'o, 
nem na consciência do dever a cumprir". · . 

Tanto o-Ministro do Exército, Carlos Tinooo; . 
quanto o da Marinha, Mário César Flores, evitaram · 
comentar as denúncias sobre irregularidades na licita
ção promovida pelo Exército para compra de unifor
mes. O Ministro da Infrã-Estrutura, no entanto, garan
tiU que o Ministério do Exército vai obedecer a orien
tação geral que o Presidente tem feito a todos os miflis
tros desde o início do Governo. "Qualquer suspeita 
de;: irregularidade deve ser apurada. Se configurada a 
suspeita, as pessoas responsáveis devem ser punidas. 
AS medidas necessárias setãb tomadas independendo 
se estão na área militar ou na área civil" .. 

Também na Folha de S. Paulo, temos 

EXÉRCITO DEFENDE LICITAÇÃO 
PARA UNIFORMES 

O Minitério do Exército classificou de "mais um 
episódio da campanha sistemática de tentativa de des
crédito das Forças Armadas"- a série de reportagens 
publicadas pela imprensa sobre-um suposto superfatu
ramento na licitação aberta pelo ministério para a com
pra de uniformes e acessórios no valor total de Cr$ 
130 bilhões. 
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Outro artigo da Folha de_~~ P;1ulo: "Collor quer-ildi_aÇã-o 
do Exéicitó-apUrada". - -

NOTA EXPLICA A SITUAÇÃO 

Mais um episódiO dã Campanha Sistem-átiêa de ten
tativã-·cte descrédito das Forças ~rmadas jun'to à opi_: 
nião pública se processá, desta vez, centrada no jornal 
O Globo. 

No intuito de restabelecer a verdade, o Centro 
de Comunicação Social do EXérCitO" vem a público es-. 
clarecer o seguinte: 

1. As licitações feitas pera FOrÇá'~ quen-tõ-riiduil
dam necessariamente em compras de tocto·s ns- itens 
licitados ~obedecem a normas ·rígidas, não só refe
rentes às especificações do material a ser adquirido, 
como também quanto às garantias~~ capacitação, téc
nka ·e fiilanceirà, do fornecedor. 

2. A licitaçãú a Cfue se rerere 3 reportagem em 
causa, corno todas as demais, levadas a efeito j:>or este 
Ministério, fOi realizada de acordo com a legislação 
federal vigente. o·c({ft.C:SJ?orlcterite edital foi e_laÇor~do, 
como de praxe, segundo cláusulas rigorosas. Dessa for~ 
ma, das 53 empreSaS que· acorreram à licitáção ... e 
sai- por ar-m6sttant6~ ã ~o=plnião -piíbfíca- a -pOSiÇão do_ 
ExérCito. 

Há outra no Estado de S. -Paulo. "O Exé-rcitO cOntesta 
irregularidades em licitações".-

"TCU investiga concorrênda". 
Collor afirma; homologação; só depois de tudo muito 

bem esclarecido. E o Ministro Jarbas Passarinho ressalta:__ "Ti~ 
noco jamais contemporizou com os corruptoS", conforine 
transcrevem abaixo: 

O Presidente Fernando Collor determinou orltenl, 
em Brasília, ·a apuração de dcnúricia de s.u]?erfatura
mento de preços de uniformes e artigos de ~ama e 
banho em concorrência promOvida pelo Exército. O 
resultado_ da licitação iría _ser COrlfirinado ontem, mas 
diante da suspeita de irrcgularidaáe-s levantada por re
portagem publicada no domingo pelo jornal O_Giobo, 
a homologação foi suspensa, Collor afirmou que antes 
é preciso--que "tudo fique muito bem esclare~do". O 
Exército està prcpai"árido relatório em que explicará 
ao presidente as razões p-ara os preços --dos produtos 
estarem cotados, em-média, cinco_ vezes acima do que 
se cobra no mercadu. 

PASSARINHO CONFIA NA INVESTIGAÇÃO 

BRASÍLIA- O Ministro da Justiça. Jarbas Passa· 
rinho, garantiu que se a denúncia s06re tiregularidades 
na concorrência do Exército "tive,r. hase reãl'' haverá 
investigação e pUn1Ção~· ~.-~ -- -.-· - · < 

P~ssarinho levantpu a hipótese de que esteja ocor
rendo um problema de tomada de preços. "Isso é muito 
comum, infelizmente, por -causa- da inflação", crise. 
Admitiu, no entanto, existência de .. corrupção também 
entre os militares. "Ning~ém jam_~is ,teve a idéia de 
que o militar, por ser nlilitar ~-é_ abs_olut_~_me_q_te puro, 
tanto que existem as audiforías1

', comentou. 
Segundo Passarinho~ -no-_-e!ltinio, o -Miriistr()_ do 

Exército, CaifOs Tifioc_o;"j3ilütis Co~ritêripdii~U·; Com 
os corruptos. E enfatízou que as auditori3s óa área 
militar efetivanierite-punem os envolvidos em irregula-

ridades: "Toda vez que algo se comprova, o respon
sável é condenado". 

TCU WoC~~tR~w~ORIA 
Desmoralização - O chefe do Gabinete Militar 

da Presidência, General Agenor Homem de Carvalho, 
-disse ontem que as denúncias de superfaturamento na 
compra de fardamentos e roupas de cama e banho 
pelo Exército fazem parte de "uma campanha de tenta
tiva de desmoralização das Forças Armadas". O gene~ 
ral não soube dizer, entretanto, de onde partem essas 
campanhas. 

~ E, por último. O Estado de S. Pa.;lo: 

EXÉRCITO CONTESTA IRREGULARIDADE 
~EM LICITAÇÃO 

Sr. -Presidente, Srs. Senador~-s. quem fal~ ~este momento 
tem muita autOridade a respeito deste problema das Forças 
Armadas. 

_Fui um polítiCo que teve-seu ma:ndato cassado e seus 
direit_os políticos suspensos-. Respondi a dois IPM das forças 
Arrnac:!_a_s. Assisti a muitas tentativaS de desmoralização das 
Forças 8-rmadas nesses 40,_a:no_s_.de vida pública. 

Estamos muito bem lembr-ados, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, do Sargento Garcia, que tentuu quebrar a hierarquia 
militar naquela época, e o r~sultado fqi o que nós conhecemos, 

"'ull)~ golpe milita~_ que nos fez_ passar todo esse tempo· sob 
um-- re-ginle de força. . -

Estamos vendo, por outro lado, o Capitão Bolsonaro, 
---que eu respeito, que é Deputado Federal. Ele tem seus proble

rn~s tal}lb.~m.çom flS .forças Armadas. M~s oijo podemos de 
maneira alguma ouvir o canto de sereia. 

- -Tenho certeza absoluta de que essas licitações serão deviw 
damente esdarecidas, porque o_ Presidente Collor, desde o 
início .do seu Gov_erno, disse que as denúncias feitas seriam 
apuradas com todo rigor, como realmente tem ocorrido, a 
começar pelo INSS. 

Não acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que os 
três Ministros das três Forças Armadas façam uma concor
rência num valor elevado como esse das compras de material 
para o Exército e que esses preços esteJã.m fora da realidade. 
V. Ex~ sabe que eu aqui, nesta tribuna, me bato contra os 
oligopólios e os cartéis. Na semana passada, tive ocasião de 
bater forte contra os cartéis e o seu chefe. Tenho certeza 
quase absoluta de que essas ·compras estão sendo feitas da 
seguinte maneira: fiZe-mos-ulna coinparação de preços entre 
alguns itens existentes em certas lojas, mas em pequena quan
tidade_. Defendo o. micro e o pequeno empresário, maS uma 
quantidade grande como essa de que o Exército está necessi
tando só pode ser fornecida por empresas de grande porte. 
Ess-e; fornecimento de grande porte não é feito em trinta, 
sessenta ou noventa dias, pois os produtos serão entregues 
dentro de noventa a cento e vinte dias, e os preços têm que 
acompanhar a inflação. É por isso que estão diferenciados 
das compras de hoje. Não acredito que um quantitativo imenso 

-como esse tenha qualquer sinal de corrupção. _ _ 
Por um lado, foi muito bom. Estamos com a imprensa 

_fala4.~. escrita e tele visionada -ªPerta; temos que ter condições 
çle dizer o que sentirilos, maS temos qUe ver, também, Sr. 
~re~~"ente, o oUtro lado da_ história. Ternos que ter a impi"ensa. 
Nós, do Congre~so N:aciona~J ~e_nadores e Deputados, vemos 
com Jlluita c3utel~ __ es~_e_ problema. Não_ se pode desvirtuar 
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os fatos para tentar desmoralizar as Forças Armadas. que 
são a espinha dorsal do nosso País. - - -

Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente 
Fernando Co!lor de Mello já determinou - e S .. E~· o Sr: 
MiniStro do Exército está esclarecendo, juntamente - que 
esse problema seja tratado de uma forma transparente. Não 
poderemos julgar sem priinciro ter piavas do que está aconte
cendo, porque soa mal perante o nosso ExércitO,-ã.s nOsSàS 
Forças Armadas. 

Sr. Presidente, falo, neste· momento, alertando a classe 
política, principalmente aquela que tem os- pés na terra e 
sabe que a nossa democracia, cada dia mais, tefn que ser 
fortificada. As nossas Forças ArmaQas têm se comportado 
à altura do sacrifíCio~- qtraifdo o Poder passou para os civis. 

Tive ocasião de conversar com o Presidente Fernando 
Collor a respeito dos soldos das Forças Annadas. Tenho um 
afilhado que é tenentcMcoronel do Exército, coinanda uma 
guarnição na Bahia, e, no _firil do ano passada, me pediu 
uma passagem de avião para visítar ós seus pais, em-Recife, 
e eu a mandei. Isto é uma prova do que está ganhando. 

O Preside.1te se sensibilizou e deu aquele aumento e, 
agora, m_ais 50% às Forças_A=tlnadas, porque, realmente. estaM 
vam passando necessidades. Não podemos nos deixar envoiM 
ver, nes~e momento, pelo canto de sereia, quando muita gente 
deseja o píõi para -o nosso -País e ver o circo pegai fogo. 
Temos "que aguardar com cabeça fi1á a·in(j_Uerito _que está 
sendo feito; tudo será investigado. Tenho certeza absoluta 
de que o Min]Stro Catlos Tinoco, o Ministro Sócrates Monteiro 
e o MiriiStro Mário César Flores estão à altura dos seus cargos 
e têm a responsabilidade, como comandantes das Forças ArM 
macias, de dar essa- satisfação à opinião pUblica e ao povo 
brasileiro. 

Portanto, Sr. Presidente, neste momento quero apenas 
alertar a Nação para que não se deixe envolver por esses 
maus brasileiros que desejam conturbar o ambiente político 
e democrático deste País lançando pecha às nossas Forças 
Armadas sem terem provas suficientes. 

O Sr. Eduardo Suplicy - se'nador Ney Maranhão, V. 
Ex~·me·permite um aparte? -

O SR. NEY MARANHÃO -Ouço V. E~•, Senador 
Eduardo Suplicy, com prazer. 

O Sr_. Edua_rdQ Suplicy- Senador Ney MaranhãO, ouço 
com atenção suas palavras em defesa das instituições, em 
defesa das Forças Atmad_as. É preciso separar muito bem 
o que seja a imagem do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, 
das Forças Armadas em geral, em relação a uma -possível 
prática que, em se detectando sinais de irregularidade, há 
que se apurar com seriedad~_. 

O SR. NEY MARANHÃO - Çoncordo com V, _E~• 

O Sr. Eduardo Suplicy- Claro que quando a imprensa 
revela que houve a compra de uniformes e outros materiais, 
por parte de urna unidade do Exército, com sinais de superfa
turaillento, aí não se está querendo macular a image~ do 
ExércitO. -o jó-rnal O Globo foi o ijue leve a iniciatiVa, :mas, 
agora, todos os demais órgãos de imprensa do País, tendo 
averiguado que, de fato, houve preços acima dos de mercado 
na compra daqueles bens que normalmente o Exército adqui
re, obviamente há que se fazer averiguações. Além disso, 
esse episódio pode trazer lições. Aii:Jda na semana passada 
o Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira, 

disse perante a ComiSsão de Constituição-, Justiça e Cidadania 
que a presente Lei n~· 2.300. que regula as licitações. muitas 
vezes, leva a procedimentos inadequados, que permitem com 
que empresas se corribin-em para acabar lesando o Estado. 
Então é necessário que deste episódio nós aprendamos lfções, 
seja no que diz respeito à maior transparência de procedi
mento seja, em especial, para prevenir irregularidades_._ Aliás, 
uma das melhores maneiras de prevenir irregularidades é jus
tamente a transparência imediata e rápida sobretudo daquilo 
que é feito com os recurso-s do povo. E aí mais uma vez 
lembro que o acesso pleno ao Sistema Integrado de Adminis
tração Financeira da União constitui uma das maneira_s mais 
eficazes do Executivo permitir ao Congresso NaciOnal a trans
pa-rência total dos seus a tos, porque, permitindo ao Congresso 
Nacional saber como são_ feitas as compras pelas unidades 
governamentais, estará permitindo à opinião pública, ao povo 
brasileiro, saber a quantas anda a administração pública. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Suplicy, V. Ex• 
vem ao encontro justamente do que estou falando. Estou 
apenaS alertando que. nas entrelinhas do que está saindo em 
alguns órgãos da imprensa, tenta-se desmoralizar as Forças 
Armadas. Estou de acordo com V. Ex~ Aliás, na semana 
passada, posicionei-me contra eSses oligop6lios- três empre
sas - através dos quais a FAE compra mercadorias para 
as criail.ças âo Brasil. Estou chamando a atenção para a má-fé. 

O GC?verno está t~mando providê!lcias, está aí o PresiM 
dente Collor, com suas declarações, que está mandando inves
tigar, o Ministro do Exército também. Agora não podemos 
fazer uma suposição sem antes teritilnar de apurar os fatos, 
o que está acontecendo. V. Ex\ que é um homem experi
mentado politicamente, sabe que se está tentando, nas entreli
nhas, desmoralizar as Forças Armadas. É contra isso que 
me posiciono. -

Agora, com relação ao problema dos preços, urna empreM 
sa que compra poucas mercadorias estabelece aquele preço 
porque pode entregar de imediato. Mas uma quantidade imen
sa, como essa que está sendo feita no pedido do Exército, 
não pode ser entregue com vinte dias. É entregue com trinta, 
sessenta ou noventa dias. Acredito que estes preços estão 
sendo calculados com base na_ entrega dessas mercadorias, 
o_u seja. acompanhando a inflação. Isso é uma suposição, 
S~nador, )TiaS tenho certeza absoluta de que tudo isso vai 
ser esclarecido, de que os chefes das três Forças Armadas 
vão esclarecer tudo, vão tornar tudo transparente, porque, 
acima de tudo, eles querem ver o nosso Exército, á nossa
Marinha e a nossa Aeronáutica sem nenhuma pecha de corrup
ção ou safadeza. 

Não estou dizendo que isso não possa ocorrer em algum 
--ponto. V. Ex• sabe que até no Vaticano, o Monsenhor Paulo 

Marcihkus, que era um homem próximo ao Papa, esteve en
volvido no escândalo do Banco Ambrosiano. Não discuto esse 
assunto, tenho apenas a preocupação de termos em mente 
que as Forças Armadas são uma instituição séria. Este é o 
meu ponto de vista. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR- RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, recebi em mínha casa, em Belo Horizonte, 
a visita muitO honrosa de uma comissão de professores e alunos 
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t.lo Centro Federal de Educação Te_cnológica de Minas Gerais, 
lá conhe.cido por Cefd. Essa comissão era constituída de_ pro
fessores. alunos c pais de aluno_s._ Eles fizeram uma denúncia 
c pcdi-lht.::s que me entregassem, por escrito, os dados dessa 
denúncia, por is:o.o venho aqui fazer urit8 breve -eXposição e. 
peço a V. Ex', Sr. Presidente, que, nO final.. faça constar 
nos Anais desta Casa e_s_ses documentos-denúncia que, segun
do eles, dizem respefto à eleição que houve no Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Minas Gerais Cefet. 

Na eleição passada, não essa a que nos referimos nesh:: 
instante, houve uma indicação, c é normal que fique ao Minis
tro o direito de escolher. entre os_ cinco- ou seis candidatos 
indicados, aquele da preferência de S. Ex• No entanto, desta 
vez eles resolveram, num aperfeiçoamento democrático, la
vrar um termo em cartório de que constava que o mais votado 
de todos_reeebcria apoio unânime de todos os _outros candi
dato~. inclusive havia o compromisso de, se indicados, não 
accítaicm, para- tentar que o próxiitiã diretor entre pristígiado_ 
pela comunidade estudantil e também com força moral junto 
ao Ministério, a fim de que possa lutar pelo Centro de Educa-
ção. o Cdet. -

Há, inclusive, aqui, a cópia de um documento em que 
os cinco candidatos mais votados registram em cartórío ·que 
não tomarão posse, que abrem mão da sua indicação para 
o Ministro.-

Interessantc, Sr. Presidente, é que ganhou _essa eleição 
-por uma larga diJ_erénça- o firOfcss{_)r Carlos Alexandrino 
dos Santos, que é professor há muitos anos naquela entidade. 
como dizem por lá, ele é ·~um cefetianO doente", porque 
foi aluno c hoje_ é_ pr,Wesso-Cno Cefet,- féin -o--maiOr ·amor 
pela entidade. 

O Cefet é muito querido em Minas Gerais. Há mais de 
80 anos presta valiosa contribUição à comunidade, inclusive 
à indústria do E5tádo, formando técnicos de -29 e 3o grau. 
POr iSso mes-mo, todos-estava pretendendo que saísse, repito, 
da comunidade, indicado por alunos, professores, pais de alu
nos. alguém bastante prestigiadç para dirigir essa-esCola. 

A diferença entre- O primeiro e -o segiútd9 colocados foi 
de 63 \:otos. Interessante é que o diretor, prOfessor Wilton 
Mattos, segundo denúncias, havia <;:onduzido o processo com 
bas_tante parti pris colocando toda a sua simpatia na candí
datura do professora Luiz Fernando. TUdo fez, dentro de 
suas possibilidades, para -que o professor Luiz Fernando fosse 
classificado. ele acabou classific3rido-se em 2~ lugar. 

Houve a denúncia de um professor, em minha casa, que 
me assustou. Logo após o resultado, o então dirctor, professor 
Wilson Mattos houver-a dito lá na hora: "esse crioulo não 
vai tomar posse. Verdadeiramente, o professor Carlos Alexan
drino é negro._ Começou, Cntão 1 ull).a grande disputa,_ com 
uma denúncia que considero a maís grave -desse lamentável 
episódio. Segundo _ _9s prof~?_sores e alunos dessa comissão 
que esteve em minha casa, ess-e dirctor passou a vir a Brasília 
com muita freqüencia aliciar apoíó polítiCo, iriclusive distri
buindo passagens do próprio Cefet, quer dizer, -utilizando 
dinheiro público, para fazer política no sentido de evitar que 
o dito crioulo tomasse pos-se.-- - - --_- - .. 

E visitou~me, um-(Ha, o- professor Carlos- Ale-Xa~drino 
dos Santos, por demais conhecido c respeitado por todos nós 
cm Belo Horizonte, e me contou, mais ou menos, o qu·e 
havia acontecido. Eu lhe disse que não pertencia a esse_ Gover
no, que era Oposição. Ele me respondeu que mesmo assim 

gOstaria que eu o recomendasse. Passei a recomendá-lo ao 
nosso ex-colega, o então Ministro da Educação, Carlos Chia-
relli. · 

Algum tempo depois, o Professor Alexandrino volta a 
Brasília para defender o_seu direito, ajudado, como sempre, 
com uma contribuição dos professores e dos alunos, fato con
firmado pelos próprios alunOs e professores. Mas, Sr. Presi
dente, apesar da luta, do sofrím.ento, o professof-Carlos Ale
xandrino verdadeiramef1te foi jogado para eScãD.teio, e não 
tomou posse. É claro que assite ao Ministro da Educação, 
inclusive ao Ministro José Goldemberg, para quem liguei pos
teriqrmente, a _pedido do professorCã.rlos Alexandrino, dando 
informações, o díreito" de decidii" SObre a nomeação. Não me 
assite o direito de pedir tal nomeação. Não pertenço a este 
governo, faço parte da Oposição, mas considerei do meu dever 
prestar informações sobre o professor Carlos Alexandrino dos 
Santos. Fui muito bem recebido, pois o minístro é _um homem 
muito educado. 
- Mas: Sr. Presidente, estou aqui com eSta séri~ de dOcu

mentos denunciando as referidas irregularidades, de_monstran-_ 
do que, na verdade, houve uma manobra do atual diretor. 
Inclusive, a denúncia mais gr_ave, no meu entendimerito, é 
o .uso de dinheiro público com passagens para comitivas que 
v~eram a.Brasflia conversar com _o Ministro, a fim de desres
peitar o resultado da eleição. 

E.-quero aqui registra que o Cefet, está' em greve, está 
inteiramente paralisado, o que não ocorria há muitos anos. 
Professores e~ alunos decidiram pela greve, com a conivência, 
a _cumplicidade, o comprometimento, _também, do_s pais dos 

__ ahm_os que consideraram absurda essa preterição sem maiores 
explicações, principalin6nte em virtude dessa luta inusitada. 
E, muitas__yezes, os membros dessa comiSsão denunciavam 
que tinham medo do continuísmo da gestão do professor Wil
ton Mattos, que foi justamente quem conduziu o processo, 
dizem que "tentou forçar a barra". Os documentos estão-aqui, 
estou remetendo cópias ao Ministro da Educação, mas enten
do ser a tribuna do Senado e local adequado para eu transmitir 
a S. Ex~ a insatisfação dos professor~s e alunos do Cefet, 
tanto que estão todos em greve. E esse pessoal - eu diria 
- é pouco politizado nesse sentido que entendemos bem, 
de politizar aquilo que deveria ser emirienteini!nte técnico; 
é um pessoal de muíta consciência política, política· com P 
maiúsculo. E quero dizer que o que eles estão reivindicando 
é reforçar ã democracia nesse momento; começar a exercitar 
a democracia nas escolas. E o que mais os assusta é que 
houve Um compromisso.-Após o-resultado da elefção, o segun
do colocado encaminhou-se para o professor Carlos_ Alexan
drino dos Santos afirinando que não pleitearia e nem aceitaria 
a indicação, que o professor Alexiindrinà já era o diretor, 
e o felicitou pelo fato. Depois resolveram fazútudo por escrito 
e registrar em cartOrio. Mas, agora, veio a indicação e o segun
do colocado quer tomar posse, fato que nem os alunos nem 
os professOres éstão querendo permitir. O interessante é que 
é _o ç:,orpo docente. que está tomando tal atitud_e. . . 

Eritão, Sr. PreSidente, finalizando, gostaria de ressaltar 
duas questões. A primeira, é que dentre as denúncias de irre
gularidades citadas, considero que a maior de todas é o uso 
do dinheiro púb~ico_ para esse trabalho de aliciamento que 
se _fez no Ministério. -

A segunda, na qual eu não gostaria _de entrar, até por 
receio, mas da qual tenho um documento por escrito, que 
vai constar 90s Anais, é o preconceito de cor, o preconceito 
racial. Houve até uma denúncia coletiva à imprensa, a respeito 
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da discriminação racial contra o·professor do Cefet. Es.lá- aqui 
por escrito -e vãi CóilStàf dos Anais, repito. 

De maneira que. estou apenas lendo e pediria ao Sr. Mif!.is~ 
tro da Educação, em quem tenho tanta esperança, pois que 
é um homem que teve, segundo a imprensa de São Paulo, 
uma gestão muito profícua à frente da USP, _que também 
agora, no Ministério, contribua para a democracia, aten~en~o 
à comunidade_ csçplar_çl_p_ Cefet. O Cefet é I:J.Mª org<!mzaçao 
de mãis de oitenta anos, muito querida em Minas Gerais, 
na indústria e também junto àqueias pessoas que, muitas ve
zes, não têm condição de fazer um curso superior, maS que 
se dedicam ao curso técniCO_:_Devo dizer também que o Cefet 
tem curso de.terceiro grau, ComO o de e·ngenhariamecânic<J:. 
Eta o-q-üe tinha a dizer, Sr. Presídente. (Muito bem!) -

concretizar o seu desejo, ou seja do oontinuf~mo do mesmo 
·grupo, como aliás até Os jornais IJOtil::iaram. e evitando a 
uma possfvel e futura auditoria no Cefet. já que !lários incJícios 
já existem a respeito. - -

-Foi assim, intenso, contínuado .e .Je~lnanente. c seu 
trabalho de vai e .vem a Brasília, e:\s ·vez_t.:S com urna, gran<.~~ 
equipe de assessores, fazendo cont ... -:.;s -coi(- todas as iireat": 
políticas e do_ zo escalão do Ministéi.iO,- tudo pür cont:• :io~ 

cofres_ do Cefet, conforme se poderá (..'0nstatar pd~'S seus rcs~ 
pectivos registras de viagens e es_tadias na capital federal. 

.:.._A lista sêxtupla só foi envíã:da ao MiniStri.J da EõUCaçãf~
no día 1°"de julho e só protocolad&n oficiah;:;-ente, no di(\ 1::1_, 
dentro de seu plano de confundir o candU .. 1to l" c~lt~c~l.do, 
pois este jã havia entrado com algul"l~ oocumentm .. par~ mstru·~ 
o processo, dentro daquele prazo, certo de seu prot:'tco!o já 
feitO; ·e foi assim obrigado a tudo_ fazer de nc:'iv, pois os se1:~. 

DOCUMENTO A QUE SE REF'ERE OSR. RO- citados documentos não encontraram o "principal e l'"r·: que 
NAN TITO EM SEU DISCURSO: recebesse a juntada. 

Cefet :- MG - _Centro Federal de Educação_ Tecno_~ -- -:-:-Procurando difié:Ultãr~e nenhuma no:ícia oi.. .~ricl-ttação 
lógica de .Minas. Gerais. ofére·cer a-o Pfof: Cari6i-AleXãiidfinO;- prOêeSSOu~se, a 113rtir· 

de então, uma interminável sérii de expedientes inccrretos 
-Inicialmente chamada de "Escola Técnica FeOerãJde e_s~m qual_q':l_~r é ti~, tumultuand_o a t~amita~ão legal iJe \Jrl?, 

MiD.ilS"Gé'raiSn, hã mais de 80-anos preStando valiosos serviços tentando com isto favorecer o seu candidato, embora o propnc 
ao ensino prOfissionaliZante no Estado, subordinada ao Minis:... pouco t8.zia~ já -qUe -o in-teresse nlã.ior ~fa do Prof. Wiltr.-~1 
tério da Educação. Mattos, de continuísmo, agora perfeitamente cau-:ctefi:Zado 

-No dia 10 de abril de 1991, foram realizadas as Eleições com a informação de que ele será convidado para ser o "nov::>'' 
para o preenchimento do cargo de Diretor Geral, cujo rilan~ Vice-Diretor. 
dato teria então o seu termino no dia 3 de outubro. _Este período, aliás muito triste e desagradável, se tu r~ 

-Uma Resolução de n9 45/90, de 19 de dezembro de nou uma longa história, cheia de lamentáveis fátos e porme-
1990, disciplinou a mesma, em todos os seus aspectos, tendo nores, inclusive numa campanha sordida contra o P coloçad.o. 
os 9 (nove) candidatos atendido as exigências básicas ali esta~ _A verdade é que o 1" colocado,_o candidato f'1,ôs vota~ 
belecidas. --------- do o to da Lista Sêxtupla, o Prof. Carlos Alexandrino dos 

-As Eleições foram realizadas em Belo Horizonte e Sa~tos, além de seus apurados 322 votos, recebeu, ~m seguida, 
na sua Unidade Escolar nã cidade de Leopoldina, MG. 0 _ incondicional apoio e adesão, formalmente fe1tos, do 3o. 

-Apurados os votos, pela Comissão Oficial então desig~ do 5" e do 6" colo.cados na lista Sextupla, cujos nomes constam 
nada, foi pela mesma apresentado o resultado final (Mapa dQmapa do resultado oficial (anexo), e mais tambt!m_daqueles 
anexo), se projetando em 19 lugar, como o. Canditato mais outros 3 que se posicionaram no 7", no s~ e no 9\· lugares, 
votado, o Prof. Carlos Alexandrino dos Santos, com uma numa demonstração total de acolhimento ao seu nome, o 
expressiva diferença de 63 votOs do 2~ colocado, o Prof. que totalizou, portanto, _ele_itoralmente, cerca de 621 votos 
Luiz Fernando Gomes Guimarães. Aquele com 322 e este num Colégio Eleitoral de 953 votos, ou seja, percentualmente. 
com 259 votos. · - mais de 65% de-- aprovação, acrescidos ainda, também, t! im-

- Em solenidade _oficial, no auditóriO do Cefet, quando portante salientar, do apoio formal das Associações~dos Servi~ 
a Comissão anuri.ciou o resultado final do Pleito, o então dores, dos Docentes e de Pais e Mestre_s do Cefet - MO, 
2~' colocado, num gesto até considerado elegante, n~quele e de seu Grêmio Livre. 
momento, cumprimentou o vencedor, afirm3ndo ao mesmo 
que "não _tendo sido_ ele 0 1~' não iria pleiteiar 0 cargo", talvez -Um resultado que poderíamos definir, em termos e lei~ 
lembrando dos termos-de seu compromisso-público assumido torais como tendo havido urna aprovação unânime, um resul~ 
em um documento firmado, antes das Eleições, no dia 19 tado acreditamos inédito no_ Brasil, e que não poderá ser 
de março de 1991, que teve suas firmas reCOnhecidas e 0 contestad_C?• pois que devidamente comprovado, ~uando, nor
devido registro em Cartório~ - _ - .- - " -- --- malmente, em pleitos semelhantes, todos_os candtdatos dentro 

-Naseqüênciadacita:daResoluçãodeveriaoentãoatual destas_ listas lutam sempre, isoladamente, cada um por si, 
Díretor, Prof. Wilton da Silva Mattos, preparar alista sêxtupla para a sua nomeação. 
para ser enviada ao Sr. Ministro da Educação. Realmente, -Que se acrescente agora, a todo este quadro da eleição, 
para este expediente, correria um prazO" previsto, mas isto um outro fato que deixou perplexa toda a comunidade do 
não aconteceu, o prazo foi vencido, um grande período pas~ ~fet- MG, a existência de um documento público, firmado 
sou, sem qualquer notícia aos interes-sados, candidatos, princi- pof quatro dos então caildidatos, onde se incluem o 1 ~coloca~ 
palmente ao Prof. Carlos Alexandrino. do, Prof. Carlos Alexandrino dos Santos e o 2<:> colocado, 

-Aí começou um processo de- atitudes irregu~arés e ex~ Prof. Luiz Fernando Gomes Guimarães, datado de 19 de mar~ 
pedientes que contrariavam as e&igências legais quànto a pra- ço- de 1991, depois de uma r_eunião prévia realizad~ no dia 
zos, e diversas manobras do Prof. Wilton M_attQS, Diretor anterior, dia 18~3-91, assUme, numa tácita e antecipada renún~ 
em exercício, num maquiavélico plano de tudo fazer, de qual- cia o compromisSO que ·nenhum deles aceitaria ser Diretor~ 
quer maneira, para conseguir a nomeação de seu candidato, Geral do Cefet - MG se não fosse" legitimado pelo maior 
o 2~' colocado, Prof. Luiz Fernando, pois com isto conseguíria número de votos da Comunidade". (Cópia anexa). 
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-Se quanto a esta sua afirmação- compromisso, Con.: 
forme os termos do 1» item do citado documento, e o 29 colo
cado demonstrou desprezo pelo que assumiu, também assim 
procedeu quanto ao se-u 2" item, onde ele declara "que lutará 
junto ao MEC, aos políticos e a quem mais de direito, para 
que o candidato mais votado, no pleito eleitoral de 10-4-91, 
seja o escolhido e nomeado Diretor-Geral do Cefet- MG ... " 

-Devemos somar a estas lamentáveis confradições e 
incoerências na atitude tomada pelo 29 colocado, que o mes
mo, ainda assiÍlou, posteriormente, meses depois, um chama
do termo de aceite (modelo anexo), quando declara, para 
os devidos fins, se nomeado pelo Exm" Sr. Ministro da Educa
ção, aceita ser investido no cargo de Diretor-Geral do Cefet 
-MG. . 

-Salvo alguma "interpretação" do Sr. Ministro da Edu-
cação, o Prof. Luiz Fernando, então escolhido ele, estava 
moral e legalmente impedido de ser nomea-do para o cargo, 
poiS ele já havia renunciado antes, previamente, num docu
mento conjuntO, mas que os-atos são unilaterais, individuais. 

-Acredita-se que o Ex~ Sr. Ministro desconheça este 
compromisso, e os ihtereSsados não levaram ao seu conheci
mento os seus impOrtantes termos, ate! porqüe o meSmo eSteve 
durante todo o tempo desaparecido e só foi entregue ao JJ 
colocado depois da nomeação. 

·.:..:...Além destes registres desagradáveis que vem de tor
n~r, _ _§~gundo entendemos, prejudicada a validade da nomea
ção feifa, n-unca_ um MiniStro da Educação,-em- Brasília, e 
até recentemente nas funções, de procedência paulista, embo
ra com grande experiência universitária, pOderá saber e conhe
cer a realidade de uma escola em Minas Gei"ais, COnlo no 
caso do Cefet- MG. 

-Que também se registre lamentável ato publicado no 
Diário Oficial da_União, nO düi. 3 de. outubro de 1991, assinado 
no dia anteríor, dia 2-10. Foi a licença para s_e 3.uSentar dO 
País, em viagem de estudo a Inglaterra, do Prof. Wílton da 
Silva Ma,~tos (cópia anexa)_,_como Difetor-Ger31 dO Cefet
MG, quando o seu mandato t_erminava_e ele já_ havia passado 
as funçóes para o seu substituto legal, Vice-Diretor, Gilberto 
Sotto Mayor. Este ato fOi aSSinado pelo então Ministro Inte
rino, já que à titular se açhava ·ausente do País. 

-:-A comunidade do Cefet - MG ooitta aproximada-
- mente com 6 mil alunos, entre os Cursos 'do 29, 39-e 4~ graus 

e oitocentos servidores entre professores e funcionários admi~ 
nistrativos. 

--:-Com a situação cpada _e; a g:r~n_qe_ reaçãq ))aVi9a -por 
parte de toda a comunidade, a vida adminis-trativa e escolar 
vem sendo prejudicada em vários e diversos asp~ctos. _ 

r:Z:r;I.;..., ~Zl•i:>.'•'i.- l·~ t.•;J •• ~ ....... t~;.-.,;: . .;•,j,.,.. t•.__ ~ 
L-..::~:. .. ;-.,_",:, !1; 1.l tu .. -..,.;t ... _ .:·--·:•.; 

~L!.~ t!~Ll~il~i~ ~[L~L·~~J)" 1.;:~. • 1'(1•.~~ 1-----·---- ·-------~-----·--------~----·-··---~-· -~ 
1 l'tl ... 1 M I l'f'.;~ I '~~r:i'fí'1) I P.(~~ ll'f 1 r.~~ 1 ~~:,.J."97 t ' ri~~ 1 -• , ,1,;,:; 1n,;•:.• ~! i' i _a~_ 

-.,---,=--'-'-,=·-."-=-,-..,-.-.,.-,,.-.---·--,-.s------~-:-·--..-· ---~---:---.----:;-~------~----;;;--~-~--;::~-----:---;_:~-

~--··----·-. -. -.---

" 
~ ~ I ~ ~ - .-~ <4-<.!::CS ULN: ·-----.._; ___ _::_ __ -.'-. -- u :: 

·--~-----. ---·------------·---'-~-.,--
~ • k-'"-'1 :...t~l'i ~:::.::'"=··----------"----'--,_~-:
;.;.. • ~Tt:l:! ~ !'"Ã"lH W1 SlLY~ t;f ~ ' 

. . " ~:.J ~~ ----·-•--·-· ---C------~----.----~-··--·•-~--~-~------- - - :x. ~::. ~s 

!.!I·.:.""IS::t~*rA!:a ~4 I i.' 
...,.._,.....--.;.;.._----:--.:o--.---· ----·---~----~;-..-----~:------

------~-----·~·------------·----.. -..-------=.~----.... -~-·--~-=-----
1Y H' -- --- ---~ ·-- ·- ---.-- - ~1 I 1~~ ~~ - -

·- I • I t I D ü :- ----;-· ~~-~---.-~---;----;---~-'"'-----'"-~--+-----·-·-;-"7 
-;---,.-·-·--;--~---~-------;----·;------~:--:----~~---:;---~~ 

...,·-,------~~---------- --·---;::------·-·-;;:---~-.-_;--"~.--:--· \';..~ 

[-"l~!.!iltiE:NT'" 



Outqbro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) Terça-feira- 29 7457 

À Comunidade Cefetiana- _ 
OS candidatos a Diretár~Gei-a.J. d_o _Cefet -~ MG ,_.eridos

santes deste compromisso público_, na busca do fortalecimento 
democrático desta instituição Federal de EriSiilo e. rio" ensejo 
maior de tomar o processo _eleitoral, neste País, mas vigoroso, 
mais significa-tivo e, cOri~_eqüénteniente, de ef~#v~ _Validade, 
fazem ·saber a todos os membros da Comunidade _Cefetiã.na 
que, em reunião realizada no dia 18/3/1991, decidiram e,_ por 
assim fazer, se compromissaram ·a: · · · · . -

I- somente assumir o cargo de Diretor-Qeral d<;)_Céfet 
àquele( a) candidato( a) que for legitimado( a) pelo maior nú
mero_ de votos da comunidade; 

II- os componentes da lista sêXtupla lutarão_ junto a-o 
MEC, aos políticos-a quem màí:S di-âi!eito, para que o calidi
dato mais votado, no pleito eleitoral de 10-4-91, seja o esco
lhido· e nomeado Diretor-Geral do Cefet - MG, por Sua 
Execelência o Minstro da Educação, para o quadriénio 92/96. 

Por ser de consenso, assinam o presente c-o~~ 
Belo Horizonte, 1 o;o de março de 1991-Joii_o Bosco L anda

res - Carlos Alexandrino dos Santos -- Luiz Fernando G. 
Guimarães - José Raimundo da Luz - Letícia M~ de Sousa 
Lima- Dalmo Dinardi- Edmar Mendes Silva """"':'" José Faro
cisco de Faria- Antônio José Prata Amado da Silva. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Centro Federal de Educação 
TecliõiOgica de Minas Gerais 

TERMO DE ACEitE 

Declaro, para os_~evidos fins, que, se nomeado pelo Exe
celentíssimo Senhor Ministro de Estado de Educação, aceito 
ser investido_ no cargo de Diretor-Geral do Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Minas Gerais, páfã tim mandato 
de 4 (quatro) anos, contados da data da posse. 

Belo Horizonte, 9 de agosto _de 199.1. -__PrOf~ CarloS 
Alexandrino dos Santos. - · 

Obs.: Esta é uma cópia do "Termo ·de Aceite" que foi 
exigido, segundo o então Diretor9-o Cefet- MG, pelO Minis-, 
tério da Educação e qUe "instruiria" o "processo" da Lista· 
Sêxtupla, e que foi também assinB:dO pelo candiçlª-to ~uiz 
Fernando, fa~ . ..J que passou a contradizer o _seu compromisso 
público, anterionnente assumido. "O Termo" da, mesmo está 
dentro do citado processo, como os demais: 

DESPACHOS DO MINISTRO 

Em 2 de-outubro de 1991 

O Ministro de Est3do, interino da Educação, ·n·o-uso da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto n' 99.188, 
de 17 de março de 1990~ autoriza o afastamento do P<iís dos 
seguinte servidores: - -- . ---

Wilton da Silva Mattos, Diretor-GeraJ do Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Minas Gerais- Cefet- MG, 
de 7 _a 21~10-91, com a finalidade de realizar visitã.s -TécniCas 
a Universidades Tecnológicas, no âmbito do Arcordo Capes/ 
Conselho Britânico, ri.~ Inglaterra, -com ÔJ.lUS Capes. (Processo 
n• 23123.005506191:43). 

José Ricardo_ Carvalho Lima Rehder, Professor Adjunto 
da Escola Paulista de Medicina, de 8 a 24-10-91, com à finali
dade de participar do "95 th Annual Meeting of the Amerícan 
Academy of Ophthálmology" _e_ coõ__rdenar_ o-curSo._ '~GJaiJ~ 
çoma, C3.taract end Affibl)iOpia Problems in · ChildreiÍ", noS 

Eslados Unidos, com ónus Capes_. _(Pro~esso i-1 9 

23123.005944191-11). . . . - -- . . 
Marco Antônio Gondfn Petrucci, Professor Adjunto da 

Universidade Federal da Paraíba, de 8-10 a 4-12-91, com a 
fina1idade de particiPar do cu:rso Internaç~Onal_ sobre a ·~4ús
fria no â:mbito- do Des~nvolvimento Rural, em Israel, com 
ônus Capes, (Processo n• 23123.00.5982/91-18). -

Ivan ir Dorothea Spezia Melo, Professor Adjunto-da Uni
versidade Federal de Snata Maria, de 20 a 24-10-91, com 

. a finalidade de participar do XVIII Congresso Latino-Ame
riCano de Patologia, na Argent_iri3_, ~com ônUS_limitac::Io,_ (~ia-
cesso n' 2308!.013827/91-09). - - · - - · - · · · · : · 

· Fernando Roberto Mendes Pires, Professor Adjunto da 
UniverSidade Federal do Rio-de Janeiro, de 7-10-91 a 6-4-92, 
com a finalidade de cumprir programa de Pós-Doutorado_em 
Geologia Econômica·, nos EstadoS Unidos, com ónus CNPq. 
(Processo n•_23123.0033.64191-80). · 

Coletiva com a imprensa 
_ DISCRIMINAÇÁO RACIAL 

CONTRA PROFESSOR DO CEFET- MG 
OTProfessor Càrlos Alexaiu;idno dos Santos, negro-, vito

riosos nas eleições para diretor do Cefet, não teve seu nome 
escolhido pelo MEC que preferiu nomear o Professor Luiz 
Fernando Gomes GUiinarães. - · ·· - - -· 

Quais razões levariam o MI; C a rejeitar o primeiro- colo-
cado na lista sêxtupla que lhe foi enviada? -

Para nós, signatários desta convocatória â Imprensa Mi
neira, o racismo é O fafor determinante na decisão -do Mirlis
_tério, induzida, obviamente, pelos grupos do Cefet contiários 
ã nomeação e posse_ do Prof. Alexandrino. 

Sabemos que os racistas brasileiros jamais assumirão em 
público discriminação Contiã OS negros. Neste caso, por-eXEm
plo, alegam competência acadêmica para encobrir suas inten-
ções. _ 

Rejeitamos tal alegação porque temos â dispoSiçâQ'-de 
qualquer pessoa interessada, dossiê que comprova igualdade 
de qualificação e forinação acadêmica entre ambos, sendo 
que, no caso do Prof. Carlos Alexandrin-o, ele foi o único 
candidato a apresentar um documento de política educacional 
para o-cefet. 

Para nós, a questão racial emerge neste processo ~Qm 
toda a sua- força. De5de quando se tomaram conhecidos os 
resultados das eleições, com~ntários, ameaças e insinúaÇões 
grosseiras começaram: a circular na escola. 

O racismo" é Crime, de acordo Coril a-ConStituição Federal 
e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Belo Hori
-zonte. Não podemos aceitar que existam cargos e funções 
segregadas neste País; isto é a que os negros ná<r podem ter 
acesso. 

Enfim, eStamo::. na luta para-evitar que o Apartbeid, em 
o caso na Áfríca do Sul, se trasfira- para o Brasil. Estamos 
na luta em defesa da decisão majoritária da comunidade de 
professores, funcionários e alunos do Cefet. Proclamamos nos
sa indignação cívica em defesa da cidadania, :d9s direitOs hu-
manos e da democracia. ---

SOlicitamos aos companheiros da Imprensa inrestrító 
apoio-na· divulgação ampla de nossa luta. 

Data: 18-10-91 - Local: Sindicato dos Jornalistas -
Horário: 16h. 

· Noss_os agradecimentos.- Associação dos Servidores do 
ÇeJ:~t - MG, Associação dos Docentes do Cefet - MG, 
Grêjbio livr~ do C~fet, Associaç~ô de pais e Mestres_ do _Cefet 
- MG, Associação Nacional Casa Dandara. 
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Exm~> Senhor dade, movimento que ~iás liderou_ até ,o_ fim, cóii_t_rarü.mc;io 
Professor Doutor a própiia atitude de solidariedade do m-esmo __ na_ ceilmóuia 
José Goldemberg da proclamação do resultado, cumprimentando o 1' colocado. 
MD. Ministro de Estado da Educação e Cultura A lista séxtupla, completamente sob o seu controle, só 

Senhor Ministro, foi enViada ao Ministério da EducaÇãO no dia 1» de julho 
Nós,ProfessoresdoFórumEstadualdeLutaPró-LDB, e, é -importante salientar, o seu .. protocolo" oficial só foi 

comprometidos com a democracia e a gestão democrática da registrado no dia 29 do mesmo més, quase 30 dias depois, 
escola pública, manifestamos nossa estranheza diante da deci- , atraso programado atendendo os seus interesses pessoais 
são tio Senhor Ministro de nomear, para a direção do CEFET/ . quanto ao uandamento" do processo nos esclalões daquele 
MG, não o candidato mais votado- Professor Carlos Alex;an- gabinete, também sob o seu "controle". 
drino dos Santos - e escolhido pela comunidade e sim o Ainda que nenhuma inforinação fosse dada pelo menos 
segundo colocado- Professor Luiz F. G. Guimarães- em ao 1"' colocado, Prof. Carlos Alexandrino dos Santos, a lista 
flagrante desacordo do Ministro com a vontade democrática retornou a sua qrigem, CEFET/MG, em Belo Horizonte, para 
da comunidade Cefetiana. - que fosse procedida uma "alteração,. na mesma quanto aos 

Esperamos que o Senhor Ministro reveja o ato de nomea- nomes, pois, segundo notícia conseguida por outras fontes, 
ção e respeite a decisão democrática das comunidades que, os_seus integrantes deveriam firmar um "documento~· que 
ao escolherdiretamente os seus dirigentes, votam na trajetóriá deClarasse que "estãriam de acordo .. em assumir o çargo pre
intelectual, moral e no compromisso de professores junto à tendido caso fosse, no caso qualquer um deles, o "indicado" 
sua comunidade acadêmica. pelo Sr. Ministro, fato que causou estranheza a todos, inclusive 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 1991.- Fórum Esta· a várias autoridades consultadas, já que nunca acontecido 
dual (MG) de Luta Pró-LDB e também não constava da resolução já citada e da própria 

legislação a respeito,_ então em vígor. 
MANIFESTO O Prof. Carlos Alexandrino dos Santos, também supreso 

Carta !lberta ao Exm• Sr. e até com certo receio, pois nada foí bem explicado, e o 
Presidente da República movimento do _diretor çra grandf? num vai-c::_:vem Belo H;ori-

Com os nossos respeito"sos cumprimentos, estamOS nos zonte·Brasília durante todos e_stes meses (abril a outubro), 
permitindo a liberdade de vir a sua presença para que, nesta com sua equipe de assessores, atendeu a "exigência", não 
honrosaoportunidade,nosfossedignificadosuae"specialaten- o fazendo, entretanto, o 3"', o 59 e o_6~ colocados na lista, 
ção, em face de grande importância dos fatos que passaremos cujos nomes constam do citado demonstrativo anexo, por na
a relatar. ·- tural coerência com suas atitudes anteriores quandq,fo:rmai-

As associações que firmam a presente e, no final, devida- mente, renunciaram em favor do Candidato V colocado, Prof. 
mente caracterizadas, e ora representadas pelas suas siglas: Carlos Alexandrino dos Santos. 
ASCEFET, ADCEFET, APAMES, figuras juridicas para to- Em uma outra e "extraordinária" reunião do Conselh-o 
dos os efeitos, desejam levar ao seu conhecimento que o Cen- Diretor, convocado de emergência, pelo então diretor_ "em 
tro Federal de Educação TecnOlógica de Minas Gerais - exercício, foi a lista "alterada" e "recomposta" com a inclusão 
CEFETIMG, sediada nesta cidade de Belo Horizonte, reali- de outros três nomes, ali na hora escolhidos, sem que nenhum 
zou no mês de abril do corrente ano· as eleições para o cargo deles tenha participado das eleições; que teve um regulamento 
de seu futuro diretor geral 1 tendo em vista o término do então disciplinador1 portanto ora desrespeitado. Esta "nova',' lista 
mandato em curso no dia 3 de outubro. sêxtupla, agora cOm os prazos regimentais máis- áttasados e 

As referidas eleições foram processadas de acordo com superados, foi retornada, "em mãos", no dia 5 de setembro 
uma resolução disciplinadora, cujos itens foram obedecidos, de 1991. 
assim como inscritOS foram 9- (nove) candidatos, que atende- Exm"' Sr. Presidente, 
ram a todas às exigências básicas e indispensáveis. Não abusando de sua paciência e atenÇão-, ·entendemos 

Apurados os votos por uma comissão oficialmente desig- por bem fazer esta longa exposição inicial, pois que conside
nada, projetou-se em 19 lugar, como 0 candidato mais votado, rada por nós como indispensável a sua melhor interpretação 
com 322 votos, o Prof. Carlos Alexandrino dos Santos, seguido para 0 outro aspecto do caso. 
pelos demais, conforme quadro demonstrativo anexo, então 
firmado pela citada comissão. Quando da formal comunicação Eleito por maioria de votos, 322, o Prof. Carlos Alexan
do resultado, presentes os candidatos e toda a comunidade drino dos Santos· recebeu, de imediato, a adesão e o apoio 
do centro, 0 2!' colocado cumprimentou emocionado 0 Pro- formal dos candidatos já citados, e que fizeram parte da lista 
fessor Carlos Alexandre dos Santos como 0 futuro diretor, sêxtupla, depois "alterada", e que se posicionaram nos 39, 
confirmando a ele 0 que havia dito na campanha: "não sendo 5'i' e 6~ lugares, somando um total de mais 220 votos, assim 
ele 0 1"' não iria pleitear 0 cargo". como e mais daqueles que alcançaram o 7"',8"' e 9? lugares, 

Na seqüência dos trabalhos, cheio de incidentes e manipu- com uma soma de 79 votos, resultado que, com os seus 322, 
fações provocados pelo então diretor atual, passou-se a expec- somam o expressivo número final de 621 votos do Colégio 
tativa da feitura da lista séxtupla a ser enviada ao Exm"? Sr. Eleitoral de 953, portanto representando uma aprovação de 
Ministro da Educação

1 
expediente que sofreu um grande atra- mais de 65%. 

so, já que o resultado foi para o ritesmo uma inesperada surpre- Acrescentado a este extraordinário resultado de adesões 
sa. Esta remessa só foi feita depois de uma assembléia do d()S canditados votados, também as associações que estão indo 
Conselho Diretor, sob sua presidência, cuja a:ta que a acampa- a sua presença, a ACEFET, -Associação dOs- Servidores do 
nhou demonstrou sua atitude tendenciosa com a indevida e Cefet-MG, a ADCEFET, Associação dos Docentes do Cefet
inoportuna afirmaçãO de que o "2!' colocado seria o melhor MG, e a APAMES, a Associação de Pais e Mestres do Cefet
candidatc;:>", pois este era seu interesse pessoal de continui- MG. completam esta aprovaçãO, pratícãmente unaníme, do 
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Professor Carlos Alexandrino d~s Santos __ para ~ ~~ir~toria_ 
Geral do C_efet-MG- _ _ . _ _ . . , 

Cõm este quadro comunitário favoráyel, a_gora e_con;1.0 
foi durante toda a campanha, como também com o prestígio 
espontâneo e_ sincero de diversas correntes políticas do Pafs, 
em documentos dirigidos ao-Sr. _Ministro, '!o apoio-~~ Fun~aw 
ção ·Palmares e da Casa Nacional_ de Dandara, H~a __ g_ran_de 
e inesperada surpresa ocorreu no dia l1 p.p., quando f_oi 
o Cefet-MG informado pelo Ministério da· Educação que p 
indicado teria sido o2~ colocado!!! _ 

Chegamos a não ·entender, se V .. Ex~ perrnite, .õ porqu·e 
da eleição principalmente neste caso específico, talvez- úi1ico 
no Brasil, em toda a sua_História, quando_um candidato além 
de ter conseguido maior votação, obteve adesão de.'()Utro.s 
seis candidatos e _ao apoio integral das três Asso~iaçõ~s.de 
Classe_que compõem a família do Cefet-MG! 

A reação da comunidade foi imediata._assembléiaS.for.a.,ro 
realizadas contra a indicação do 2°_ cQlocadq ,_ toQQS OS v_e_íç:ulos 
de _comunicação da_ cidade fizeram a cobertura dos_ aconteci~ 
mentes. ---- _:_.__ .. --· 

Desejamos informar a V. Ex~ que seria o ptitneíro-diretor 
da raça negra a ocupar e·stas-funções, corOandO' os s_etis'23 
anos de. magisteriO; pOSSUidor de um cuJ:ricu(nm jJfofissional 
respeitável e de competência indiscutível, passando a ter, com 
o resultado final, o maior e· mais ·elevado fnd_ice e gr~u de 
representatiVIdade, quanto a quantidade e a qualidade devo-
tação;em todas as árCas e setores do Cefet-MG. ~ 

Surpresos· e profundamente cho-cados com a inesperâda 
indicaçãO, tOda a comunidade d~ centro, alunos, professores 
e funcionários~ org<inizãram·-uma ass·e·rnbléia para,_~~ ·ato 
público, demonstrar a sua revolta: VáriOs-é veementes di-scur
sos foram- proferidos, presentes todos os órgãos· dé imprensa 
falada, escrita e televisada, atendendo chamado do~ man,i-
festantes. - - --

Demonstrando não compreender o ato do Sr. Ministro, 
passaram· a admitir "-coma- úitiC_õ--ffiotivo o problema discrimi
natório_, por·ser -o Prof. Carlos Alexandrino dos Sallfo_s_ i.ini. 
homem de cor. · ··-- ~ ' 

Iniciou, Sr. Presidente, um forte movimento que foi-rapi
damente envolvendo organiZações- que lideram movim~nto 
sobre racismo, e todos estes veículos de comunicação já estão 
apresentando farto notiCiái·iõ a respCito, e que deVerá, Segun-
do estamos informados, atingir todo o País. . 

Um lamentável episódio exatamente quandO V. Ex~ está 
encaminhando ao 
Congresso um projeto onde, entre importantes assuntos de 
interesse nacional, também se incluem o seu desejo da autono
mia das universidades. Acreditamos com o _devido _respeitO, 
que o Sr. Ministro da 
Educação alérri de nãO atender o resultado-de uma eleiÇão~ 
que teve adesões e apoios que a tornaram U:ma aprovação 
unânime· da comunidade do centro, também deixou o mesmo 
de lembrar do conteúdo de sua mensagem, então um aspecto 
negativo que -poderá ser explorado politiCamente. 

Estas considerações não poderiam- deixar de_ _s_e_r ofer_e_~ 
cidas ao seu conhecimertto·,-aínda em téilpo-pa"ra-ãlguma pro
vidência saneadora, pois que entendidas como sendo da mais 
alta importância para ó seu governo, cienteS' Cio seu cri~éi"iê:f 
sobre o assunto, e da certeza de sua esclarecida_i_nterpretação 
sobre o· fato, por todos os motivos inoportunos. 

Antecipando agradecimentos pela sua honrosa atenção, 
firma:mo.:no:i, 

Atenciosamente, 
-~ B.elQ _Horizonte_,_ 15 de out!Jbro _de. 19~1. ·---~SCJ?FET 

- Associàção dos Súvidore do Céret-MG; -ADCEFET _7_ 

AssoáaçãO dOs_ D_ocentes do._Cefet~M.o; AP.AMES---:- Asso
ciação de Pais e Mestres do Cefet-MG. 

CARTA DE PAÍ DE ALUNO 
BeJo Horizonte, 17 de outubro de 1991 

Ex..in~·_Sr. Prof. Gilberto Souto Mayor 
DO, Direior-Geral do Centro Federal 
Tecnológico de Minas- Gerais · ' 

-Prezado Senhor. 
(:om muítabonra.vcnho à sua presenÇa: ·Para ·cuinprinien

tar-lhe"c 3 todo" o egrégio ConS_elho Diretor deste Cef<;:{~MG 
pelo hrilharlú~ _trabalho deseriYolvido neste e:staberecirncOio
de ensino. 

Icndo recebido Circular de o" 217/9L<:Iatada _(!e 11 do 
corieiúe sobre manifCstação de a:funos contra a IndiCação do 
il'u.sfrl;! Prof. Luiz Fernando Gomes-Guimarães para D'iretor-
Geral, fiquei perplexo. ' · _. 

Tenho acompanhado com m.eus filhos as atividades políti
co-pedagógicas desta EsCola e_,._ ao qu_c_ me consta. em abril 
do corrente ano_ foram_ realiiaôãS_ eJeiç"ões para escolha do 
Diretor-Geral do Ceft:;t-MG, cuja: éscOlha recaiu sobre o Prof. 
Carlos Alexandrino. E de se esperar que _a eleição· seja respei
tada; caSo contrárío; que nos seja esclarecida a causa, que 
deve ser muito grav_c__ e convincente para que a direção de 
um estàhelecimento que se dedica exatamente à formação 
de cidadãos íntegrOs e pâtriotas, pass-e aoS'meSiTiõs õ.rri devas
tador exe'mplo de desrespeito aos resultados de uma eleição. 
Isto nos ·reporta à memória o rec_ente passado de regime de 
arhítrio. -do qual desejamos esquet:er. 

Que o Conselho Diretor não·-passe--à ·posteridade _esta 
nódua que v_iria empanar o brilho de seu trabalho. Es.tou 
certo de que o Sr._-Minístfo da Educação, recém-chegado a 
este Ministério. nãó'téhha conhecimento da forma de escolha 
do Diretor-GeraJ;·caso contrário. homem íntegro que é, não 
haveria de corroborar esfe- ato agiesS'ivO -à--riósSã -féirã demo~ 
traCia: · 

"PaSscinos a analisar o documento que recebemos: 
a) ... o_ Senhor _Ministro da Educação_escolheu, d_entre __ os 

seis indicados ... indicados? Mas, e o resUltado da eleição? 
a~ el~ição foi uma fal~;.t'? _ . ._: · ~ . __ _ _ _ 

O resultado que f6i divulg_~Ç~u~ra fal~o? "pequenas mino
rias"._._Como é posSível alguém se eleger por pequenas mino
rias. Pequena minOria só pode se iinpor à força de poder, 
em_regil!leS autoritáríos, ja"mcüs democraticamente. 

Mariifestações, que; além de ileg?-is ... _ 
Ilegais? Mas já nã<rsepultamos no passado essa idéia absur

dã de que é ilegal manifestarm-ó!i público e pacífiCame'nTe-noS'
Sa:S-id~ias e protestarmos contra o atent3do a nOssos direitos"? 

" ... ferem os elevados princípios da ética, da conveniência 
humana e da democracia. 

A democracia, no caso presente, já está com fratUra expos
ta, pelo desrespeito à legitimidade de um pleito e ao resultado 
do mesmo. 

___ ":·-·:::&t~ua5ões ql}e, féJ.talm~nte, .f_9_I11.Pt:O_m_eteriª!:fi sua vida 
es.colar e... . . 

Esperamos sinceramente que não seja uma ameaça! 
··~~~ garãntir o ·aperfeiçoamento Constante de nossoa ensi-

no ... " _ _ 
-Claro; a COmeçar-pelo respeito aos prlndpios democráticos. 
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É evidente que, tanto Q Prof. Luiz Fernando quanto quais
quer dos que pretendiam o carzo. são pessoas credoras de 
nos·so respeito e-admiração: Mas se a_via_ da eleiçã~ ~_r_!l ilegal, 
porque se permitiu que fosse raelizadas'? Porque o Cefet-MG 
a prornoeveu"? Qual a V(!Tda~eir~ causa que levou P Egrégio 
Conselho Diretoi à ígi10rãfSeus resultados? Teme-se~ até mes
mo uma caracterização de racismo. crime previsto em lei, 
dada a condição de negro do Prof. Carlos Alexandrino. condi
ção esta de que o Professor deve se orgulhar. 

Daí, Sr: Diretor, a necessidade urgnte de um esclarecimento 
convincente a todos. É o que esperamos. . -

Sem mais para o momento-; no aguardo ensio~o de uma 
manifestação a respeito, reiteramos nossos votos de elevada 
estima e consideração . ...;.._Geraldo Damião Silva, Rua Himo 
do Céu; 270- Lindéia- Belo Horizonte- MG: 

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o Sr.-Dirceu 
Carneiro, /'! Secretário, deixa a cadeira da presidê!lcia, 
que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente de Secre4 

tário. -

O SR- PRESIDEJ'ITE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. ÁUREà MELLO, PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÁ O DO ORA
DOR, SERÁ PUBLICADO POS~TÊR/ORMENTE. 

Durante o Discurso do Sr. Áureo Mello, o Sr.- Beni 
V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presi~ 
dência, que é Ocupada pelo Sr. Jutahy Magalhã_es. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - CÓncedo 
a palavra ao nobre Seriador Aluízio Bezerra. (Paus~.)_ _ _ 

S. Ex~ não_ está preSeiit~. - - --- -- . 
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB.- RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) -o:-- Sr. Presidente, Srs. Senadores, os 
aposentados que, em qualquer _país civilizado do mundo~ t§m 
a proteção do Estado, a garantia de seus direi_~os·,- rio Brasil 
são, via de regra, uma classe sofrida e deseamparada, a co-me~_ 
çar pelos parcos. proventos, totalmente if!Suficientes para co~ 
brir as míniriias· despesas de sua subsistência. De alguns anos 
para cá, princiPalmente, a sua situação só vem se àgravanélo, 
até chegar a esse quadro angustiante por que passam atual~ 
mente, de privações e dificuldades. Mas não é justo esse trata~ 
mente tão discricionàrío~ desumano até, considerando que 
o aposentado e o pen---siónistã COntribuíràm..._ Com seu trabalho, 
esforço e sacrifício pessoal, durante toda um_~ vida, para o 
desenvolvimento nacional. CoJ!lÓ, então, no fiin-.<Je ~ua tXiSM 
tência, quando deveriam gozar o seu merecido repo·uso com 
dignidade, segurança e condições satisfatórias de vida, vão 
encontrar toda sorte de díficuldades e incompreensões, Po~. 
parte daqueles que deveriam ser os primeiros- a reconhecer 
o mérito e- a Validade de seus direitos? 

Ainda agora, Senhor Presidente, temos recebido solicitaM 
ções e queixas de aposentados e pensionistas de todo o país, 
angustiados pelo atraso no pagãrriento de seus proventos. O rã., 
os aposentados vivem desses minguados recursos, que já não 
atendem às suas neces3idades de vida e ainda são pagos com 
atrasos de até 5 ou 6 dias. Reclamam eles, com muita razão, 
que recebiam no dia cinco do mês subseqüente ao que fazem 
jus, e que agora chegam a receber até no meado do mês. 
Em vista disso, o prejuí~áparã os aposentados e pensionistas 

é grande, porque, qUan,d.o.vão pagar as s.u;:~s contas e d~spesas, 
geralmente o fazem, dado o atraso, com multa e .juros. de 
mora, como, por ~~emplo, no caso do aluguel 

Diante dess~s fatos, Senhores Senadores, que, como vi~ 
mOS,_ acarretam danos e preocupações à classe, é que chamaM 
mos a _atenÇão do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
nq_ sentido de tomar providências urgentes paia sanar o pfObLe
ma, oU s~ja, efetuar o pagamento dos vencimentos até o .dia 
cinco. Trata~Se, de uma· medida jUsta e bumana, para C-om 

·aqueles que, para sobreviverem, ·só contam com as suas apo-
sentadorias e pensões, . . . . _ . -

As autoridades re_sponsáveis não podem descuiPar dess~s 
pobres trabalhadores, já com a idade avançada;-como- Vêm 
fazendo. O que temos visto é o direito dos pensionistas e 
aposentados ser, coqstantemente, _iQ.fringidq e lesado, como 
agora, por exemplo, no caso·do índice de rcaj~stes c;fe ~~us 
proventos, fixados em 54%, por portaria do. Ministro António 
Rogério Magri, quando o percentual correto é de 147%. ln
conformados com essa incorreção e flagrante injuStiça, os apo~ 
sentados, em movimento nacional, estão batendo à porta. da 
Justiça, para reclamar os se1,.1s .dir.eitos -o pag?me-p.to ~o 
reajuste- de 147%, e. não os 54.% pagos. Mas por que essa 
discriminação contra os indefesos aposentados? . _ 

É contra essa e outras injustiças, que temos levantado, 
ao longo de nossa vida pública, a nossa palavra e ação, sempre 
na_defesa dos legítimos direitos e interesse;s dos trabalhadores 
e aposentados. Eles sempre mereceram de noss.a parte a maior 
dedicação e carinho, cientes que somos de que. representam 
um património da Nação, pelo trabalho e contribuição que 
deram ao seu progresso e crescimento._ Não é justo ·que, já 
no fim da vida, cansado~. sem a e11ergia e saúde de sua juven~ 
tude, consumidos,_du_rante tantos anos, no serviço diuturno, 
sejam agora desprezados e esquecidos pela sociedade a que 
tanto, e corp tanta abnegação, serviram. 

Deste modo, Senhor Presidente, fazemos um apelo, desta 
tribuna, às autoridades c_ompetentes deste País, no sentido 
de atenderem a essa reinvidicação dos. pensionistas e· apóSen~ 
tados, determinando o pagamento de seus venC4ne"ntos_ Q.a 
data aprazada já há muito tempo, ouseja, no dia cinc_o. É 
o mínimo· que Os aposentados esperam do Governo, para 
que não tenham mais pr~ejuízos e penalizações aléim das que 
já fórain aCumuladas em todos esses anos. Era o que tínhamos 
a dizer sobre o assunto. 

Obrigado 

O SR. PRESIDENm (Jutahy Magalhães) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Amir Lando.. 

· __ OSR. AMJR,LANDO(PMDB -RO. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o povo brasileiro 
assiste, entre atónito e desiludido, o avanço da brutal crise 
recessiva que se instala na econo:niia nacional, reforçando 
o temor de uma estagnação crónica com aS cores sombrias 
da hiperinflação. 

O sentimento generalizado é de que o GáVemo opera 
sem instrumentos eficazes, às cegas, sustentando~se çada vez 
mais na política monetária, contrariando as promessas colo~ 
ridas de campanha que acenavam com melhorias, sobretUdo_ 
nO campo riloral e social, fazendo qer ª'os _i_ncautos que seu 

· governo representava a alVorada de uma verdadeira mudança 
política, de uma reforma profunda de costumes, de um reen
cçmtro da Nação brasileira com o seu melhor destino. 

Pura ilusão. Decorrido um ano e·meio da posse, o de 
que O País dispõe é um governo sem credibilidade, rejeitado 
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c afogado-em ·ctmtrí:l.dições.eona: prática dos· mesmoS vícios 
atribuídos a· seus antecessore's. 

É extremamente Cri.Ú!1, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o-sacrifíCio impOstO ao-povo brasileiro. O dccréscimo·do Pro
duto Interno Bruto em 4,6%, em 1990 e a queda da renda 
per capita et'n 6,5%, coffi previsões negativaS do próprio gover
no tarilbém ·para 1991, perecem indicar que a ·política econó
mica do Go'vernci Collor poderá levar o País a uma situação 
de erupção social de conseqüênCias impreVfsív-éíS: · ··• · 

A redução da atividade industrial, promovida pelo Go
verno como indispensável ao bloqueio da infla_ção, vem ·geran
do~ por Súa Vez, ·coilse-qüénciàS:-iiegaHvas pata: õútro"s :seTotes 
sociais e económicos, deinónStrando que o plano de estati
zação do Governo "Collor mostrou-se insuficierite pãra promo
ver a recomposição do poder a·quisitivo- da população, com-
bater·a inflaÇão e evitár â reCeSSãõ':""- --- .. -

'RélaiiVam.ente à diVida externa, continuará sendo o gran
de obstáculo ao desenvOlvimento, pois tende a criar tensões 
cada vez maiores, diante do posicionamento do governo_ no 
processo-de negociação·, que· como ·seus antecessores, ·ren
'de_u_-se·fis pressões dOs bartqueiros internaclónâis .. o·sac·riffclõ 
que ele jUróu ·não írilpor· àõ- ·p-oVO tirãsileifo, em nOme do 
pagamento da divida, não passou de retórica. 

A ap'ticação continüada de medidas como o achatamento 
salarial e a 'elevação artificial dos juros vem derrubando de 
forma ·vertical o ·consumo intern·o·, como umifqtiaritidade cada 
Vez menor· de dinheiro cirCUlante, com nefasta,s conseqüências 
para as· pequenas, médiã.s e niicfõerilpresas que-não tém como 
sobreviver sem capital de giro· e juros escorchantes-.~ · 

·O brasileiro_ vive agora, ·mais do que n_ut:J.ca, a angústia 
e a·des.esperança~ frente à contihuidade do ·processo recessivo, 
que aguça as profundas desiqUalidades sociais -e rêgion·ais. 
A reduzida oferta de empregos acirra a concorrência_ e dimi
nuiu os salários dos _trabalhadores a níveis insuportáveis. 

, Ora. Sr: Presidente, Srs. Senadores, o nosso País ·neces
sità ·que ·a cãda ano sejam cr_iaçlos 1 milhão e SOO mil novos 
einpregos·para absorver a mão-de-obra decorrente do cresci
mento vegetativo da riossa população. Entretanto; o que o 
País dispõe iÇde um mercado de ·trahalhõ_-flitgrantemente re
traído, com um- contigente significativo··da juvf;:ntude tendo 
que-trabalhar e viver {orã do seu. País. É realme_n-te inc_rív,el 
·o-·p-onto a que chegamos. 
. Este é, infelizmente, o quadro geral e real do !J.OSso_f_~ís,_. 

As vezes, fico e·m. dUVIda se a 'miséria pOde ser mensurada, 
avaliada, comparada. parece-me, entretanto, que ainda que 
não possa medi-Ia, pode-se, porém, senti! os diferentes gratis 
de crueldade, apontar os efeitos inai::;- dolorosos que desen-
cadeia. · · · · c:_-__ 

Todo esse quadro lam-entável de dePressão pode ser sen
tido com maior_infellsl!:l_açre no meu EStado, que segue esque
cido dos poderes públicos, açoitado pela miséiia e a· fome, 
e vivendo um período de aflição profunda e atrozes _sofri
mentos pela insuficiência das verbas federais e pela indiferença 
das autoridades. - . _ _ __ 

Paia Sua Santidade, que nos honrou com a_·segunda visita 
ao nosso_ País, uma das maiores iriji.JstiÇaS-do inü_ndo contem
porâneo consiste pieCisamente nisto_: que são relativamente 
poucos os que possuem e muitos os que não possuem quase 
nada. É a injustiça· da má distribuição dos bens} das oportu
nidades e dos serviços origíilãlmente destinados a todos. 

No Estado de Ro_ndónia, que embora ainda jovein, na 
sua prifueifã década de existência, tem demonstrado impres

_sionante vocação agrícola, a luta do homem do campó tem 

sido pela sobrevivência; é a luta para socorrer a família; é 
a liita cOnstante e resignada pela conquista <lo direito de n:wr
i-er aos poucos, pois está cansado de espera( por djas melhpp~s-

Era o que tinha a dizer,Mu.it.o.Oorigac!Q .. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)'-'- Concedo 
a palavra ao nobre,Senador Guilheime Paln:teira. · · 

. O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- A L. Pronun
ciá o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadp· 
Tes; a- Usiminas foi priVatizada e o niunao não acabou. 

O aparato com que se pretendeu, até.a.última hora, impe
dir .a privatização· da empresa, anunciãva 0 fi-m do mundo. 
Entre vistas, discursos, piquetes, cenas de-verdadeira bai-b~rie 
com gente agredida. no loc.aJ dp leilão por, l;>a;derneiros de 
péssima catadura,_num ignóbil ~spetáculo de primarismo cívi
co~-- tudo_. queria ifidicar que a_privatização era a catástrofe, 
a venda do Brasil, a entrega de nossas riquezas a mãos estranM 
geiras ~ut:na bandeja de prata. · 

E não aconteceu nada dis.SJ?. Ã UsimiO-as foi privatizada 
e não deixou de se.r nossa~ brasilei_rÇI., verÇ.~-ajllarela, naciona
líssimâ.' 

. '. 
A participação do capital estrangeiro na composição so

Cfetáría não excede '6 por Ceilto. ':Oin.a~J1inhciria. O que, aliás,_ 
não nos ajuda. s~ :rosse maiõr~- iepl-êSentaria reCUrsos a mais 
na promoção de nosso desenvolvimento. 

Algo muito importante aconteceu, todavia. 
O -GOvei-no· Cõmeç'óu efetívámente a se deseilgajar da 

aJividade empresarial, para transfori-riaro Brasil S.A. de tantos 
-riscos, tantos prejqf~os, tant.os neg9ci.o~ .f!lal cont~dos, em 
Brasilsirpplesmente, onde os r~cursos públicos tqrnem-se exM 
clusivamente instruinento promotores do bem-estar _da popu
lação.,O g!gantismo do Estado empresário; pesàdo, itieficien
~e._ corporativista,'Começa a aórir can'lihho pa'rã sé éstruturar 
um E-Stado ágil, ~-ai:mz de cumpfir Com dicáctà Seu papel fuilda
mental de assegurar o correto fuitcionamenfó das ínstituições 
e de prover os serviços básicos de educação, saúde e segurança 
parRa- cidadania-. . 

A'atividade empresarial passa às mãos próprias, aos em· 
p"resárío::;~·que deverão injetar recursos privados em sua pro
moção gerando empregos e riquezas. 

Este prirneiro·passo concreto no sentido de privatização 
n_ãO deve, porém, ser creditado-exclusivamente ao Exe-Cutivo. 
O papel do Parlamento foi fundamental convertendo em Lei 
a Medida Provisória que dispôs sobre os instrumentos neces
sários à sua consecução. 

Assim, a privatização da Usiminas é Uma vitória, não 
·-só do Governo, mas do Brasil. 

Obrigado. (Muito bem!) 

O SR, PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo 
a pa13vra ao nobry ,Senador Lourival Baptista. 

O'SR. LOURlVAL BAPTISTA (PFL---' SE. Proimncia 
o-seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sen~dores, uso 
a tribuna desta Casa. o.esta oca-sião, para fazer um regi~tro 
e manifestar os rrieus agradecimentos pelas palavras, que na 
minha ausência, fOram proferidas a meu reSpeito. -

No dia 27 de agosto último, em Salvador, recebi, em 
virtude da generosidade do coração baiano. uma das homena
gens que mais me emocionou, pelo signíficado de que se revesM 
tiu', tornando-se, _para mim, uma expressão de coroamento 
de minha vida pública: o reconhecimento da Câmara de Verea
dores da Capital da Bahia, que me concedeu, pela unanimiM 
dade de seus pares, o título de Cidadão de Salvador. 
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Como todos sahem, eu ~ou um brasileiro de duas naturali
dades: sergipano de coração, e ,b,aiano de berço e formação. 
Fiz o maioJ;" parte de minha vida pühlica em Sergipe, sem 
esqliecer_de honrar a Bahia, .qu_c me foi herço e mestra. 

Es.ta homenagem, Sr. Presidente. c Srs. Senadores, trans
formou, para mini,- a So1Ci"1idadc cm uma reunião de amigos 
para se recolher reminiscências e avaliar os frutos dã semea
dura de uma vida incansavelmente dedicada a servir ao País, 
à sociedade c as atenções aos amigos, que considero, sempre 
considerei, o maior patrimônio~ a máior fOrtuna qu-e pude 
cultivar. 

E graç<!s a :DeUS, -v.cJo,: hóje, que só fiz amigos, 'pois 
a ninguém conheço _cpmo_ dcs_afeto, como o que se- poderia 
chamar de inimigo. O meu temperamento e formação é para 
convivência padfica, a cOTidliação. 

Em-SalVador. Sr. Présidcnte, o plenário da Câmarã não 
comportou o número de presentes, transbordou para os corre-
dores e arredores:· do prédio. 

Tive a oportunidade de rever cOlegas c amigos do ~meu. 
tempo de menino do Colégio Antonio Vieir-a- c do Ginásio 
lpiranga. Colegas_ que náo Via há mais de 50 anos. Colegas 
da Faculdade_ de Medicina. Pessoas queridas com quem con
viv(na infância e na mocidade_ ê 'que me tiouxerarn de volta 
momentos ineSquecíveis de minha vída. 

Presentes à solenidade tamb~m pessoas repres_entativas 
do mundo intelectual, empresarial_ e político da Bahia e de 
Sergipe, entre elas o GCwErnidOI- Antoniq C~rlos Magalhães, 
velho companheiro da Cârilara dos DefnitadiiS; e _-de cujo pai 
fui aluno; o Governador l_oão Alves Filho; o Vice-Governador 
de Santa Catarina, Antonio·Carl<?s K_ondcr Reis e ó_jnsigne 
Professor José Silveira, que para ·surpresa de todos e minha 
admiração, foi de muletas. 

Para mim, Sr. Presidente, foi Uma ocasiãO. extraordina
riamente emocionante, pelo qUe_ representoU--de recordações 
de toda minha vida, tema em que transformei o meu discurso 
de agradecimento. _ ----- _ 

O próprio Presidente da Câmara, VereadOr Qs_ório Viilas 
Boas, antigo coJega de_ gin~sio, foi quem mtfsalvou- de afoga
mento nas águas do oceano e:rn Rio Vermelho, quando eu, 
recém-chegado do interior, do sertão da Bahia, erl_cal]tado 
com a beleza de .suas praias, pela primeira vez me aventurei 
no mar. 

Muitas foram as- pessoas que posteriormente- d-isseram 
jamais ter visto tanta gente em semelhante soleiildaae-. ·em 
que prevaleceu o clima da afeição, hospitalidade, reconhe
cimento_ c_ gratidão, comoycntcs rcs:ordações_ e saudades de 
momentos c pessoas que já se foram na ·voragem do tempo, 
mas que ali se fizeram presentes na recordaçãO de todos. 

Sr. Presidente, Srs. senadores, com esta homenagem con
sidero-me gratifiCado, recompen-sado pelo qu_e consegui reali
zar com o meu trabalho, quase sempre a exigir de mim renún
cia àS distrações, ao cOnforto, ao lazer, e mesmo às_ horas 
de merecido descanso e convivência familiar. O que eu subtraí 
da assistência pessoal à minha famnia e aos meus filhos, só 
dediquei ao serviço do País c da sociedade; por esta razão, 
por iniciativa do Presidente_da Câmara de Vereadores, o título 
que recebi me foi entregue por Hilde-te, minha mulher e com
'panheira de tantos anos, que s_cmpre foi uma granâe amiga, 
compreensiva e incentiVãdora. 

Feito o registro a que ine propus, Sr. Presidente-. conclUo 
com o meu agradecimento às- palavras aqui proferidas pelo 
Senador Jutahy Magalhães, que se antecipou ao evento, e 
aos generosos ·apartes que me foram feitos pelos Senadores. 

Sinto-me feliz e gratificado por tudo isto, Si'. Presidente, 
pela homenagem da Câmara de Vereadores e pela repercussão 
do fato nc_> Senado, por inidat~va do Senador Jutahy Maga
lhães, que foi aparteado pelo Senador Mauro Benevides, nos

-so ilustre Presidente_, e pelo Senador Magno Bacelar. Na C~
mara falo~ o Deputado Prisco Viana, da Bahia, refletindo 
mais uma vez a bondade do coração baúmo. Na Câmara de 
vereadores de Aracaju, falo1.,1 o seu Pre.s-idente, o Vereador 
José Lopes Menezes. 

· Sr .. Presidente, 
Tinha planejado falar sobre este assunto no início de 

setembro, entretanto, como havia sOilcitãdo à Câmara deVe
readores de Salvador o texto dos discursos do seu Presidente. 
OSóriO Villas Boas, e do Vereadore Maitez Leone, p3:ra plei
tear a inscrição nos Aliais da Casa, fiquei aguardandoo :refe
rido material que até o momento não chegou ao meu gabinete_, 
razão por que somente agora decidi fazer este registrÇl. 

Fiilã.lizando, Sr. Presidente, manifesto, desta Tribuna do 
Sen!ldÇl. _os meus agrade_cimen_tos a9 .. P.resi.dente da Câmara 
de Vereadores de Salvador, Osório Villas Boas, ao autor ela 
requerimento, Vereador Maltez LeOne_, qUe pfopôs a homena~ 
gem, ~ a todos os Yereadores pelas atenções, pela acolhida 
e pela hospitalidade com que me distinguiram, sOlicitaridO 
a transcrição, com o meu pronunciamento. das palavras que 
proferi na capital baiana assim como de alguns recortes dos 
jornais que noticiaram o evento. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA-
DOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCUR
SOS: 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENA
DOR LOURIVAL BAPTISTA, EM 27 DE AGOSTO 
DE 1991, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVA
DOR- BAHIA. 

Este é um dos momentos mais emocionantes de minha 
-~id_a_ pública. 

A emoção de um senador sergipano muito honrado com 
este diploma. Um baiano,_ ~-á muito radicado em Sergipe que 
o adotou, recebe o título de cidadão da capital baiana, capital 
de seu estado natal. 

Um filho do povoado de Sítio do Meio, Município de 
Entre Rios, é agraciado com o título de Cidadão de Salvador. 

Nascido no generoso solo baiano, originárío de família 
bahiªna. desloquei-me para Sergipe e integrei-me_ aos destinos 
da nobre gente Sergipana a cujoS ideàiS me afeiçoei e -tenho 
procu.rªdo servir. _ 

Das areias, do rio Catu, das matas, das ruas, de Alagoi
nhas, onde cheguei aos oito anos de idade, desci para esta 
histórica cidade de Salvador aos doze anos. 

Aqui, tive o privilégio de, -iniCiaJnlente, ser iriterno no 
tradicional e conceituado _Colégio António Vieira, no Portao· 
da Piedade, onde conheci renomados mestre-s_ cujas lições 
apre~ridi. Convivi com iriúmeros colegas, cujoS nomeS a'inda 
guardo na memória afetiva e inapagá ve1. · 

Colégio de aulas inesquecíveis, colégio de- disciplina,-de 
estudo, de convivência alegre e coleguismo solidário, de céle
bres _excursões semanais- às quiantas-feíras à târde, de pas
Seios noS saudosos -bondes barulhentos, que nos levavam, alu
nos internos que éramos, ao ·Farol da Barra, a Amaralína 
e ao Rio Vermelho, onde tive a vida salva por um colega 
ali residente. 

Estudei no famoso Colégio António Vieira, por onde 
passaram tantas gerações, do 39 aôo do cursp primáríO àté 
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o 4"' ano ginasial, tendo depois me transferido para o Ginásio 
Ipiranga, onde cursei o 5" e o 69 ano naquele antigo estabele
cimento de ensino-, situado na velha Rua do Sodré. 

No Antônio Vieira p<:mtifíCaVam os Padres Luiz Gonzaga 
Cabral, António Pinto, Guilherme Azevedo, Cosme, Bernar
do, Faria~ Garnier, Borge-s, Oliveira e o Grande na_tul'alista 
CamiJlo Torrend, os irmãos Silva, Duque e Lopes. No Ginásio 
Ipiranga, do grande educador Izaias Alves de Almeida, receb_i 
preciosos ensinamentos· dos professores Manoel Peixoto~ No.: 
gueira Passos, Antonio Dias, Elyovaldo Chaves Qe Oliveira:, 
Pedro Tenório'de Albuquerque e o professor Tarciso Teixeira. 
E a- todos reverencio COm -muíta -saUdade. Na gloriosa Facul
dade de Medicina, no Terreiro de Jesus, professores ilustreS 
se· destacavam no cenário cíeritffko nacional, e foi lá que 
fiZ o meu curso de medídi:ia, a base Sólida de minha vida 
profissional_ e formação pessoal. 

Desses anos guardo a lembrança gratifiCa-nte- de muitos 
colegas, daquela época em que existia airi"izade, solidariedade, 
confiança, sinceridade, cooperação mútua e coleguismo, tanto 
no AntôniO Vieira, cOmo no GinásiO Ipii'ãriga, conquistei 
gran_,d~_ amizades, que se prolongaram pelos anos afora, e 
que na oportunidade não recordo de todos os nomes; pois 
é muita gente, e dela resta muito pouco, pois cerca de oitenta 
porcento Deus já chamou para-o reino da glória. 

Algumas vezes, quando passava pm Salvador, encontrava 
um vellto _colega de Colégio, qUe me diZia: ··•você precisa 
vir'mllis aqui para-encontrar-seCam os colegas, que acOmpa
nham a sua vida pública, para ·feleinbiar -nosSOs tempos de 
Colégio". Respondia: -O único lugar do mundo onde nãO 
gosto_-:d~ vir é a Bahia,_ ~~~perplexo indagaVa por quê? EntãO 
completava: porque é o único lugar do mundo onde _sei a 
idade que tenho. e quando encontro um colega como você, 
vem a notícia que fulano morreu, fulano está de coma, fulano 
já teve dois enfãrtes, fulano está parapl_égico~ -todos ex-colegas 
de Colégio e Faculdade. 

Saudade sinto, e grande, daqueles tempo·s e daqueles 
colegas e grandes q1estres de Salvador, quando a medicina 
era um verdadeiro sacerdócio, uma causa nobre com que se 
p~~-e~~~--s~pt1_r_u!!l_? __ ~_d~ __ 4e __ i_t]_~~H~~º-~-~~~-li_~'!ÇÕ_es_. _____________ _ 

Recordo, com saudade, os profeSsores Edgard Santos, 
Magalhães, Neto Barros Ba"r:teto, Hossanah Oliveira, Estácio 
de Lima, José Olímpia", FeniandO LuiZ;Ectuaido-M6l'alS;Car
los Morais, Adriano Pondé, Lafayete Coutiilho, Eduardo 
Araújo, Mário Leal, João Andrea, Alfredo de Brito, Fernan
do São Paulo, Edgard PireS da Veiga, Eduardo DiniZ GCiriçal:. 
ves, Pinto de Carvalho, Álvaro de Carvalho e Amaral Muniz. 

Todos eles professores extraordinários em-competência 
e liderança, o que os tornavam merecedores da consideração, 
da amizade e do respeito dos seus ·alunos. 

Destes que citer, permito-m-e destacar os professores Ed
gard Santos, Magalhães N~_to, EstáCio de Lima e Barros Barre
to, que tinham para comigo, além do tratamento dedicado 
aos alunos, sua atenção paternal que muito me estímulava. 

Magalhães Neto, por exemplo, quando me encontrava 
gostava de citar que tinha um sentimento como professor, 
o de não ter podido me dar distinção com louvor em Higiene, 
porque era um grau que não- existia, gesto que muito me 
sensibilizava e enaltecia. 

O professor Egdard Santos para rriini -fáiiTI.áis p-rofessor. 
Foi um verdadeiro amigo. Ele marcou profundamente a minha 
formação. · - - - -

Fui aluno interno da Clínica CírU.Tgíca, Onde ele era cate
drático; no-S» e-6{1 ano da faculdade, no Hospital Santa Izabel, 

e após concluir o curso ele me distinguiu com o convite para 
ser seu assistente, o que não pude aceitar em virtude de minha 
transferência para Sergipe. 

Não tivesse tido o se_u apoio, quando desejava_ ingressar 
na facUldade, talvez a minha vida fosse outra, e não teria 
sido médico e, certamente, não teria chegado aonde estou, 
e agora recebendo este título. 

Recém-formado,_ com o diploma na mão, e m,uita espe
rança no coração, fui ao Rio de Janeiro para fazer Uiti cursO 
de especialização, com o desejo de- me aperfeiçoar. 

Em seguida parti para Sergipe, indo residir no interior, 
na cidade de São Cristóvão, antiga capital da província e 
a quarta cidade mais antíga do Brasil. Ali, desci de um trem 
da Viação Ferroviária Leste Brasileiro, no dia 4 de setembro 
de 1943, momento e circunstância que guardo indeléveis no 
coração. 

Era o único médico lá residente, atendia_ em oito COnsul
tórios e exercia ã rtl"eâicina corno clíníco;-cirurgião, ginecolo
gista, obstetra, pediatra, dermatologista, e até dentes arran
cava:Tornei-me con-selheiro e amigo daquela gente simples, 
honrada, trabalhadora e temente a Deus. 

-Em São Cristóvão aprendi a identificar-me com os an
seios, necessidades, aspirações e reclamos do povo sergipano, 
ao qual tenho servido por quarenta e oito anos, sempre estimu
lado pelas reiteradas demonstrações de confiança que em mim 
tem-depOsitado ao longo destes--anos, como um dos-seus repre
sentates. 

Em terras sergipanas iniCiei, em 1946, a militância na 
ati~idade política, sempre distinguido pelo apoio dos líderes 
daquele município, onde, naquela época, Operavam duas fá
bricas de tecidos, cerca de 2.000 operáriOs, uma grande colónia 
de Pescadores e quatro povoados com pequenas propriedades 
rurais. 

Exerci inici_almente! em 1947, o mandato de Deputado 
Estadual Constituinte, depois Prefeito de São Cristóvâo, e, 
após árdua campanha eleitoral, tive a grande honra de ver 
o meu riome consagrado nas urnas para, comO Deputado Fede
ral, representar Sergipe na Câmara dos Deputados, no Rio 
q~}_~_f!_e_i~~L~-4~p~is_~~-;s~~s_i].j_a_. ______________________________ ---~---- __ _ 

--Em 1967, fui escolhido Governador pela unanimidade 
da Assembléia Legislativa, para_ ocupar o cargo durante o 
período de 31 de janeiro de 1967 a 14 de maio de 1970, 
quando tive que me afastar do governo para candidatar-me 
a Senador, sendo eleito pela generosidade do povo sergipano, 
como o mais votado. E no Senado estou há vinte e um anos, 
agora no exercício do meu terceiro mandato, a serviço de 
Sergipe e do Brasil, sem esquecer a terra e o povo da Bahia. 

A Sergipe e a seu povo agradeço eternamente a acolhida 
que sempre me deram e a minha familia, agradeço o prestígio 
político que me conferiram e as Vit6riis e as alegrias que 
marcaram minha vida. 

AQot~do por Sergipe, a Bahia sempre esteve no meu 
coraçãÕ. A __ ela que fqi meu berço e a minha mestra dedico, 
em sua honra, a minha vida e o que nela consegui realizar 
como um de seus numerosos filhos dispersos por este mundão 
de D"eus. 

Há um provérbio da milenar sabedoria chinesa que diz: 
se queres, florescer e frutificar_ em tua _vida e em tua obra, 
fazes como nas árvores, cuida bem de tuas raízes. 

Parafraseando o imortal jornalista, José de Alcântara Ma
chado, em seu discurso na Academia Brasileira de Letras, 
posso declarar aqui que sou bahiano há 400 anos! Prendem-me 
a este primeiro solo da pátria brasileira, berço privilegiado 
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de nossa raça· e de nossa cultura, todas as raízes genéticas 
e afetivas de meus ancestrais, toda a energia, trabalho e honra
dez do meu saudoso pai, e toda dedicação carinho e religio
sidade da minha querida mãe, sepultados em Alagoinhas, 
e que Deus os tenha no reino da eterna bem-aventurança. 

Predem-me a este abençoado solo bahiano, bendito por 
terra da Santa Cruz desde as primeiras horas de Brasil, a 
minha infância, a -rriiOha juventude, assim como a visão da 
beleza do seu mar azul que mereceu do poeta sergipano, 
meu amigo, o saudoso João Freire Ribeiro, versos que dizem 
assim: . ';-

"Toda a tinta· deste mundo, 
com que se escreve alegria, 
sai do tinteiro profúndo do 
mar azul da Bahia." 

Meus amigos, excelentíssimas autoridades que se fazem 
presentes a esta reunião. Em minha vida pública já recebi · 
muitas homenagens. Tenho títulos honoríficos e pertenço aos 
quadros dignatários de algumas ordens de mérito nacional 
e do exterior. 

Este meu coração já viveU muitas eiiiOções em razão 
das homenagens e de agradecimentos que são, na realidade, 
a maior recompensa da vida pública, o reconheicmento de 
nossa conduta e do nosso trabalho. 

Mas de todas as distinções que já ietebi, cinco desejo 
destacar hoje e aqui, poi~fas considero relevantes, muito im~ 
portantes, a completar o coroamento de minha longa trajetória 
no cenário da vida pública brasileira. 

A primeira delas foi quando em Aracaju, inesperadaw 
mente, por unanimidade da Associação Médica: de Sergípe, 
recebi da Associação Médica Brasileira o Diploma de Jubila~ 
do, por ter buscado exercer sempre a medicina com dignidade, 
e como médico procurei honrar a profissão e o juramento 
solene que fiz por ocasião de minha formatura. 

Aquele diploma, Senhores Vereadores, meus senhores 
e minhas senhoras, nunca esperei recebê~lo, pois só exerci 
a medicina durante 12 anos e me afastei cjúando eleito Depu~ 
tado Federal. _ o 

É bem verdade que naquele tempo de médico do interior, 
único residente no municípiO- e consúltórios também de Ara
caju, trabalhava dia e noite, sem descanso e jamais negava 
atendimento a quem me procurava. 

Entretanto, mesmo na política, nunca :me afaStei da causa 
da saúde pública, e dos temas mais importantes e das priori~ 
dades mais urgentes relacionadas com o bemwestarda popula~ 
ção. Nunca me desvinculei da minha consciência de médico· 
comprometido com a medicina, e foi por intermédio dela, 
por tê-la exercido com dedicação, dignidade, e, principal~ 
mente, com idealismo e solidariedade humana, que para mim 
se abriram generosamente outros carriillhos para continuar 
servindo ao __ País. -

A segunda foi a Medalha de Honra ao Mérito, que me 
foi concedida em 31 de outubro de 1979, da Universidade 
Federal da Bahia, pOr indicação do seu Conselho Univer~ 
sitário, quáiido era Reitor o professor Augusto Silveira Masca
renhas, que foi meu colega na Faculdade. 

A terceira foi quando recebi o título âe Cídadão Sergi
pãnõ, conceàiào pela Assembiéiã Legislãtiva, sendo posterior
mente agraciado com a distinção de Cidadão de Aracaju, 
outorgado pela sua Câmara de Veradores, e de vários outros 
municípios Sergipanos, entre os quais destaco, cOrri "especial 
relevo e afeição, o título de Cidadão da Centenária Sãó-Crlstõ~ 

vão, cidade que me acolheu em Sergipe, c onde, até hoje, 
tenho meu domicílio jUrídico e grande parte do sentimental. 

A quarta fOi õ- título de Cidadão de Alagoinhas, cidade 
para onde fui residir aos 8 anos de idade, lá continuã.ndo 
minha instrução primária. 

A quinta, que sendo a última relacionada também pode 
ser considerada a primeira, consolida em mais esta homena
gem 9 meu s_entimento de gratidão pela Bahia, para mim 
berço e mestra de minha vida e formação. 

O título que hoje receho se tradUz como um dos mais 
s(gníflcaiivo:; atos de coroainénto de ·minha jõrnãda. Receber 
de Salvador o Título de Cida_dão.desta capital do meu Estado, 
onde passei a minha mocidade e vivi momentos inesqUecíveis 
de minha vida, é uma honraria que muito me enaltece e dig
nifica. 

Daqui me fui há mais de 40 anos, ·procurando em meus 
atos, em minha conduta de profissional e homem público, 
dizer, repetir e realizar o que_ a Bahia me ensinou: 

E deste meu compromisso é testemunha uma baiana, 
aqui de Feira de Santana, minha esposa, amiga e compànheira 
de todos estes anos, incentivadora, sempre compreensiva do 
meu trabalho e de minha luta em que a famflia e os ffihos 
sempre foram os mais sacrificados. Portanto, é do me_u _ _r_eco
n~ç.cimne,to sincero que muito do que pude rel_izar na vida 
a partir de 1943 de_vo ao estímulo e ao apoio que dela recebi. 

Aqui estou hoje neste recinto, símbolo representativo 
do solo baiano, já encanecido, com 43 anos de vida pública, 
mas graças a Deus com muita saúde e alegria, plenamente 
gratificado, para receber o reconhecimento de que não foi 
em vão o meu esforço de dignificar a minha terra natal, e 
honrar, em toda parte onde estiver e vlef a: eStar, o povo -
baiano. 

Este título que hoje recebo, referenda, no meu íntimo, 
o merecimento de todos os outros que me foram generosa
mente con_feridos, e eu os divido entre a Bahia e Sergipe, 
pois~ eles tudo devo. 

A Bahia, devo a minha origem e formação, devo aos 
inúmeros amigos que paude fazer, devo a inspiração para 
a Iuta e o tra5alho, devo o compromisso inicial de procurar 
ser um homem de bem e um fiel servidor do meu País que 
sempre procurou fazer o bem sem olhar a quem. 

A Sergipe devo- a gratidação da oportunidade que me 
ofereceu de realizar o meu ideal, o gesto fraterno de me 
ter adotado com um dos seus representantes políticos, admitin
do~ me em suas fileiras nessa luta há muito iniciada pelo seu 
progresso_, o bem~es_tar do seu povo e a melhoria das condíções 
de vida de sua população. 

A Sergipe devo o dom_icnic;:J de paz e __ re_ceptividade em 
que e,difiquei o meu lar, coristituí família e criei meus filhos. 

A Bahia submeto, como uma prestação de contas, todas 
as minhas realizações, todas as honrarias e distinções com 
que fui agraciado pelo meu desempenho nessa jornada indor
mida em benefício do Nordeste, do Brasil e dos nossos campa~ 
triotas, como uma representante do estado irmão de Sergipe, 
a q~em tenho servido com toda a fé - com a b_ênção que 
se:mpre peço ao Senhor do Bonfim da Bahia e Senhc:>r dos 
Passos, de Sáo Cristóvão, Sergipe, com todo o entUsiaSin-o 
de baiano, -hoje também sergipanO: --

Com muita honra e sinceramente sensiblizado, recebo, 
emocionado, o Título de Cidadão de Salvador e agradeço 
comovido a lembrança generosa do Vereador Maltez Leone, 
aUtOr da iniciativa e, na pessoa de Os_ório Vilas Boas, Presi: 
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dente da Câmara de Vereadores, que foi meu colega no Coléw 
gitfAntônio Vieira~ a qúerri devo meu salvamento das_ tormen
tosas águas do oceano, aqui no Rio Vermelho. c que há muito 
não nos encontrávamos, revivo agora aquele passado distante, 
povoado de amigos de infância, quando havia fi-aternidade, 
sinceridade, solidariedade, amizade c coleguismo. Revivo 
aquelas quintas-feiras, à tarde, em que, internos,·.saíamos de 
bonde para respirar· os ares da Barra, Amaralina ou RIO Ver
melho, e, sinceramente comovido, agradeço, c_omo disse an
tes, na pessoa de Osório _Vilas Boas, a quem também devo 
a oportunidade de estar vos falando, a todos os ilustres edis 
que aprovaram a proposta, aos quais, em Brasília, me coloco 
à disposição ·no qile lhes puder ser útiL 

Esta ocasíão Se torna pa-ra~Inim 'Um -inorileritO especial 
de reminiscêncías, um momento de pungente saudade. Sauda~ 
de de todos aqueles, do meu tempo de mocidade -,colegas 
dos colégios que estudei e da FacuiÇade de Medicina~ que 
se f(frãffi na Saga do destino futuro por Deus designado para 
cada um de nós. Relembro aqui os amigos que perdi nesta 
jornada impn!vlsíYei que é a própria- vida. E, entre estes inú~ 
meros amigos que passaram, deixando o rastro indelével de 
seu exemplo e de sua obra, relembro um deles, que muito 
bem poderia representar a todos que moram em minhas sauda~ 
des. Um homem que foi um exemplo extraordinãiiO de digni~ 
dade, de inteligência dedicada a_9 serviço dos seus __ compa~ 
trfótas e conterrâneos, um homem que honrou a Bahia em 
toda a sua vida de intenso labor, um baiano digno e respeitável. 

Não poderia deixar de falar, aos que aqui se encontram, 
sem me referir a este personagem que durante mais de 50 
anos participou da história i"eceiite do País e esteve no centro 
de todas as decisões irriportantes_qUe diziam respeito ao Brasil, 
ao Nordeste e, em especial, à Bahia. Tive o privilégio de 
ser seu amigo. Ele, praticamente, orientou um filho meu, 
tomando-os aos seus cuidados para encaminhá~lo na vida e 
no trabalho. Foi contemporâneo, não sei se discípulo ou mes~ 
tre, da maior parte dos grandes homens da Bahia, a partir 
de 1932, quando se iniciou na polítiCa. · - -- ---

Tenho a certeza de que, se vivo estiVes-se, _estal'_ia Dem 
aqui, entre os da frente, para me ouvir e cumprimentar por 
esta título tão nobre que h~Je recebo. __ _ 

Falo de Luiz Viana Filho, e. em sua memória, simbolizo 
e unifico a -imensa saudade que sinto de todos aqueles que 
já se foram. 

E a Osório, riiaíS lima -v-ez, a minha gl-ai:tde -alegria enl 
r~vê-lo, você_que, como político, tem prestado relevantes ser
VIÇOS a Salvador, sendo por esta razão merecedor das diversas 
consagrações que as urnas lhe tem permitido como demons~ 
tração do apreço que desfruta na Capital da Bahia, onde, 
atualmente, é o Presidente de sua Câmara de Vereadores, 
es7ola do legislativo por onde já passaram ta ritos baianos como 
o mesquecível tribuno Otávio Mangabeira, que foi Deputado 
Federal e Ministro das_ Relações Exteriores e Governador 
da Bahia. · ~ 

É uma imensa alegria rever aqui tantos atnigos;--peSsoas 
que atendendo ao convite vieram prestigia"!- esta solenidade. 
Reitero meus agradecimentqs ao Vereador M~ltez Leone pela 
iniciativa da lembrança do meu nome. -

Sinto-me feliz e gratifiCado por tudo issO, reflexo da tão 
famosa e tradicional bondade do coração baiano. 

JORNAL DE SERGIPE Aracaju, terça-feira, 27 
de agosto de 1991 

SENADOR HOMENÁGEADO 

O Senador Lourival Baptista recebe hoje o tfttilo decida~ 
~ão soteropoli~ano, na Cârt:J~lra Municipal de Salvado i.- Há 
-0 a~os no Senado Federal representando Sergipe, Lourival 
Baptista, nasceu em Entre Rios, no interior do Estado da 
Bahia. Tendo governado Sergipe, no final dos anos 60-e início 
dos~ anos 7~. L:ourival Baptista foi o responsável pela implan
taçao do D1stnto Industnal de Aracaju e construiU a primeira 
adutora no sertão sergipano. A Universidade Federal e a Re
gião de Produção do Nordeste da Petrobrás foram instaladas 
em Sergipe dUrante o seu governo. Médico, Lourival Baptista 
recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Salvador 
por indicação do Vereador Maltez Leone 

Aracaju, terça-feira, 27 e agosto de 1991. Jornal de Sergipe 

2 ...,.... Opinião 
UMA HOMENAGEM A LOURIVAL 

"Fazer o bem sem olhar a quem", tem sido o lema de • 
vida que o médico e homem público Lourival Baptista vem 
invariavelmente seguindo durante sua existência marcada por 
tantas realizações em benefício da coletividade. Há vinte anos 
no Senado Federal representando Sergipe, Lourival tem sido 
um exemplo de dedicação e muitO trabalho. Todos os anos 
ele aparece ou em primeiro lugar, ou entre os três mais assí~ 
duas senadores, e isso demonstra que, cumprindo o seu tercei~ 
ro mandato como Senador da República, Lourival continua 
o mesmo atento e atuante parlamentar, procurando desem
penhar com dignidade as suas funções, defendendo os inte~ 
resses de Sergipe, atendendo aos sergipanos que o procuram 
e sempre no lado das grandes causas nacionais. 
_____ Lourival quando governador promoveu uma radical mu
dança nos costumes de Sergipe, e deu impulso 4ecisivo para 
que o Estado efetfvamente ingressass_e numa noVa era âe pro
gresso. Preconizando o desenvolvimento e pacificação, o go
vernador desarmou espíritos, ou literalmente desarmou tam~ 
bém as pessoas, acabando com o clima de ódios e vinganças 
que era uma característica da sempre violenta disputa parti
dária em Sergipe . 

. - Mesmo numa época difícil. durante o crucial período em 
que entrou em vigor o ato institucional n~' 5, Lourival foi 
sempre o governante que buscou a conciliação, e evitou que 
uma forte onda represssiva dominasse o organismo policial 
sergipano: Desafiando os pessimiStas, ele -ousou acreditar nUm 
novo projeto de desenvolvimento para o Estado, .e implantou 
o Distrito Industrial de Aracaju. Tendo como principal formu~ 
lador da sua política de desenvolvimento o economista Juarez 
~lves Costa, ele montou u~a be_m sucedida estratégia de 
atração de inve_stimentos para o novo pólo de desenvolvimento 
que surgia, as novas indústrias cOmeçaram a chegar a Sergipe, 
reforçando o ainda incipiente surto gerado no Nordeste, quan
do foi criada a Sudene no Governo Juscelino Kubitscheck. 
O arraigado pessimismo que então dominava Sergipe, fazia 

__ com que surgissem debochados comentários anuncí30do novas 
fábricas de "massa puba e pé~de-moleque" no novo parque 
induStrial, mas, enquanto isso o distrito ía sendo consolidado, 



7466 Terça-feira 29 DIÁRIO D<J CONGRESSO-NACIONAl (Seção ii) 

e é hoje a maior cumprovaçãnda plena viabilidade de Sergipe. 
Lourival Baptista foi pioneiro em muitas iniciativas, como 
a construção da prímcíra adutora no sertão sergipanOCaptanao 
a água do Rio São Francisco, um projeto qUe, segundo o 
Governador João Alves, venceu muitas resistências c mostrou 
o melhor caminho para a utilização do potencial hídrico do 
grande rio em benefício das poulações sertanejas. _ 

A Universidade Federal, da mesma forma que a_ Região 
de Produção da Petrohrás_ no Nordeste, foram instaladas em 
Sergipe graças ã oºstjnãção_ do ~ntão _Governador Lourival 
Baptista, que para isso usou do prestígio e da amizade pessoal 
que tinha com o então Presidente. Castelo Branco. 

Lourival Baptista, é um-cidadão que se orgulha de ter 
dois esfados como berço, um, a Bahia. que o viu nascer e 
onde estudou c formou-se cm medicina. e o outro, Sergipe, 
berço da sua vocação política, berço também dos seus quatro 
filhos, e terra que suc_essivamente o .tem honrado com vários 
mandatos. Na Bahia, sua terra natal, Lourival Baptista recebe 
hoje uma h_onita e tocan_te bome_nag~m. quando a Câmara 
de Vereadores lhe concederá o títuLo de Cidadão da Cidade 
do_ Salvador. A _iniciativa do vereador Mal tez Leonc foi aco
lhida pela _unanimidade dos edis soteropolitanos, c o Presi
dente da'Casa, Vereador Osório Villas Boas, organizou uma 
solenidade que expressa todo o carinho c admiraç-ão do povo 
baiano por Lourival Baptista. 

Como homem púhlico. Lourival tem serviços.: prestados 
a todo o Brasil, mas, certamente, o seu_carinbo maior tem 
sido inicialmente por Sergipe, -depois pela Bahia, o vizinho 
Estado que tem tantos e tão afetivos laços de relacionamento 
com Sergipe, talvez_ por isso, todo o calor da homenagem 
que o nosso Senador hoje merecidamente recebe-,----Cios repre
sentantes do povo da capital baiana. 

Os sergipanos, sem dúvidas, se associam à homenagem, · 
agradecem ao gesto do povo baiano. por reconhecer, princi
palmente, que essc_cidadão hoje de ca__b_elos encanecidos, que 
tantos serviços tem prestado a Sergipe c ao Brasil, é um polí
tico honrado, que enobrece a classe política, um cidadão de 
vida exemplar, que honra e exalta o nosso· Sergipe quando, 
pelos seus méritos, se faz alvo de honrarias_em outros estados. 

Jornal da Manhã 

Aracaju, Quana,feira, 28 de agosto de 1991 

HOMENAGEM A LOURIVAL 

Qualquer homenagem que_ se_ presta ao Senador Lourival 
Baptista é Ju-sta~ Por isso, não vamos começar pelo lugar-co
mum de considerar justa a homenagem que o s_enador sergi
pano rccebl!u na noite passada, do povo de_ Salvador. Através 
de seus representantes, os vereadores da capital baiana, Salva
dor outorgou a Lourival Baptista o título de Cidadão da Cida
de de Salvador. BaianO de nascimento mas sergipano por 
decisão pessoal, a homenagem de ontem-soma~ea-cçOtenas 
de outras que o senador recebt:u _ _ao longo de sua profícua 
vida pública, inteiramente dedicada a seus semelhantes. 
Jornal da Manhã 

Aracaju, Quarta-feira, 28 de agosto de f991 

HOMENAGEM A LOURIV AL _ 

Qualquer homenagem que se presta ao Senador Lourival 
Baptista é justa. Por iSso, não vamos começar pelo lugar-co
mum de considerar justa a homenagem que o senador sergi
pano recebeu na noite- passada, do povo de Salvador. Através 
de seus representantes, os· vereadores da capital baiana, Salva-

dor outorgou a LouriVal Baptista o título de CidadãO da Cida
de de Salvador. Baiano. de nascimento mas sergipano por 
decisão pessoal. a homenagem de ontem .soma-se _a_centenas 
de outras que o senador recebeu ao longo de sua profícua 
vida pública, in~eíran:ente dedicada ~_.s..e~ ,_sem~Iti~Il~e?. De 
resto, uma contmuaçao da escolha que fez_ de vtd.a:~,rp.éd_icc;> •. 
para a ·missão divina de curar:- - --- - ·-··- ... _ --,-··· 

Lourival Baptista -é uma dessas ·pes·sdã.s -que··a'pafêée·rn· 
de século em século. Incapaz de fazer-ó'itial, incapaz de· sentií
ódio, incapaz de perse~ir, entende a vida como um caminho 
aberto para o berrr.. Na vida pública,-desde Prefeitp de-~São 

--Cristóvão, Governador do Estado ou Senador da, ~pública, 
as marcas de sua obra· são incontáv~i~. Todas vo),tactS\~ para 
servir_a seu povo. Tetn sempre um ge_s.~o_de ~nh~ .. ,~.~ ?l~gq, 
uma palavra de estímulo, de apoio, uma ação de ajuçl;i_,~Qe 
incentivo para todos os que cercam. Coloca alérh- e' ·acidfa~ 
de tudo servir. Quer na medicina, qUer na política_, , 

_Q_scnador sergipano, hoje também cidadão de Salvador, 
é seguramente urna das mars queridas figuras de nossq Ést~ªo. 
Ccinh_ec~GO em __ _qualquer povoado, em qualquer muni~ípí~; 
em~-todas_as_ regiões, Louriv~l cultíVa ãirlda algo que· todos
almejam: não ter inimigos. E certo que se localizarão aqui 
e: a!i_adyersários políticos. Mesmo essedevotand_o ao grande 
homem público o respeito e á admiração de que ele se tornou 
merecedor pela forma com que sempre pautou sua Vida. Digili
dadc. honradez e muito trabalho marcam a passagem de Lou~ 
-rival BaPtista em qualquer tirefa ciue se Proponha a realizar. 

É conhecido, no Brasil c além fronteiras, pela cruZada 
que empreende __ contra o fumo. Porque também aí está pre
sente seu_ espírito preocupado com o bem-estar de todos. Lou
rival, na qualidade de médico _e de estudioso, está plenamente 
convicto de_que o fumo só traz malefícios. E ele não os_.quer, 
para ninguém. Daí a campanha sistemática que faz contra 
o vício:-

Desde ontem, saudado na Câmara Municipal de SafvadOr 
pelo Vereador Maltez Lcone, Lourival Baptista é conterrâneo 
também dos_ nascidos na doce__e_ misteriosa capital baiana. 
Conterrâne'o- por louvor, por ãdoçãO dos baianos, reconhe
cimento a tudo aquilo que significa de bom, de meritório, 
de exemplo, a vida de um homem do porte de Lourival Bap
tista. Foi unia bela festa, presente o·mu·ndo social, empresarial 
e político da Bahia e um respeitável grüpo -de amigos ·ao 
senador, que se deslocaram de Sergipe para participar da 

_justa homenag~I_TI· O carínho com· que c-ercaram Lourivál Bap
tista é a melhor forma de testemunhar o respeito que lhe 
devotam. Respeito, por sinal, do que é plenamente merecedor 
o nosso bom L.Qt,Jrº. 

JORNAL DA MANHÃ 

Ano V - N' 1.499- Aracaju, Quarta-feira, 28 de Agos
to de 1991 

CÂMARA DESTACA HOMENAGEM 
A LOURIVAL BAI'TISTA 

-"Lourivol Bítpti:.ta r.en~pre fui o 'Jr:Vr'rllfl 
dor qu.:.: buscou ;l ~~-àncTli-nçtltl, caJt;H.id.tdl~ ot;li't 

Uo que nunc.1 mduid;J l1oie dor. fnJ!IIt.~ns púlJI!
cn~. r'"'~;to rron-:cnh1 dif!eil qaJr- o p:lic:. <lt:Prc,l 



Ototubro de l!lfl DIÁRIO DO CONGRESilO NAq!)!"'AL (Seção II) Terça-feira -29 ~ 7467 

ilõ IOnádor· SGi'!ilj:uinó .C)Ue recebeU, ontem à 
noite, em Salvador, Bnhia, o titulo de cidadão 
soterapolitano dado pel" Cf""'"" •ia <:id:ode. 

Lopes, que foi a solenidade em compa
nhia do secretario da Câmara de Ar acaju. J i
danai Sántos, acrescentou que o zelo pela coi
sa· pliblica por parte do ex-governador sergi
pano, quando no exerclcio deste cargo reali
zalldo lnlimeras obras de interesses para a 
coletlvldade assim corno hoje é um dos mais 
asslduos ao plenário do Senado f-ederal, serve 
·como exemplo para ajudar a melhorm a ima
gem desgastada do parlamento brasileilo. 

Segundo o presidente, lourival Baptista 
d!tSaliou os incrédulos e ousou acreditar num 
novo projeto o desenvolvimento par" o Esta
do, Implantando o Distrito Industrial de Ara-

TRIBUNA DA BAHIA 

caju e· sendo pioneiro em muitas iniciativas, 
como a construção da primeira adutora no ser
tão sergipano. captando a água do rio Siio 
Francisco, da· mesn1a maneiro contribuindo pa
ra a implantação da Universidade Fedcrlll de 
Sergipe e a vinda para cá da Região de Produ
.ção da Petrobrás no Nordeste. 

Para -L-opes, os ar'acajuanos se DSf.~odnrnru 
às hom<lllagcns ogradoccmlo no.ucsto do povo 
da capital baiana, através de seus· rup1 esentnn~ 

. tes que lhe deram o titulo de cidadão. Finali
zou~ dizendo que Lotu ival tem ~erviços pres
tados a Sergipe e ao Brasil, sondo um político 
honrado que enobrece a condição de homerr 
público e que repercute no vizinho Estndo d< 
Bahia que tem tantos e tão alctivos laços d( 
relacionamento com Sergipo. 

Ano xxn ~ 7560 - Sa~dor, Quarta-feira, 28 de 
A&cJito de 1991 

c:AMARA HOMENAGEIA LOURIVAL BAPTISTA 

A Clmnm Munkipl\1 de :=;atvaUur lil·•m 
llinlulad• nnlr"lllll ''1ite, qunmlunutnri· 
f.l11des hai111ms e ~cr~rparn~ se IC'Iminun 
parft humen~tgcar o semH~H LntHÍ\'111 
hnp1is1a, com o tltuh.l de Cidndiu1 tlf Sal· 
VlldUr, fJU~ fii((UIIIIJgar nO piC:FH:hin paJ:) 
abrittar t.unlo! conviilndu!, f:.nlrr dr~.''! 
ltOVcrmuinrcos Lia Unhiu e de Serl!ip1..", ,,,,. 
tôniCJ Carlo!'i Magalblcs C' Joiio Alvt"s t(!õ· 
pcc:tlvamenle, que encabt"ÇIU'I'IItl a ntt'sa, 
para unde convrrgiRm 01 tlasbes dt' rm1-
quina'l hrtogr.,iCII!$ e C'l"imerA• clt' tv. O 
díKurur du vert"ldor Mallez Leont.', tnl· 

tnr do.f'JCI jC"tU tle r c-~uluç:lõ que t(llll:f'\'•'U 
o lítul\l, fvi inlerrompido por 1~ minutm; 
l"'ra lei1urn do va!ilO curr!culo da vi•l:t 
púhJi!-11 duhlllllt"ll:l~ll~, (""·I(IJVI"Ifllt!]rlf 

de Scorttir•e t" ctnnJ,aindo o te1ceiw nuu•~ 
'dato como 5enadur. 
· VisivelnrC"nle emodonndo, dr-pvi1 de 
reçeber o lliplomll du m4os du prúpdn 
espot~:a, IJnna llildete Fnldio flAJlh~tf, 
b aenador subiu 1\ Tribuna e fet um di!!-· 
çutao em voz trl!mula. Filho ,de Entre 
Rlot, interior da B11hia, LouriVRI Rnr· 
dstl eMudou ntl Col~1do Antõulo Vieira 
a lemhtnu ,,., tiiJo Jltlvo dC' um orugn
m~nlo lllt praia du Riu Vermt"lho _rr.ltl 
enta,,~ toleg~ dr alll,IIO. Osório vm ... 

Una.;, h•ti,.pu·\irkuie tl:1 (':'im:uat tlf' V e· 
ICtldlllt:'o; ( 111'11 IIIHll•' .. •k ('IIIC,~ta~ C r111· 

fr'>'>IH~,. d11 t'ur<:ll •·oi•·)!Ílil r <k Mf'dkinll 
n:. I lnivc1•õilh•d•.• I ,·,flori'! I d:1 Hahia, nm[e 
\t.' ftJflll'''' rm l't·fl. C'nuiC't;"'' a c:urdr:r" 
l'nlrlit'a <'UI St'l)\il''', nutlr c:-tá uull~.111•1 
h1i d~·teiUI'> eh• awr'i. 1rmh1 ~itlv elt'ilfJ 
ckpu1o1du t'q;r,ltml e federal e pu.·rcuo 
de Siin ('ri~lth.'iu. 

. T•1do"a~ lumrus da cân~aia ror 11m ~nn· 
cetlíd!rll 1111 lutlllf'UIJtt'ntlo, <111e rtllftl\1110 
(llthidttlalff"lldtl J"'ltl~ Yf"lt':lttiiiiC"CII'IIt:IO 
IJwncu, Jus~ H.JtÍillllllilrl e JuA•l UauHn, 
Jl11Ht l'Cmpor 111 IIIC'~A A dirr.il~t do viH'; gn· 
vr1 uodur t.k '.:uuta Catarina, AnlO•tit) 
C111l•t~ Kumlt'! ltcic:. ·h111h~m l':ufi(lpll· 
111111 d:1r. flf•lt!I;'IJ;I~~('II,, U t"llnl!tlld!IUit" fi• 
(,~ Hqtiâu Militnr, ~c-neml de l11igntlA 
l.uiz (imUIIJ:O Le1.,.a, o prdeilo em <'Xo::r· 
cJcio Waltlir Rl"-p:i'l.lt vkt"·~tref~ilo de Stl'J 
CriSicivlo/SE, Alberto olos SarJtot, o pte• 
sidenle da CAnuun Munldp1l de An· 
caju, o verudor ]o,~ Lopes de MC"ne,rt, 
1ecr~hidm nturticipnit, penon11idt11Jes 
civlt e rnllltarc-t halamu e IC"It!Ípanu, 
geute d11 '(tcit"thniC', Tudus recrht"TBm 
L<Jurlval Uapli!ttl\, 7~ anos, de ~ e C'om 
1plauso1 prolong:ado1. 
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CORREIO DA BAHIA 

Ano XII - 3ff1:1 - Salvador, Quarta-feira, 28 de Agos
to de 1991 

.O .~·twtlor s<'tl!ip;mo. l.omí 
vai l.mú'>IU, li>i IJomcu:JJ!Coido -à,-, 
tem_ pc/:1 ( iinwra de Vcrmdorc.<, 
que lilc cuuccdcu o título de ( J. 

ATARDE 

,J:,cloio tlc S,1llaj/or ( J J.!fJH'Itr.fllnr 

Au{imio < i.ufo.., 1\l:ifla//l.;lt:s _(',\lt'\-C 

j1fC.O..CtJ(C oi .\0/cllitf;.ltk Jc.~ Clltlrj!,1 

do tÍ(II/<1 :1 /.<IUIÍI:I/ llati.>t:J .. 

Salwdor, Bahia - Quarta-feira - :z&l&l1991 

LOURIVAL BAPTISTA RECEBE ÚTULO 

O senador Lourlvat Bapllsla é o mais 
novo,CIIJ::~d5.o dà Salvador, Ululo entrouuo 
por sua r.sposn, dona Hlldate (loto), 0111mq, 
am sossolo sol!JIIO na Câfnmrt drt Vonrrm
dores. Oaf.tante emociouado, o fwnarlvr 
comoveu· sC" ao h~mbrar do 5Pu h,111pn d•! 
O!)IUtlnutr' mn Salv,Jdul·, nlnda 11:1 d•'•c::J•I:t 
ÚO tUatl.•IU, lltlldO f!IUIIO r·nlo•<tOt!: ••1 •11•' '''' 
lros o· hnjt~ prosldouto da CAm;u., ( ,.-,,·,~~·• 
Vlllas-Dons. Oi!1.1no do povoado ~~,. ~;l_l,q 

do Melo. numlclpio de Entre l'lio~. louriv.d 
Baptisla IJ!"fudou em.Sal11ador no r; roh~IJiOs 
AntOnio Vieha e lpiranga, e aqui lormo~J ~e 
pola Escola do Medicina. Em seguida, 

lmnslr.?rlu-se pma a cid:Jt.le sergipan~ dn 
São Crislóvf•o. our1c pri•ln~iramonl,. (')!r>r

ceu r~ wolissf.lo de médico. Elf'ç:~vu •:;e de
p1JI.1•1o P~ln•.lu:d'mn 1951. loi prf•f••ilo de 
~ino Gu:;Jcjv:irr, drop'utnllr,.lrJdf!!aiJrr•r rlua'io 

vn.;op·~ " :riu drur~nl•• l'~l~tr,.. pr•l.1 '"'' r·u I 
v•·~ o nr;rn I. ti" ,1,. ·~r·tl'td•ll A •• ,;,,. "·ll 
t",!iJ<•t:llll f•ll",''t'lf·~; !)'\ lj<IV•'II• !•1·•11' !1 
llô!lli:l, Att.htl!io C:ul(~"'l M~J:tiii.OW', 1' ''" 

~ii •rqlp!!, ./• rol 'I (\l•t•!S,- () C'OtllólftiJ<IIII" • h li' 

1 h•g•:io Mihl;u, HP.ueral··de·hriqarla I •Jil 

l.eS~a. e--o Pulsidentf! do B<)11nf E • onô
mlco, .Ang~lo Calmon de S~. eu h•• r:mt11 if. 

OQUB 
O Jomal do Fim do Somaua 

Aracaju, 31ftl8 a 06109 do 1991. 

HOMENAGEM A LOURIVAL 
LOTA CÂMARA DE SALVADOR 

As c1nJ1131ttiOrlclits. da- C!htUJrf! 1ln Vnt tlll ~ 
dores cta cnplr<\1 baiana lkmmn literal~ 
mente cheias nn noihJ de terça-fcira,dia 
vinte 1JJ sete. quando foi prc:1stada uma 
homenagem ao senador seruipano Lou .. 
rival B1ptistn flUe recGbeu o tltplo do Cl .. 
dDdâo de Salvador. Entra .oS 'presentes 
eslavam o governador de Setgipa, João 
Alves Filho, o governador da Bahia AntO
nio Carlos .Magalhães, o vice-90vern~dor: 
rle Santa Catarina, An1ónio. C adas Konder 
ReiS. a senhora Leonor Franco reprP.scn· 
tando o senador AlbanQ_Francp, tono~· os 

... = ...... -~,~· ··-- ... - .--....... ~·· --- • 

cqfegas dO fa·culdru:iê: de Medicina da aa .. 
hia, onde rormou~se lourivnl BapUsla, o 
ex-ministro Ângolo Cnl_mon de Só, todoS 

·os comandantes milHares do B;:~hln e 
grande núrneró 'de politicas, emprnsários 
e inteloctunls baianos. 

n autor di) homenagem, veroador 
Maltaz leone disse que nuncí1 o recinto 
da Câmara do Ve_readores do_ Salvador 
esteve tão repleto por uma platéia com
posta por selares tão diversos da socie
dade baiana. 

Outubro del991 . ' 



Outubro de l991 brÁRto DO CONGRESSO Ji.lÀCIONAL (Se~o II) . ' . Terça-feira 29 74691 

"' 9 preshtnute da Câmara ele Vt~rr.;ulo· 
res, Vilas Bons,l'ernhrou opi:.<wlios· ~la s1 m 
vida de estwhmtr. no mesmo r.ol{,qio, 
junto com lowlvi1!1dcst;:lcando quí' tl .. ~d!l 
t11f!niuo o. futuro semuJor o- fJOVIHII:Jdor 
rlo Sergipe jf1 rovolava seus pOu'l<,)H!~ do 
f10IItlco e sobroUJdo lln conciliiHior. Chô~. 
rio Vilas Ao;ls di1*so c1ue Lourival pudiã 
~(H duHuidu rl,e unut forma muito simpres:· 
ora um homem ho111'. · 

O autor da homenngern,Mallcz l.co~10, 
~OUf!lCrou os aspectos mais · dr,st~;~r:adus 
da vida do homenaneado e disse que sua 
proposta foi nProvacla pela unanimiclatle 
dos vereadores, numa demonstração do 
que os méritos do lourivol são por tortos 
ror.onheciclos. 

louri.v:ll Baptir.tp, no aprmlor.or; l('lll· 
ln ou opls\~dios cio sua vid<~ do rr.twfantc 
tm Bohia e do ho111cm púhllc9 em Smni. 
pe. Dt~Siilr.ou o llpoio que smuprn tovo 
durnn\o sua viffn dn sua r.ompimfmit :1 a 
~r.nhora ~Hidnll' fnh:~o Bltplisto, r ,,..,;1~ 
lur:1t1 nnt•!Jrt:'i l:l':o~ cl~ :nui1:ndo qur- 0 
tllllóllll n pr>t .. nnarirJíldl'"'' lmi;ill;l':. t·ntrn 
•:l.,t: o'5 smrdo::o~ l ul7 Vi:ma riHut r r •lq;u 
~anlos. 

I.C)I'F.S fAI.A 
EM AIIACAJ!) 

O pre~itfuntO da CArnnra ·d•~ Vmear.Jo· 
ms da AraC"nj\1, José Lopes flUO C'!'slnvo 
Pr.ose•~o à ~ok.'Í1h.Jndo, rafoÔ, n'1 quanu- · 
femt, sobre o novo titulo receúído por 
L_g.uri.Yul e Uis.sc.~ 
. 'Lourival Bãptistã sompro. foi o r}~v~t
nantP. que husc:·ou a condlí,1Çffo. c:;:i1lad o 

-~~a.d_~:...!!!!!.Í.:c;, clo __ que .!1.'::!!.1Ca_~;oçi!l_irl;l hq(p~_ 

homens pt'll,licos~ nes1é rno1nm1tu difícil 
que o p;~í!> Atr.1Vl!ssa, ctisso ~o ln c o r.-nn~c

. <.Jq.f_~C!IJI~ptut(), fliJO _rcr.:ef.JCU, f!lll.fl:llv;ufo.r r 
~ ti1UIO tfP. r:idmfilo SO({!I'ÓpOiii<JIIO, n J'lf~·
sid~tHA dn Càmarn rlo 1\rnc:nju, vr''''ll•.h;r 
Jost~ lop~s. · 

O prm-:idnuto (!UO foi h st,lnnirr:t(ln mn 
r.ompntthln dq r.nr.ret!trio flu C;l4t'm" de 
Arnt:nju, Jiflcn,,l Scmlt.m, ncmsc~mfóu rptr. 
o zelo J,lr.ln coisa püblica, pOI pnrt'' dom<~ 
govomador sergipano. qwuulo no t•xmd· 
cio .clr.sto cm'gol roolinncln inlirtll'!tôlS 
obras de interesses para a colt!livi•l:ufo' 
assim c:nmo hojo é um dos tnnh <t~sicluos 
i10 plon('u io do Sn-undo r edr.r;ll, !,HI '-''! 
como f!xwnplo Ptlln iJjud:u u lllf•tltnrm 
íl iqtaw~m tlesunstada do ptulanuúrto 
hnt~:ilr.ito, · 

!;''HIIIulo u pwsidt!flto, 'lntuiv.tl ll11p· 
li!: la dc~;aliou ~~~ itu:rbtlulo~ c ou•;otr ilt:u) 
tlilm 1111111 novo IJ!Ojnto de dn•:t!fn:nlvi-
1111111tO para o f:slado, impi;JIIlilltdo o 
llishilt.l lrulw;trirll rln Arncnju f_: srmdo 
piotwiro Qm rnuitas tnlcinliv:ts, couuJ a 
cum;ttu~·;llt tl;t ptiltwiro alltelmu 110 !:t•llflu 
soqrip,1no, rõtptandn a lluua do tir, S:to 
fnmdsc·o, d:1 rllf!SfiHJ manr.it:J •;nt,lli· 
huiuclo paru v itnplautaçlto d<r...Uuivm•;i· 
dad(~·rr:-dC'ral do$mgiJ'6 e a viut'i:'t rmt;"J ("á 
d01 lteyifm de Produção da f'ettolrr 1\::; uo 
NordC!sln. 

Pma tnr~r•r., Os an.tc:Jju;mo:, :.C! C.l'i'iU· 
ci;,r;up lt~ hnmnrutgon<t, fttJr:-trlrr,~nrfn .31') 

fl05IO do pnvo ria r::apiftll hniana, atpw.ós 
do seus tC!IHf'!mntnnv•o:;, quo Jhr 11"' mn o 
titulo de ridmlito, Finalizou, di1er11IQ 'ltle 
I f'!fd'IHI t••rn •wrvlços fHPsl:ufuo; r1 !'i•~fiJi[."! 
r. c10 llr;t•;if, !':''Jlrltt um pnJiti,·n II(•I!Ht•lt~ 
fllll" l'II'!IHI'I'I' ii ('~"HidÍI,'f11) dt• h('IH~f'lll pt'r • 
loiÍI'O I" '1';-,,""t,,i~•rt·•tlf' flrl 'l.'i;-iqf,., f '• I 1 

-~l;t ll:!lth, 'l''" h·1n trtllfc'': •· ót• ..,.re.\•v• .. -; 
l,l•.•t•: c ln t•·h•·itiii:Urtt•ttlO l'rH!t •:,,,,,j,,., 

O auori<ttsslmo Lourival Baplisla. 

OQUB 
ADo V -N6mero267 ~Arac:aj11,24a 30cleaptodc 1991 

CONTA-GOTAS 

50 ANOS DEPOIS 

Ao recebcç ntlSSll tcrça-feira1 dia vintrr('!.Snle,o 
tltulo de cldadi10 da cid•uJe do S.nlvndor, o \1~fm<1or 
Lour.ival Baptista Irá fa1cr unuJ leml)l'arw<.l, rcnovnr 
a agradecimento contando um cpisó~io em que sua 
vida foi s_alva lu\ m~is qu 50 anos passado~. 
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No fin;,! da d(Jl';ul~l do tdn1;1, l,<nlli ... d_ ~':>III· 
d.n11n crn Su!v:-ldur~. fvi hJWiJr bw~l_,u_d" .nHH n;J 
p'uia do Amara!in;r. Urna f\ntc ço:nmte7lil p JHrxuv. 
c ni-:J. ro;-;es\ir tle sulJQr rmd;H~ j,j P.:·.t;w;r so a!,_~q;~rrdt.r, 
P;);:;·:~wa em t:n: buorltl 11111 jtWT:IH, qnn ~;r('ruh< ,,m:t 
jW!ô'>eW c,,J t10~Jiili'!H!O 1111 111<11, lilt;ll ~ hJilJ•õl, !J d<~ 
Clll't:il~. l~lZOÇOB·St~ iH) rn;11, Lou1ivnl. ,:lf!l);.;rr li•? t:·~;:;q 
hPiu:ndo r'ruita tiutrn, rnntltr.VrJ ·n ,:úl~nD o r!ir, .... e ;10 

salvíldqr q11o dWiFIV<.i: ''deix_n quP. nu sr!~JIII n smJ 
orutnc 11 VlHllOS f;;r1•11 f.<..HÇõ1r. junto!;". 

() hVIIlf1'1!1, qu(' Hill Vijj'11()to~!~ lJiil\'ild:t•. lt(!IIX'! 

t orn Í\';Jl H::~pli:.lil ~Jtó n fH nia ô -o s.nl 11011~- (•, n:1r!a 
n1,1i<õ: ,)~h:a nH·nos do JJJW o :11•1:tl r>a,_síd~:n~~~ dél CtJ
rnM\:i dti Vmoadonm dn S.<llVtldt~r , Üf.oôdu Vlll<l:l 
13li3S._ .. -, _ ,_ , ---- - . -. 

A so!m~id<ufo r.ot{l ,\:-; vin111 hmn·~ c• n :u11nc <1.1 
(('f,OI•.IÇÜO,.. (,OI'lfC'IiiHJO_{liÍl_tJI()_ (..' ilpinV:Hlil )HII l~:·:t· 
oiminach;,_ vcrenJor_Ma1tcz l,e_one l_~u \\ t1 s;Jl rdtl(, ._. l :1 
L01HÍVi11. 

f\,1uitn nento do Sct ÜÍJH~ jfl r("!CCr VUll I >.)~:,.,l~J~/11 
p~ra SlliV(jdVf rti.'S~n h11\,\1·1oil_;l. 

O Sr. PRESIDENTE (JutahyMagaihães)- Não há mais 
oradores inscritos. - - - . --- -- --- .. 

Nada mais hav_endo_ a_ trªtar, a Presidência vai encettàr · 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã, 
a seguinte -- -

ORDEM DO DIA 

-l-

EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO No 274, DE 1980 

Votação, em turno único, da Emenda da Câmara ao PrQ~ ~
jeto de Lei do_ Senado n" 274, de 1980, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, que modifica dispositivo da vigenty CQnso
lidação das Leis do Trabal~o, tendo 

PARECER FAVORAVEL. sob no 392, de 1991, da Co· 
missão 

- de Assuntos Económicos. 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMA!l.A 
N• 121, DE 1990 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 121, de 1990 (n' 1.169!88, na Casa de origem), que dispõe 

sobre_ a _retirada ·e transplante de tecidos, órgãos e partes do 
corpo humano, com fins terapêufiOOSe_cTe.õtrfiCos, e dá OUtras 
providencias, tendo 

PARECERES, sob n' 198 e 383, de 1991, da Comissão 
-de Assuntos Sociais, 1~ Pronunciamento: favorável ao 

projeto; 2D Pronunciamento: favorável .às. Emendas de n"'~ 1 
a 4 e 6; e contrário à -de n9 5, de Plenário. 

-3-
PARECER N• 173, DE 1990 

Votação, em turno único, do Parecer n9 173, de 1990, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre con
sulta formulada pelo Presidente do Senado Federal quanto 
ao disposto no § 4o, do art. 38 da_ Lei n' 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, em face do estabelecido no § 29_ do art. 
50 da Constituição Federal, concluindo que: 

I) o Senado Federal, no legítimo exercício da sua compe
tência constitucional (arts. 49, inciso X, e 52, incisos XII e 
XIII), disciplinou, no seu Regimento Interno (art. 215 e se
guintes), de forma exaustiva e excludente de qualquer outra 
norma de natureza diversa, a questão do processamento parla
mentar dos pedidos de informação, inclusive no particular 
da competência deliberativa e do quorum para votação; 

2) o precéituado no § 4•. do art. 38 da Lei n' 4.595, 
de 1964, encontra-se derrogado a partir da superveniência 
do disposto nos arts. 215, inci"s"O I, e 216, inciso III, do Regi
mento Interno. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 146, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos teimos 
do art. 172. I, do Regimento Interno). 

DiscussãO, em turno únicó, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 146, de 1990 (no 76!89, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o textQ da Convenção _desti_nada a Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Eva-são Fiscal em Matéria de Imposto 
sobre a Renda firmada entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República da lndia, em Nova 
De!hi, a 26 de abril de 1988, (Dependendo de parecer da 
ComiSs_ão de Relaçõe~ Exteriores e Defesa Nacional). 

"-5-

MENSAGEM N' 241, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos term<:fS 

do art. 172, I do Regimento Interno). 

Mensagem n' 241, de 1991 (n' 490!91, na origem), relativa 
à proposta para que seja autorizada a República Federativa 
do Brasil a contratar operação ·de crédito externo, no valor 
de US$ .... 2,000,000.00 (dois milhões de dólares norte-ame
ricanos), ou seu equivalente em outra moeda, junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos). 

~ ~ 

O SR.~ PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encer
rada a sessão. 

(Levania-Se a seSsão às 17 horas e_ 20 minutos). 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 191• SESSÃO, EM 29 DE OUTUBRO 
DE 1991 

LI-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Avisos do Ministro da Economia, Fazenda e 

Planejamento 
- N"' 1.168, encaminhando a complementação das in

formações prestadas pelo Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento sobre os quesitos constantes do _Requeri
mento n~' 425/91, de autoria -do Senador Espetidião Amin. 

-N'?s 1.169 e 1.177, encaminhando esclarecimentos 
prestados pelo MinistériO da Eco-nomia, Fazenda e Planeja
mento sobre os quesitos constantes dos Requerim-entos 
n~ 469 e 592191, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

1.2.2 - Ofícios do Sr. 1 ~ Secretário da CâmÜa dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado aut6gráfos dos 
seguintes projetas·:- -

-Projeto de Lei da Câmara n• 95(91 (n• 8.244/86; 
na Casa de origem), de iniciativa da Tribunal Superior 
do Trabalho, que cria na Justiça do Trabalho ju-ntaS de 
Conciliação e Julgamento Itinerantes. 

-Projeto de Lei de Câmara n• 96/91 (n• 3.998184, 
na Casa de origem), que autoriza a União a doar, à R_egião 
Escoteira do Rio Grande do Sul, filiada à União_çl_os Esco
teiros do Brasil, o imóvel que menciona. -

1.2.3- Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n• 352/91, de autoria 

do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que dispõe sobre 
alteração da Lei n• 8.112, de 1990. 

1.2.4- Requerimento 
- N• 775/91, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 

solicitando do Sr. Ministro de Estado da Economia. Fazenw 
do e Planejamento, informã.Ç'ões que mencióD.ã.. -

1.2.5- Discursos do Expediente 
SENADOR NEY MARANHÃO - Importância do 

processo de privatização como forrria de modernização da 
economia. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Processo iii' 
flacioóáiío brasileiro. - ~ 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO
Equívocos- cometidos p~la revista Veja e O Globo em 
matérias publicadas, confundindo a imagem e o nóíne de 
S. Ex• com os do Deputado Cid Carvalho. _ 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Situação de 
diiicUidade que 3travessa a Ceplac. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 
-ConVocação de sessão conjunta ã realizar-se hoje, 

às 19 horas, com-Ordem do Dia que designa. 
-Convocação de se~são ex!raordínári3 a· fe3li_zar-se 

hoje, às 18 horas e 30 niinutos, Corri Oi'dein _-aO-Dia qUe 
designa. 

--- ""--'-Proposta di designação_do_s_Senadores Almir Ga
briel e Amazonino Mendes para representarem o Senado 
Federal no Congresso Anual da Universidade de Lavai, 
em Quebec, Canadá, de 30 _de outubro a 3 de novembro 
próximo. -

1.2. 7 - Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n• 353/91, de autoria 

d_o_ Senador.Marco Maciel, que_ suprime a prescrição de 
aç6es penais, acrescentando piirágrafo ao art. 109 do Códi~ 
go Penal (Parte Geral, Lei n• 7.209, de 11 de julho de 
1984!.:. 1-'rojétode Lei do. Senado o• 354!91, de autoria 
40 Senador Nelson Wede_k_in. que reguJa~:ellta o inciSó 
LXXVII do art. 5• da Constituição FederaL 
L3 -_ORDEM DO DIA 

··Emenda da Câmara ao Projeto de Lei çlÜ Senado n9 

274, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lucena, 
que modifica dispositivo d,a vigente Consolidação· das Leis 
do Trabalho. Aprovada. A Comissão Diretora para reda
ção finaL 

Projeto de Lei da Çâmaran•121, de 1990 (n• LHí9/88, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a retirada e trans
plante de tecidos, órgãos_e partes do corpo humano, com 
fins terapêuticos e científicos, e dá outras providências_.__ 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁPICO DO SBNADO FEDERAL 

PASSOS PORTO 
DireiOr-Oeral do Seudo Federal 
AOACJEL DA SILVA MAIA 
Diretor &ccutivo 

DIÁIUO no· coNGRESSO NACIONAL 
Iapreao sob rapouabilidade da Mesa do Sendo -P~ 

ASSINA1URAS CARLCS HOMERO VIEIRA NINA 
Dire1or Adaiailtrativo 
LUIZCARLCS DE BASTOS 
Diretor Iadutrial 

Semcolnll ··-···-·-········---·····-·-·····-···-··-·····-·····-·-·---·- Cz$ 3.519,65 

PLORIAN AUGUSTO OO!TilNHO MADRUGA 
Dirc:&or Adj .. to 

Aprovado pom Emendas n95 1 a 4 e _6, sendo_rejeitada 
a de no 5. A Comissão Diretora para a redação- final. 

Parecer n' 173, de 1990, da Comissão de ConstituiÇão, -
Justiça e· Cidadania, sobre consulta fO!miiladã--p-eiO Presi
dente do Senado Federal quanto ao disposto no § -4° do 
art. 38 da Lei n' 4.'595,' de 31 de dezembro de 1964, em 
face do estabelecido no § 2' do art. 50 da Constituição 
Federal, concluindo que: 

1) O Senado Fêderal, no legítiffio exercício da Sua 
competência constitucional (artigos 49, inCiso X, e 52, inci
sos XII e XIII), disciplinou, no seu Regin:tent~ Int<::r.no 
(art. 215 e ,segq.int~s), de forma exaustiva e exçlJ.I~nte 
de qualquer outra nor,nia de natureza diversa, a questão 
do processamento parlamentar dos pedidos de infOimação, 
inclusive no particular da competência deliberativa e do 
quorum para votação; 

2) o preceitUado no § 4' do artigo 38 da Lei n' 4.595, 
de 1964, encontra-se derrogado a partir da superveniência 
do disposto nos artigOs 215, incisei r, e 216, -inciso Iii, 
do Regimento Interno. Aprovado. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 146, de 1990 (n• 
76/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção destinada a Evitar a: Dupla TribUtação ·e 
Prevenir a Ev3.sã0-- Fiscal em matéria de Impostõ soóre 
a Renda firmada entre o GoVei'i10 da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Índia, em Nova 
Delhi, a 26 de abril de 1988. Aprovado, após parecer da 
comissã,o compete-nte. À ComissãO Diretora para- redação 
final. 

Mensagem n' 241, de 1991 (n' 490(91, na origem), 
relativa à proposta para que sefa ãlltõlizada a República 
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito exter
no, no valor de US$2,000,000.00 (doiS milhões de dólares 
norte-americanos), ou s·eu ·e-quivalente em outra moeda, 
junto ao Banco Interamericano de_ Desenvolvimento -
BID. Aprovado, após parecer da comissão competente, 
nos termos do Projeto de Resolução n' 80/91, que oferece .. 
À Comissão Diretora par'a -redação final. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Di.a 

-DesignaÇãO de representantes do Senado Federal 
em missão no exterior, proposta pela Presidência no Expe
diente da presente sessão. Aprovada. 

1,3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 

Tu-agem 2.200 exemplares. 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO,-cOrito Líder__: E-Sclal-ecimentos relatiVOs:ao posiciOna
mento de S. Ex~ quanto à questão dã Petrobr'ás.'Premência 
de entendimento nacional em prol da recuperação do Bra-
sil. . 

SENADOR AMIR LANDO -Reforma agrária co
mo forma de distribuição de renda e a falta de deciSão 
política para sua execução. 

1.4- ENCERRAMENTO _ 
2- ATA DA 192• SESSÃO, E~ 29 DE OUTUBRO 

DE 1991 
2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Parecer. · 

_ Referente à seguinte rnaté.ria: · - --
. -Substitutivo ao Projeto_çle R,~solução n~ 6/91, que 

dispõe sobre formalidades e critérios para a- apreciação 
dos atosde outorga e de renovação de concessão ou permís
São de serviço de radiodifusão Sonora e de Sons e imagens. 
(Redação do vencido para o turno-suplementar). 

- 2.2.2 - Requerimentos 
-- N<? 776/91, de autoria do Senador Odacir Soares, 

solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei da Câmara n' 81/90 (n' 683/89," na Casá de óri.gem), 
que estabelece as diretrizes para os pl3nos de ciirfeirà dõ 
serviço -público dvil da União e dá outras proVidências. 

- W 777/91, de autoria do Senador Odacir Siiá"res, 
solicitando â tranScrição, nos Ariais do Senado, do artigo 
intitulado "Collor unifk:ã o Plano de carreira do funciona
lismo", publicado no jornal O Estado de S. Pa:Uto; edição 
de 29 de outubro de 1991, bem como do discurso proferido 
por Sua Excelência o SenhOr Presidente da República pnr 
ocasião· das homenagens- prestadas· ao Servidor Público, 
em zs· de outubro do COrrente ano. 

- N9 778/91, de autoria da Seriadora Júnia Marise, 
solicitando autorização do Senado para aceitar missão no 
exterior, designada que foi pelo Senhor Presidente daRe
pública. 

- N• 779/91, de autoria do Senador Guilherme Pai' 
meira, solicitando autorização do Senado para aceitar mis
sãO ho e-xterior, designado que foi pelo Senhor Presidente 
da República. 

2.2.3- Comiürlcaçáo -
-Do Senador Almir G3briei, de que se ausentará 

dos trabalhos da Casa a partir do dia 30/10, para breve 
viagem ao Canadá. 
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2.3 -ORDEM DO DIA 
Requerimento n" 770, de 1991, de autoria dos sena

dores Mauro Benevides e Dirceu CarneirO, -sOlicitàndo· ã 
retirada, para reexame, ·cto Projeto de Decreto Legislativo 
n"' 122, de 1991, de iniciã.tivã da Comissão Diretora, que 
altera a redação do art. 19 do Decreto Legislativo n"' 63, 
de 19 de dezembro de 1990~_Aprovado. Parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Men
sagem n' 271, de 1991 (n' 567191, na origem), de 18_qe 
outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Carlos Alberto Pessóa Pardellas, Ministro de 
Segunda Classe, da Ca:ITeira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República Islâ
mica do Irã. Apreciação adiada por falta de quorum-

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Requerimentos n~ 778 e 779/91, lidos_ no Expe

diente da presente sessão. Votação adiada por falta de 
quorum, após pareceres da ·comissão competente. 

2.3-2 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA -

Refornla tnõutária e fiScal. _ _ __ 
SENADOR NELSON CARNEIRO- Centenárioõe 

nascimento do turista Melchíades PiCanço. 
SENADOR MÁRÇIO LACERDÀ -Apelo em fa

vor da aprovação de projeto de lei de aut?ria d~ S._ Ex•, 
que dispõe sobre as operações de consórc1o destinadas a 
formar poupança mediante esforço comu~ e dá outras 
providências. 

. __ SENADOR NELSON WEDEKIN -c Situação da 
_ Previdên.cia SoCial. _ 

SENADOR ODACIR SOARES - Concessão do tí
tulo de Cidadão HonoráriO a S. Ex~ pela Câmara Municipal 
de Santa Luzia-RO. · · 

SENADOR LAVOISIER MAIA- Considerações
sobre o "Emendão". 

SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Anteci-
. pação do plebiscito sobre a forma de governo. . . 

SENADOR JUTAHY MAGALHÂÉS..:... Retrospec
tiva do processo de desenvolvimento brasileiro. 

SENADOR LOUR!V AL BAPTISTA - Riquezas 
minerais do Estado de Sergipe. SoleD.idade ieaHzada no 
Palácio do Planalto, no último dia 28, alusiva à exploraÇãó · 
do complexo industrial Taquari- Vassouras;....;... SE. 

2.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

2.4- ENCERRAMENTO 
3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN

-TERIOR 
Do Sr. Eduardo Suplicy, proferido na sess·ão de· 

23-10-91. 
. 4- RETIFICAÇÕES __ _ __ 

Ata 4a 132• Sessão, realizada _em 26 de agosto de 
1991. 

5- ATAS DE COMISSÕES 
6- MESA DIRETORA 

-,:::-LÍDERES E VICE LÍDERES DE PARTIDOS 
. 8...:. COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA~ 

NENTES'··, . . ... . ... 

r· 

Ata da 191 a Sessão, em 29 de outubro de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro, 

Iram Saraiva e Lucfdio Portella 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias do Nascimento - Affonso Camargo - Alexan
dre. Costa - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Atõazonino 
Mendes - Amir Lando - Beni Veras - Chagas Rodrigues -
Qd Sab6ia de Carvalho - Dario Pereira - Dirceu Carneiro 
- Elcio Álvares - Esperidiao Amin - Epitác!o Cafeteira -
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Ca
mata- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- João Cal· 
moo - J oaa França - J oao Rocha - Jonas Pinheiro - José 
Eduardo- José Paulo Bisai -José Richa- Lavoisier Mala 
- Levy Dias - I.ouremberg Nunes Rocha - Lourival Baptis
ta - LucKiio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor 
- Mauro Benevides - Nabor Júnior - Nelson Carneiro -
Ozíel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Salâanbil Derzi -
Raimundo Ura- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Roy Bace
lar- Telmo Vieira - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDEN_TE (Mauro Benevides) -, A .lista de 
preseriça acliS3 o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Ha
verido número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário prOcederá à leitura do Expediente. 
· É lido o seguinte _ 

EXPEDIENTE 
AVISOS DO MINISTRO DA ECONOMIA 

FAZENDA E PLANEJAMENTO 

Aviso n"1.168, de 28 do corrente, encaminhando_a com
plementação das informações prestadas pelo Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento sobre os quesitos constan
tes do Requerimento n' 425, de 1991, de autoria do Senador 
Esperidião Amin. 

Aviso n"1.169, de 28 do corrente, encaminhando esclare
cimentos prestados pelo Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n' 469, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 
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Aviso n~'l.l77, de 28 do corrente, encaminhando esclare
cimentos prestados pelo Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamentõ,sobre_ oS-quesitos constarites dP Requerimento 
n' 592, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

Encarriinhe-se cópias aos requerentes. 

OFÍCIOS DO SR. 1• SECRETÁRIODA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

EnCaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin-
tes projetos: . 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 95, DE 1991 
(N• $.244/86,. na Casa de origem) 

(DéTriiciativa do TribunaJ Superior do Trabaiho) 

Cria, na Justiça do Trabalh-O, Juntas de Conciliação 
e Julgamento Itinerantes .. 

O Çongresso Nacional decreta: . "o • _ 

Art. _lo:> Ficam ciiadas, na Justiça da Trabalho, Juntas 
de Conciliação e Julgamento Itinerantes, que-não- terão sede 
fixa, e serão instaladas, temporariamente, em localidildes de 
difícil acesso, situadas na área de jurisdição do respectivo 
Tribunal, distantes das cidades-sed~ de_Jtyttas já exjst~ntes, 
no mínimo -cem quilómetros. 

Parágrafo únicO. Os Tiíbunais RegiónaíS fornecerão 95 
meios necessários ao desempenho das Juntas Itinerantes. 

Art. 2~' Sedo corri[>efeiltes para determinar a· instalação 
de Juntas Itinerantes os Presidentes dos Ttibunais Regionais 
do Trabalho, após deliberaÇão dos respectivos Tribunais. 

§ 19 O ato baixado pelo Presidente do Tribunal será 
publicado no Diário Oficial do Estado e, quando for -o caso, 
no Diário Oficial d_os Territórios Federais. 

§ z~ A partir de sua instalação, as Juntas de Conciliação 
e Julgamento ~ti_nerantes terão jurisdiçã9 nos muniCípios onde 
forem instaladas, durante o período de sua permanêncict· 

§ 3~ As Juntas Ifinerantes terão a competência confe
rida em lei às Juntas de Conciliação e JU.lgamento_da Just_iça 
do Trabalho. 

§ 4~ As Juntas Itinerantes· poderão ser ins.taladas em 
localidades não compreendidas na jurisdição_ das Juntas_ já 
existentes. - -

§ 5' A competência dos Jufzes de Direito ficará suspenc-· 
sa durante o tempo em que cstivednstalada a Junta de Concí
Iiação e Julgamento Itinerante, nes-sas localidades, sem pre
juíZo do prosseguimento normal dos. feítos Já récebidos por 
estes. 

Art. 3o As juntas Itine-rãntes illstfUirão e jUlgarão os 
processos recebidos e protocolados, promovendo-lhes inclu
sive a execução, de acordo com as normas legais existentes 
a respeito. 

Art. 49 Em caso_ dê serem impossíveis as notificações 
através de registrq postal c:o_~ franquia, estas_ serão .feitas pelo 
Oficial de Justiça Avaliador, e, em último caso, por Edital 
afixado na Prefeitura da localidade, e divulgado pelos meios 
de publicidade existentes. 

Art. 59 Os Tribunais Regionais do Trabalho, no prazo 
de trinta dias, baixarão normas regulamentares necessárias 
à execução desta Lei, providenciand.o a sua publicação no 
Diário da Justiça. 

Art. 6<> As despesas resultantes da aplicação desta Lei 
correrão-à conta dos recursos orçamentários destinados à Jus
tiça do Trabalho. 

Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua pubU: 
cação. 

Art. 811 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA . 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
TÍTULO I 

Da- OrganizaçãO N&.ciOnaf 
. . . 

.. ... . . . . ....... ...... cA.PiTu:Liivlií ........................... . 
Do Pode~ Jud~ciário ............................... sEçxs·viii .............................. . 

Dos Tribunais e Juizos do Trabalho 

Art. 141. Os órgãos da Justiça do Trabalho são os se-
guintes; __ _ ____ __ _ _ _ _ _ 

. I-Tribunal Superior do Trabalho; 
-II- Tribunais Regioria-is do Trabalho; 
III -Juntas de Conciliação e Julgamento. 

§ 3~ Poderão ser criados por lei outros órgãos da Justiça 
do Trabalho. 

• n • • • ~· ''' .-,. • • O'" • • •-•-•~• • '-• .'.~ •>--• • • ·-~. • • • .-õ • .-.' • • •' •_;<"• -'.C~· õ õ .... • • ~......,..._:ii>" • • • • .,,_.- -~-• 

LEI N' 6.947, DE 17 DE SETEMBRO DE 1981 . -

Estabelece normas para criação e funcionamento 
de Juntas de Conciliação e Julgamento e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o CongresSo Nacional decreta e eu- saneio- -

no a seguinte lei: 

Art. 2" A ju~isdição de uma Junta de ConcHiação e 
-:Julgamento só poderá ser atendida a municípios situados em 

um raio máximo de lOO (cem) quilômetros da sede e desde 
que existam facilidades de acesso e meios de condução regu-
lares. ~ _ _ 

§ 1 o Para cobrir área territorial situada entre duas Ou 
mais jurisdições, que não comporte instalações de junta, pode
rá o Tribunal Regional do Trabalho propor a inclusão de · 
área em qualquer das jurisdições limítrofes, ainda que fora 
do raio de 100 (cem) quilómetros, respeitados os requisitOs 
da parte final do caput deste artigo. 

§ 2' Aprovada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a 
proposta de que trata o parágrafo anterior terá caráter de 
urgência. 

§ 39 Para conveniência da distribuição da Justiça, em 
jurisdições de grandes distâ!J.ci~s_ a percorrer, ó Tribunal Re
gional do Traba:I!Io poderá regular o deslocamento de_ junta, 
com recursos próprios, visando ao recebiJl!_~nto d~ _r~clama_- _ 
ções e à realização-de au~~-J!cias. · 

RESOLUÇÃO N' 6, DE 4 DE ABiüLbE !989 

·Determina o arquivamento das proposições que 
menciona. 

A Cãinara dóS Deputados resolve: 
Art. 19 Das proposições ·que se encontravam em trami

tação no-dia 4 de outubro de 1988 ficam arQuivadas as seguin~' 
tes, tenham ou não parecer: - - - -
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a) as de iniciativa de Deputados ou de Com.iSsã.o_Y~;rna~ 
nente; e 

b) as que, iníCiadas na forma da alínea a, foram emen-
dadas no Senado Federal. _ -~---

Parágrafo único. Não e;;tão sujeitos aos arquivamentos 
os projetas que, embora fia situação preVista no capuf dest_e 
artigo,. sofreram anexação de outros apres~ntados a parhr 
de 5 de outubro de 1988. _ _ _ 

Art. 2' Fica facultado ao autor, no prazo didO \innta) 
dias da promulgação desta,-r~so_Iução, requerer o desarqui
vamento das proposições referidas no art. 19 , caso em que 
se fará riova distribuição·,-m.áritCndo-se, porém, o número ori~ 
ginal e sua procedência para todos os efeitos regimentais. 

Art. 39 As propoSiÇõeS da iiiiCiátNa de outros poderes 
ou do Senado federal, que se encontravam CIJI tramitação _ 
no dia 4 de outubro de_ 1988, serãO remetidas à_ M~~a _ __para_ 
efeito-de redistribuição, considerando-se não ~scritos os pare
ceres emitidos até àquela data. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor- _rta- data de_ sua 
publicação. 

Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário. 
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989". ~Deputado 

Paes 4e Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados. 

(À ComissãO âe Conslituiçlib, Justiça e·c_(dadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 96, DE 1991 
(N• 3.998/84, na Casa de origem) 

Autoriza a União a doar, à Região Escoteira do 
Rio Grande do Sul, filiada à União dos Escoteiros do 
Brasil, o imóvel que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 FiCa a União autorizada a doar, à Região Esco- _ 

teira do Rio Grande do Sul, filiada à União dos Escoteiros_ 
do Brasil, um terreno, com a respectiva edificação, situado 
no "Balneário Vila Elza", zona urbana da sede do Municfpio 
de Guãíba, no Rio Grande do Sul, constituído dos lotes n""" 
72 (setenta e dois), 73 (setenta e trés) e 74 (setenta e quatro), 
da quadra "G", com área de 2.700m2 (dois mil e setecentos 
metros quadrados), localizado no quarteirão formado pelas 
Avenidas Assis Brasil e General Flores da Cunh~ .r; pelas 
Ruas Chardonau de Freitas e Raul Pilla, medindo 45m {qua
renta e cinco) metros de fren_te, ao norte, sobre o alinhamento. 
da Avenida Ge-neral Flores da Cunha, 45m (quarenta e cinco) 

~metros nos fundos, ao sul, na divisa com os lotes n9 ! 80 (oiteti:taJ 
8L(oitenta_e um), 82 (oitenta e dois); por 60m (sessenta 
metros de extensão da frente _aos fundos em_ amÇQ_s os lados, 
confrontando-se: a leste, com o lote n9 71 (setenta e um) 
e, a oeste, com o alinhamento da Ru::;~ RauLPilla, _ 

Art. 2° A área descrita no artigo anterior e r~spectiva 
edificaÇão deverão~ sob pena de reversão ao_ património da 
União, ser destinadas exclusixamente às a_tividades escqteiras 
como sejam: escola de formação e adestramento de_ ch,_ef~ 
escoteiros, acampamentos. reuniões e concentrações es-cõtei
ras, com vistas à formação física, mõral e intelectual da juyen
tude sob os influxos da doutrina escoteira. 

Art. 39 A doação ora autorizada será (eita com sas cláu
sulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, devendo os 
bens doados reverterem ao património da União caso lhes 
seja atribuída destinação diversa da prevista no artigo anterior. 

Art. 4~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
"'!Ção. -

_ -.. ~r~ .. 5~' .Revogam-se as di~po_si9ões em C~!J-~rá:fio. 
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sol:>re a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seg~inte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 352, DE 1991 

Dispõe sobre alteração da Lei n' 8.112, de 1990. 

·:.0 .Congresso Nacional decreta: _ _ _ 
Art. 1 o As alíneas a a d do incisO II e os parágrafos 

1' e 2" do artigo 217 da Lei n' 8.112,de 1990, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 217. . ............................ ._ ................ . 
ã) ·os filhos ou enteados, até 21 (vinte e um) anos 

de idade. se estudante., a_té "24 (vinte e quatro) anos 
ou, se invá1ido, enquanto durar a invalidez; 

b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte 
e um) anos de idade, se estudante, até 24 (vinte c 
quatro) anos ou-, ·se inválido, enquanto durar a inva
lidez; 

---·--~---"----c) o irmão órfão, que viva na dependência do ser
vidor, até 21 (vinte e um) anos, se estudante, até 24 
(vinte e quatro) anos ou, se inválido, enquanto durar 
a irivalidez; 

d) a pessoa designada que viva na dependência 
económica do_ servidor, até.21 (vinte e um) anos, se_ 
estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, 
enquanto durar a invalidez. 

§ 19 A pensão tratada no parágrafo i~' dÕ artigo. Í16, 
será rateada entre os _beneficiárióS,--constantes das alíneas a 
a c do inciso I do artig"õ 217. 

§ 2' A pensão tratada no parágrafo 2' do artigo 216 
será rateada entre os beneficiários, constantes das alíneas a 
a d do inciso II do artigo 217. 

Art. 2' O inciso IV do artigo 222 da Lei n' 8.112, de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação; 

"Art. 222. ························~--···-··············--· 
IV- a maioridade de filho, enteado menor sob 

guarda, tute~~o. it:mão óit:ão e_ pessoa designada aos 
21 (vinte e um) anos_ de idade,_ ou se_ estudante, aos 
-24 (vinte e quatro) anos de idade." 

Art. 3~ Esta Lei entra em vigoi- na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em cOntrário. 

Justificação 

Nos termos do artigo 9• da Lei n' 8.162, de 1991, a contri
buição para a Previdência Social foi majorada de 6 para 12%. 
Essa majoração decorreu das disposições insertas no § 5~' do 
artigo 40 da Carta Política de 1988 e o artigo 215 da Lei 
n' 8.112, de 1990, que determinam a integralidade da pensão 

-em raZãO da remuneraçãO ou proVentos~ - _ --
O Plano de Seguridade Social é custeado pelo produto 

da arrecadação das contribuições sociaiS- (artigo 231) e de 
responsabilidade da União na forma determinada nos artigos 
183 a 185 da Lei n' 8.112, de 1990. ·· -

A pro!eção e amparo aos idosos é dever do Estado, da 
Sociedade e da Família conforme determinação do Código 



74715 Quarta~feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSONAX:IONAL (Seção II) OUtubro de 1991 

Civil Brasileiro em seus artigos 396 e 399 e da--CaJiá Mag~a 
em seus artigos 226, 229 e 230. · · - · . - - . · 

Dessa forrria, considerando que a pensão-paga aos benefi
ciários decorre do fundo constituído pela contribuição obriga
tória do servidor, considerando que o amparo ão idoso é 
obrigação do Estado, da Sociedade e da Família nos termos 
dos dispositivos legais e constitucionaiS. Suso me-ncionados, 
entendemos que os parágrafos_ 19 e 29 do artigo 217 devem 
ser alterados passando a ter a seguinte redação: 

§ I' A pensão tratada no§ i"do artigo216, será 
rateada entre os beneficiários relacionados nas alíneas 
a a e do inciso I do artigo 217.. 

§ 2' A pensão tratada no§ 2' do artigo2!6, será 
rateada entre os beneficiários relacionados nas afíileas 
a a d do inciso II do artigo 217. 

ARTIG_0222 

O artigo 222 -irata da perda da qualidade de beneficiãrio, 
relacionado no inciso IV, o filho, o irmão órfão ou pessoa 
designada que completar 21 (vinte e um) anos. 

éonforme justifiéativa peftinente a-alteração dos parágra
fos 19 e 2q do artigo 217, a pensão é custeada pela contribuição 
do servidor. Há ainda a considerar-se que, o salário-família 
constitui urna despesa para o Estado sem a correspondente 
contribuição, e o artigo 197, parágrafo único, itein I, prescreve 
o direito---ao Salário-família aõ filho c:J.uando estudante até 24 
(vinte e quatro) anos. - -

Considere-se, ainda, que a educação é dever imposto 
ao Estado pela Carta Política de 1988, em seus artigos 2_05 
a 214. 

Dessa forma parece-nos que o inciso IV dO_ artigO 222 
deveria ser alterado passando a ter a seguinte redação: 

IV- a maioridade de filho, enteado, men_9_r sob guarda, 
tutelado, irmão órfão e pessoa designada aos 21 (vinte e um) 
anos de idade, ou se estudante, aos 24 (vinte e quatro) anos 
de idade. . - - .. · · 

Objetivando harmonizar a matéria, igualmente ·deverw 
se-ia alterar a redação das alíneas a a d do inciso II do artigQ 
217, que passariam a ter a seguinte redação: 

"a) os filhos ou enteados, até 21 (vinte e um) 
anos de idade, se estudante, até 24 (vinte- e quatro) 
anos ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; 

b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte 
e um) anos de idade, se estudante, até 24 (vinte e 
quatro) anos ou, se inválido, enquanto durar a inva
lidez; 

c) o irmão órfão, que viva· na dependência econó=-
micadoservidor, até 21 (vinte e um) anos,_s-e estudante, 
até 24 (vinte e quatio) anos ou, se inválido, enqUanto 
durar a invalidez; 

d) a pessoa designada que viva na_ dependência 
eco-nômica=cto servidor, até 21 (viilte -e~UmT anOs, se
estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, 
enquanto durar a invalidez." 

Sala das Sessões, 29 de outubro de !991. - Senador
Cid Sabóia de Carvalho. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ciâadania 
--decisão terminativa.) · · -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a meséi, requeriínento que será ·lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. · 

: É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 775, DE 1991 

Nos termos ~q art. 21§.e_observado o disposto no art. 
. 238, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, formulo 
o presente a ser encaminhado ao Ministro de Estado daEcorio
mia, Fazenda _e ~lanejamer1to, a fi_in de que a presidência 
do Banco NacJOnal de Desenvolvimento Económico e So.cüú 
- BNDES, preste os seguintes esclarecimentOS; 

__ Qua!s as Il_l.O~das que foram utilizadas pelos adquiren
tes/arrematantes das açõe.s da Usiminas, no. leilão do dia 24 
do corrente mê$? Quais foram._esses 3.dc)uirerlies/arremata.ntes· 
e qual a participação percentual de cada um no total das 
ações vendidas no referido leilão? 

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1991. -Senador 
Jutahy M~alhães. 

(À Comissão Diretora.) 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri· 

menta lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso III, art. 2!6, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nObie-Seilado-r NeY Maranhão. 

Õ SR. NEYMARANHÃÓ (PRN - PE. P~onuncia o 
seguinte discurso~) - Sr. Presidente, sros e Srs. Senadores, 
mais uma vez volto a esta tribuna para falar da inadiável 
necessidade de levarmos adiante o processo de privatização, 
que é um dos pilares sobre os quais a atual administração 
do País quer alicerçar o nosso ·crescimento futUro. Criou mes
mo que na privatiiação das erilpresas estatais e"stá a s"alvação 
nacional. 

Há anos venho defendendo a venda de todas aquelas 
empresas que não desempenhem uma tarefa específica de 
goVerilo. Muitos são os motivos que me levaram a este ponto 
de vista. Eu Começaria destacando o fato de serem estas em
presas imuneS a todo e qualquer tipo de controle_ por parte 
do Governo: não obedecem aos limites para seus gastos e 
não repassam seus lucros- nas raras vezes em que eles apare
cem -à União. 

Além disso, foram dominadas pelas corporações que, ao 
longo do tempo, foram expandindo de maneira impressio~ 
nante os seus benefícios, Só pari exemplificar, lembro um 
estudo feito recentemente pelo Ministro Homero Santos, do 
Tribunal de Contas da União. Diz c- jornal O Estado de S. 
Paulo, em editorial do dia 20 do corrente: ''Segundo o Miriistro 
do TCU. no Balanço Geral da União de 1990, o item relativo 
à Previdência Privada de algumas estatais chega "a soma im
pressionante", fazendo o valor da ''contribuição á entidades 
fechadas de Previdência .. Saltar, de Um ano para outro, de 
Cr$205 milhões para Cr$109 bilhões -o que revela a discre· 
pância de benefícios previdenciárioS entre trabalhadOres de -
certas estatais e os demais trabalhadores do País". 

Antigamente dizía-se· que a melhor estabilidade .era ·a 
do serviço público, o· melhor benefícío era o das estatais e c 

que a melhor remuneração era do setor privado. Hoje, as 
estatais têm estabilidade, mais altos salários e mais .ã~rriQlos 
benefíciOs. 
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Apesar disso, como $e sabe, as piores gre.ves são .das 
estatais. _ _ __ _ __ _ 

Dias atr-ás, os jornais traziam a notícia de uma_greve 
geral, na Itália, contra a política ·recessiva do Gciverrio. A 
paralisação durou apenas quatro horas. No Brasil} não temos 
nunca greves em estatais .. que não se arrastem por nüiitos 
dias. Freqüentemente, se arrastam por semanas.- Veja-se o 
caso recente dos petroleiros, que criaram um clima de pânico 
na população, alarmada pela possibilidade de _faltar o gás 
de cozinha. A última gfeVe dos fu_ncionáriOs do Banco- do 
Brasil e da Caixa Eco_n_dmica: Federª! arra~tou-se por mais 
de uma semana, causando graves danos ao País. -

As greves dcscncadeadas·pelas corponições parecem-iitdi
car que os trabalhadores das resta tais não eStão apenas lutando 
para aumentar seus ganhos e privilégios,.mas que desejam 
também, quebrar, destruir a empresa onde trabalham. 

Ainda com relação ao estudo do Ministro Homero Sftntos, 
gostaria de mencionar aqui' algumas outras constataçõe_s, _N'o 
ano passado, dezoito empresas estataís- ulti'apãssaram ém 
Cr$17 bilhões os limites de gastos previstos_ no orçamento. 
Cinqüenta e uma delas avançaram os limites relativoS"a irivf._Sti
mentos. Apenas 23 empresas figuraram íntegralmente ho Or
çamento Fiscal_da União. e l55 __ nãQ _sofreram nenhu~. tipo 
de controle, seja pelo TCU, seja pela União. 

Para completar este quadro, recordo que, ano após ano, 
a União contínua a desembolsa_( imensos recursos ::-que deve
riam ·ser usados tanto para o desenvolvimento econômico 
quanto para resga!ar a tremenda dívida S().cial deste País com 
seus cidadãos --:-- que são tOrrados por esi_as empresas perdu-
lárias. - - - ---

No entanto, manobras prorrogacionistas, suscitada pelos 
interesses contrários à prlVa"fiZaçâo, têm conseguido, ao longo 
dos últimos anos, rctardar_o repasse destas empresas aos inves
tidores particulares. 

Felizmente, na semana passada, esta situação mudou ra
dicalmente com o leilão para venda deJotes de_a._ções da Usü:n_i
nas, que teve um sucesso estrondosa. Muito ·mais que um 
simples leilão, mais do que a primeira etapa do processo de 
desestatização, a venda da Usiminas represe-ntou a:· m·ais pro
funda e radical mudança na orientação governamental doBra
sil nos últimos anos. Foi o priril.eiro gran-de passo na direção 
de um Estado mais enxuto, moderno e eficiente. -

O leilão da Usiminas_sei'Viu também para efastar o fantas
ma da desnacionalização, que era o principal argumento usado 
pelos grupos radicalmente contrário"s à yenda da siQ~rúrgica. 
A compra das ações pelo fundo de pensão dos funcionários 
do Banco do Brasil_e pela Cámpanhia Vale do Ríó Doce 
também não significa, como querem- algunS detratores da pri
vatização, a permanência da empresa em-mãOS-dO Estado. 

Ao final da venda das ações preferenciais, a União fica 
com cerca de US$2 bilhões em caixa e ainda poderá cancelar 
montante bem maior de dívidas internas e e~ternas, que repre
sentam um alto custo em juros e cotreção monetária. 

O leilão da Usirninas teve para o Brasil o valor simbóJico 
da derrubada do Muro de Berlim. Representou o nosso ingre.s
so na modernidade econômica. A. re~ção violenta de grupos 
radicais mostra, de outra parte, o_estertor de ideologfls ultra
passadas. Estes grupos, que protagonizaram cenas de violência 
e arruaças dUrante o leilão, representa como _bem disse o 
Jornal do Brasil, em seu editorial de 25 de _outubro -" _p 
exército brancaleone de defesa do capitalismo de Estado". ~ 

Sr. Presidente, Sfl's e Srs. Senadores, a privatização é 
hoje um fenômeno omqndial. Atinge _tanto os paíseS _!radi_cio-

n~lf!l_ent_e_ capitalistas quanto os que_ há pouco se livraram do 
soçialiSJI!Q._ O _que nos deixa impressionados é ~-_rapidez" com 
que países do Leste Europeu, como Polônia, Tthecoslováquia 
e Hungria, desencadearam e estão le~a_ndq.adian~te,s~~s Pt:9:
graniás _d_e desestatização. Agora mesmo até BOris- Yeltsin 
pensa- erit privatizar'.50% das empres-as _estatais rUssas. · 

= .,Aqui inesmo, na América Latina, o_ Brasil vem sendo 
superado por muitos países, entre eles México e Argentina, 
as outras nações mais_ricas do c.ontinente, que estão se livrando 

· rapidamente dos seus _elefantes brancos, A Argentina anuncia 
agora que vai vender sua empresa estatal de petróleo. 
_ . Ew. S~Q Pfl.ulo_, dia$. '!~Tá$, o Pr~_sidente 4.o. Bancq lptera

niedCãriO_-de Desenvolvimento, o urUgUaio EnriqUe lglésias, 
disse_ que o_ processo de privatização no continente avança 
f!l~!_s l~ntf!.~-~~t~ do que seria o ideal. Mas ressaltou que o 
ingress6 de capitais piiVados é a única ma:õ.eira de injetar 
n.a~ e11_1_presas estatais 9S recursos de que elas necessitam para 
sq_a_ expansão futura~ · 

_o -·Nâ-ÉUiOpa Ocidental, pafses ricos como-França e Itália 
também quererri se desfazer de suas empresas, mesmo as maio-: 
r~~ e~a.ís- eficie-nte~. A _idéia básica é_ q~e _na Mão _de adriliniS~ 
tradófeS privâdos sérãO áinda mais ricaS e inais có'm,petitivas. 

O muli.do está mudando muito ~e rapidamente- depois 
do fim çla guerrafriã~ depois da completa bancarrota do bloco 
ch_efia_do pela União Soviética: Com -6-fim da ameaça de um 
tetceiro· c,onflito mUndial, de uma guerta nuclear, todas as 
:tfaçõe~_ vol~am-se para a chance de um crescimentO_ efetivO, 
ge·r~fdo em grande parte pela-Cõnseqlfenie redUção dõS-gastos 
militares. · · · 

~~~-~ste; ªspéctO-eStratégico repercUte rió campo económico. 
Na verdade, já há alguns anos, o mundo vem se dividindo 
em-grandes blocos ~conôrrilc_os. De Um lado, temos a Europa 
que se transforma ·numa só náção, muito riCa, a p3.ftir de 
1992. No outro lado do mundo, temos o florescente grupo 
do Sudeste asiátiCo, C'apitarieado pelo Japão. Estados Unidos 
e Canadá- devem unir-se num õutro bloco ecnnômico, que 
pode rceber, em breve, o México, o país-latino-americano 
que ma'is de-pressa soube responder ao desafio da moderni
dade. 

QJ~rl!sil, pela- sua riqueza, população e dirrieilsões é o 
líder natural do blocO' econôniiéo que se fofinará na América 
do Sul. Mas, para isso, tem que mudar radicalmente sua situa
ção ecOnómica. _Dias-atrás, os jornais publicaram -notícl::t-dan
do conta d~ que, por causa da recessão brasileira, o· íriâice 
de crescimento da América Latina ficará em 2,5% qu-ãndo 
poâei'iã. ser-de 4%. _ _ _ _ 

Pará ocupar o lugar de destaque que lhe cabe no cOnti
nente o Brasil precisa -enfrentar uma- série de desafioS que 
se arrastam há anos_._ O prinCipal deles, na minha opiniãO, 
é o da privatização. ' -r c - • 

Só a privatização poderá levar à queda da inflação. ·A toai
mente, México e Chile já começam a colher os primeiros 
benefícios por terem privatizado boa·parte de suas empresas 
públicas. Além disso, Chile, Argentina, Uruguai e Bolívía 
têm hoje índices inflacionários muita inferiores aos brasileiros. 

Sr. Presidente, Sr+~ e Srs. Senadores, a privatização tem 
inúmeros e poderosos inimigos no Brasil. Isso explica esta 
longa demora em vender as empreas estatais. 

__ _De um lado, temos setores do empresariado nacional 
que há muit_o_ tempo vêm-se beneficiando do achatamento 
das tarifas. praticadas pélas estatais. Estas tarifas artificial
mente reduzidas é que Jhes dão, muita's vezes, condições de 
competitividade. E _engordam-lhes os lucros. 
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De outro lado, ficam ·os funciofl3rios destas empresas 
priVilegiados por salários: elevados e inacreditáveis benefícios 
indiretos, enquanto a maior--parte da população vive mergu
lhada na mais tremenda miséria. 

DeVemos ainda somar a estes dois segmentos certos parti..: 
dos antiquados, que se encontram funcionando aqui, -embora 
já tenham sido liquidados, pela total ausência de seguidores, 
no mundo todo. -

Este trio é-que- deve ser enfrentado. 
Inicialmente, analisemos o ca·so de empresários Que -são 

contra a venda das empresas estatais. _ 
Boa parte ao empr-esariado brasileiro, cOmO é do_ domínio 

público, c~e_sceu e·vicejpJ.I à sonibr~_gfn.erosa do •. Esot~~o. 
Gerados pelos incentivos fiscais e 'cevad()s pelas ~aixas 

tarifas dos serviços· públicos, tornaram-S_C? __ graftdes graças a 
empréstíffiOs- a· jutos sUbsidiados. - --- -

TiVeram issó-fudo e nÍuito mais. s·uas dívidas estrangu~ 
laram os bancos oficiais, muitos deles levados à falênciã. Sem
pre que se tratava de vender algum produto à União, ·estes 
empresários davam um jeito de aumehtár os preÇOs':- - -

Por causa destas mordomias todas, tornaram-se inCompe-
tentes, ineficientes e arcàicos. - -~--. --- _ · -~ ~'-~-'--· -

Em anos recentes, bastava saber aplicar bem os recursos 
na ciranda financeira qiie o lucro Venha_seguro. Tomaram-~_e, 
pois, firiancistas, usuárioS. Ganhãvãrri~dinheiro também com 
a especulação, mantendo sempre os estoques elevados à espe
ra da alta dos preços~ Escondendo-os quando havia possibi-
lidade de aumento. · 

Baseados na polítiCa restritiva de .importações, tinham 
como cativo o mercado iD.terno. A f31ta de coDcoiTênCia levou
os à_fabricação de produtos de baiX3 qualidade, ~ef~sados 
tecnologicamente. ~ . - - _- _ 

Toda vez, no entanto, que lhes foi _solicitado um. pt-queno 
sacrifício pelo País - como nos últimos planos econômicos 
- recusaram-se a ajudar. Boicotaram todos os programas 
de ajuste, desde o Plano Cruzado. 

Agora, é claro, voltam-se mais uma vez contra o Govern_<?, 
mais especificamente c.ontra a Política de juros altos desenca
deada como forma de conter o ímpeto inflacionário. - -'" 

Parcela ponderável do empresariado nacional realiza no 
momento _uma tática de boicote, que consiste basicamente 
no catastrofismo, no alarmismo, na siriistrose. InContáveis lí
deres empresariais sucedem-se, todos_ os dias, nos veículos 
de comunicação, para·pintar o quadro do caos mais çompleto 
para a economia nacional. Acreditando neles, chega-se à con
clusão de que o País vafacabar na próxima semana. Ameaçam 
a todo o momento com demissões em massa p9rque sabem 
que o desemprego é o fantasma maiS temido por todos os 
trabalhadores, especialmente num momen~o_ gr~ve. como o 
que viv~mos hoje, 

Na sua ed{ção de 19 de outubro, o Jornal de Brasília 
traz declarações do Senhor Presidente Fenando Collor de Me
llo_sobre esse assunto dos juros: uNão pode haver mais sacri
fícios por parte d~ _traba~hador. Não há_ nenhu_ma razãq para 
esta sinistrose. O empresariao preCisa entender que a elevação 
dos juros é um 1nstrurilent0 de política monetária. Os juros 
que tinham de baixar já o foram, caindo de .18% para 12,5% 
na agricultura e para 9% no caso dos pequenos produtores". 

O Senhor Presidente criticou ainda os setores que "tei
mam em reajustar os preços, sob justificativa de estagflação". 
Cabe aqui um breve comentário. Durante muito tempo, o 
Governo foi criticado pelos empresários por manter controle 

ou monitoramento de preços·: No instante em que os preços 
---rorãrn libe.radqs, o que se viu foi um festival d.e sanha remarca

tória, uma enloUquecidã explos-ãO de preçns que cegou a 70%, 
num só mês, em alguns _setores. 

Estou certo de que se o tabelamento voltasse ago_ra seria 
aplaudido pela população. Embora o controle de preços seja 
algo impensável numa economia moderna, no Srasil, ele pode
ria te_r _sua existência justificada pela presença de empresários 
excessivamente gananciosos. Na referida reportagem, o Presi

. dente- da· Repúbllca menciona trés setore~ (fue·aurriénta·m os 
preços e· jogam I).O pessimismo: asindústriasdo cimento, far-
maCêutica e autOinobilística. · - - - . 

_ . Esses- setor~S -podeln se 4ar ao luxo de aumentos exces
sivos, porque as pessoas ·são obrigadas ~.comprar remédios 
e precisam construir suas casas. As montadoras, por exemplo, 
se prevalecem do fato de terem milhões de reféns, que- são 
os·partk:ipa·ntes dos consórcios. As-pessoas têm que continuar 
pagando, mesmo com aumentos abusivas, porque temem per
der seus automóveis ou perder o dinheiro que já empregaram, 
embora não tenham recebido os veículos. As montadoras que
rem acabar - e parece que estão tendo sucesso - com a 
sua própria galinha de ouro, que são os consórcios. 

A insistência nesta tática suicida -dos _aumentos abusi
vas-e da sinistrose- mostra que parte do empresariado brasi· 
leiro é tão destrutiva quanto·aqueles setores de funcion-ários 
das estatais que trabalham, com greves selvagens, para o suca
teamento de suas empresas·. 

Vamos falar agora do segundo inimigo_ das estatais, do 
inimigo· que se ·esconde dentro da prórpia emf:m!sa. Anali
semos o recente exemplo dos petroleiros. Criaram um clima 
de pânico em todo o País, com a possibilidade da falta de 
gás. Logo surgiu um mercado negro, onde os botijões eram 
vendidos com aumentos de até 1.000%. 

A cada greve da Caixa Econômica Federal e do Banco 
do Brasil, estas duas entidades centenárias, devem perder 
milhares de clientes, Estas paralisações que se arrãstam sem 
fim - umas delas, no Banco do Brasil, chegou a durar 22 
dias- causam transtornos-terríveis aos cidadãos. 

. " Embora a CEF e o BB ainda gozem de grande prestígio 
junto ao público, por serem empresas antigas e do Governo, 
co·meçam a sofrer por causa dessas greves intermináveis. As 
pessoas-que ficail} com seus recursos e salários presoS acabam 
mudando de banco, transferindo suas poupa·nças~ -

O SI-. Oziel Çarneiro- Permite-me V. E~ um aparte, 
nobre Senador Ney Maranhão? 

. O SR. NEY MARANHÃO - Tenho o prazer de ouvir 
o Senador Oziel Carneiro. 

-o Sr. Oziel Carneiro- Nobre Senado!_Ney Maranhão, 
OuVi -oom--atenÇãó ·e ·com- cOmpleta aprovação quando ":'-_EX' 
referiu-se ao problema da diminuição da presença do Estado 
no setor produtivo e, ainda com a minha aprovação, sem 
dúvida, à redução de juros destinados aos investiméntos e 
ao custeio na agricultura. No entanto, hoje, tenho uma grande 
dúvida sobre ã política econômicil do Governo Federal. Repe
te-se, inexplicavelmente, a política de juros altos, hoje atingin
do números que consideraria alarmantes, embora a sociedade 
brasileira, no governo de nosso eminente Colega, Senador 
José Sarney, tehha suportado juros de 80% ao mês, com 
indicativos de até 100%. A verdade é que, levando-se em 
conta como se comportam as planilhas de custo da produção 
nacional e sabe:ndo-se que o problema da inflação brasileira 
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não é uma questão- de demanda, sem dúvida, uma questão 
de custo na produção, estou, efetiVamenfé; teniefOSO dé que 
essa escalada assustadora das_ taxas de juros, estimulaq.a pelo 
Banco Central em razão de sua política monetária, 'possa de~ 
terminar, novaniente, uma ·expansão exagerada não apenas 
da base monetária pelo meio ci:rculante, mas de ativos finan
ceiros que estão se beneficiando de juros altos em detrimento 
da valorização do trabalho e _que, amanhã, seja perdido o 
controle do meio Circulante nacional e o GovemoJ;~ja fO.fçàdo; 
novamente, a bloquear esses ativos financeiros. Daí a·miiiha 
procupação. Como V. E~. Líder do Governo nesta Ca.Sã, 
faz um discurso abordando a economia, eu gostaria de convi~ 
dá-lo a uma reflexão sobre essa questão da política de. juros 
altos, sobretudo para que, feita ess:a reflexão, V. Ex~ pudesse 
levar _essa preocupação às autoridades económicas deste País. 

O SR. NEY MARANHÃO -,Senador Oziel Carneiro, 
V. Ex• como Uder também- de um Partido que ap6ía o Gove-r~ 
no, como empresário progressista e conhecedor profundo, 
também, da área económica d_o -país, onde V. Ex• ocupou 
cargo de importância em setores-financeiros, quero, em parte, 
concordar com V. EX", com a sua pre:ocupação. 

Mas, Senador Oziel Carneiro, V. Ex• sabe que essa infla
ção em nosso País já fai -parte de nossa cultura. Concói:'do 
que a maioria do empresariado brasileiro ~stá se sacrificando; 
às vezes, mesmo no vermelho, está colaborando com o Gover
no. Todos nós queremos acertar, todos queremos domar esse 
dragão. Mas V. Ex• há de concordar que há uma minoria, 
mas uma minoria muito forte do empresariado, que não só 
não quer dar os anéis, para ficar coin ás--dedos, mas que, 
inclusive, provo·ca terrorismo. E quando certos empresários 
brasileiros vão para os jornais dizer que vai acontecer isto 
e aquilo, a maioria do empresariado, que já eStá espantado, 
já está rrieio desnorteado, acompanha esse raciocínió;tim-ra~ 
ciocínio contra b País, um raciocínio contra o BrasiL 

Quanto às privatizações, Senador Oziel Carneiro, essa 
é uma luta sem trégua, sem quartel que o Presidente Collor 
tem tido desde o início do seu Governo. 

Era um dogma, era um pecado falar-se em privatiiáção 
quando o Presidente Collor assumiu, !!!as 78% do povo bras~-
leiro está entendendo essa luta do Presidente. __ 

V. Ex• sabe que essas estatais eram justamente o Hc_avalo 
de tróia" da infl:ição. V. Ex~ sabe que o GovernO brãSUelro 
deixou de injetar, beneficlai:J.do as populações deste País, ad
ma de 6 bilhões e 400 milhões de dólares, no ano passado. 
Esse dinl:reiro deveria ter sido destinado à agricultura com 
juros mãiS-hãiXos. _- _-__ _ ~ _ __ _ _ - · 

Há três meses, viajei pará a Chilla..:... índUSive eSt~fsâ1nâo, 
com o beneplácito do Presidente do Congresso, um trabalho 
sobre a nossa visita à China Con~inental-, que foi o· único 
lugar onde o comunismo deu c_erto, pOrqUe Mao Tsé}fung 
dizia - e é isso que me preoCUpa hoje-: '"Povo de barriga 
cheia não pensa em revoluÇão". 

Esse dinheiro que é desviado, nobre S_enador, para man
ter esses _"elefantes brancos", podia ter ido para a nossa agri
cultura. Em todo país do mundo o juro é subsidiado, no 
Estado de Israel, um país desenvolvido, nos Estados. Unidos. 

A nossa agricultura, vamos dar a mão à palmatória, estava 
desassistida. A produção de grão no País caiu ao mínimo 
possível, forçando-nos a importar feijão e uma série de outros 
grãos. . . . _ .. _ 

V. Ex• viu, hoje, na própria CO:ritissão de Econoinia, 
o Sr. Presidente do Banco do Brasil_dizer quanto já remeteu 

para· a agricultura no País: 1 trilhão .e 20Ô e tantos bilhões 
de cruzeiros. Mas o que está atrapalhando, é O- conjunto, 
é o todo. . . . .. . . . . . . .. .. . .. 

A meu ver, um dos principais dentes do dragão da inflação 
são as .estatais. O Go_véqiO tem que se livr~r. rapidamente, 
delas._Não todas, como disse. a V, Ex•, e todos concordamos, 
como a nossa Petrobrás e O.IJ,tras. . ·-

-_--_f\1as conçgrdo com y. Ex• q1,1anto ~ situa'ção qu_e ·éstaniOs 
. vivendo. Acredit() que V. Ex•, com a experiência: que tem, 
irá _colaborar para que possamos sair dessa encruzilhada. 

O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

6 SR.NEY MARANHÃO- Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. -OZíelCameiro- No que diz respeito à privatizaçãõ 
ou _estatizaçãO, pelO que V. Ex~ acabou de dizer, estamos 
de ·açqrdo cóm V.- E::s:~-Acho que o Brasil não pode privatizar 
todas as estatais, mâ~ tambéril nfio Pode ~Dtinuãr bancando 
certos setores, onde a iniciativa privada já pode ocupá-los 
com_ melhores resultad_os, p:;ara a sociedade _como qm tpdo. 
A mirifiã- preocUpação, e daí o meu aparté a V. Ex•_; é··com. 
a política" de juros altos, que começa a se repetir neste País. 

·O SR- NEY MARANHÃO - Estou entendendo, nobre 
Senador Ozíel Carneiro.-

-O Sr:. Oziel Carneiro- Já tiyemos um exemplo, na época 
do _M~ni~tfo .Maílsqn da Nóbrega, cujo resultado final, em 
razão do alargamentO, do crescimento exCeSsivá- dos átivQs-
financeiros neste Pa:ís, ao assumir o Govétnb', fOi ó Presidente 
Fernando Collor ter feito o bloqueio de ativos financeiros; 
inéJusiVe-~áé contas._coqente$ e- ~der~eta~ de poupança. E 
eu me oponho à política de juros altos, principalmente se 
levarmos em conta que a inflação brasileira não é uma quéstãO 
de demanda, porque a sociedade, está provado, está sem po
der aquisitivo; segundo: porque o principãl tomador deste 

- dinheiro é o próprio GoVerno. E estandQ os econo~i~tas a 
anunciaram, permanentemente, que uma das causas da infla
çã-o -e não é a única-- é ó déficit público. Ora;"aumentam-se 
oS}UfOs; ·o GOverno é ó princip-al tomador da poupança nacio
nal, o serviço-da dívida interna cresce e, conseqüentemente, 
Cresce O -âéfidf pUblico. Daí por que fiz um apelo a V. E~ 
para Qüé-põnderasse, refletisse e fizeSse chegar ao Presidente 
da República essas preocupações, que não são apenas-minhas, 
mas de toda sociedade brasileira, já qtJ.e antes dos juros subi
rem, já estão transferidos para as planilhas de custo ou da 
indústria ou do comércio·. Era o que e1,1 queria dizer a V. 
Ex•· 

O SR- NEY MARANHÃO- Senad~r, concordo com 
V._ Ex~ A tese de Y ~ ;Ex• está correta, Só há uma díferénça. 
Aritigamente o GoVêtrio "jogaVa títUlos e os comprava. Ântes 
ele vendia os títulos da dívida pública e, hoje, os cririlpi"â. 

A solução hoje está um pouco difícil, Senador. Os nossos 
economiStas pegam· as ·ptanilhas, fazem os cálculos, tentam 
executá-los, mas está muitO difícil de se chegar a um denomi
nador comum. Desejo~ como V. Ex!', sair dessa encruzilhada, 
desse xeque-mate e acredito que vamos conseguir. 

Sr. Presidente, continuando. 
Fatos como este mostram que boa parte dos empregados 

quer mesmo levar seu próprio empregador à falência. 
Por fim, te~os a_quele terceiro inimigo da privatização 

que é representado pelos partidos e lideranças que professam 
ideologias antidiluvianas e pelas entidades classistas, que em
pregam métodos truculentos como forma de convencimento. 
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EStiVeram eSteS âois magnifí~3m~n1e- iCj)reseli~adO~ Õ:aquelc 
bademaço na Bolsa de V ai ores do RiO de Jaõ.eirO, quando 
conseguiram impedir, a soc_os_e pontapés, o priméiro leilão 
das ações da Usiminas. Por causa de atos de vandalisl!lo corno_ 
aquele e pela defesa intransigente de idéiàs ultrap-assadas, 
felizrilente, estes setores parecem condenados à extirição ·em 
breve. Não tiveram o mínimo- 3:p0íó põpuiar DOS cOIDídOS 
e atos públicos que tentaram realizar para atacar a venda 
da Usiminas. - - -- ----- -----

Sr. Presidente, Sr'P' e Srs. Senadores, os jOriüiiS elo dia 
15 do corrente troux-eram declarações do Ministro-da l_nfra-ES
trutura, João Santana, Sobre este asstfnto~ Segundo o jornal 
O Globo, falando dos que se opunham à privatização, o Minis
tro incluiu: "parcela do empresariado que há mais de so-~nos 
compr::caço das estatais a preço subsidiaQQ". De acordo com 
o Ministro, esta fatia do empresariado é o principal inim]go 
do processo de_ ve~~-~ sfas emprcs~s-públicas. ·-· _ 

O Ministro da InfraMEstrutura citou ltomióalmente o Sr. 
Antônio Ermínio de_ Mor~ís, Presidente do Grupq Votoran
tim, como integran!e dest~e grupo. ''Sa_nj-ª=ga obs_ervoJ,I_ que 
Ermíriõ é um áos que compra produtos de uma série_ de empre
sas-controladas pelo Goy~r_no e, a seu ver, por-esse motivo, 
o Gruj>o Votorantim rece~a a privatizaçãO", diz O Globo. 

Como se sabe, o grupo que produz e vende cimento no 
Brasil- que tanto tem sabotado todos os progr~mas pe con
tenção da inflação criados pelo GovernO - é Capit3h_ead-o 
pelo Sr. António ErmíriO ~e Morais. ~a~a_-~entar de~tr:~i.r e§ie -
cartel, o Governo recorreu ã importaÇãO: Mas, infelizmente, 
as altas taxas dos serviços portuários- bras-Ueiros impedem a 
chegada do produto estrangeiro ~preços _competitfvoS: __ · 

Já que estamos falãndo de prjvafiza.ção,e, port_ailto, de 
modernização, não poderíamos deiXãr ·passar em branco a 
oportunidade de abordar o verdadeiro escândé!-IO que éo_siste
ma portuáriO brasileiro, que cobra as t_~_rifa~ m_~is "aitas"_i:jo 
mundo. Coin -isSo~ à:Caba prejudican-do o País de duas _ma]lei
ras: ao elevar em demasia o custo do que eXportamos e ao 
multiplicar o valor de tudo aquilo que importamos. Tam]:)_ém 
nesse setor, temos freqüentemente greves que se ;:tr~astam. 
por dias e dias, cauSando enormes prejufzó-S à Nação e às 
empresas importadOras e_ exportadoras.~ Cabe res_sal~~r que 
estas paralisações não beneficiam os que_Verdadeiramente tra
balham nos portos, mas as máfias que dominam os serviços 
de estiva. · 

Aliás, este ·e um setoi que deve ser privátizado, com 
a máxima urgência, p_orque, da maneira como funcionam no 
momento, os portos brasileiros servem apenas para estran
gular o crescimentp_ ~aci_?na.!: PF2i~!o _no .s~pti_dq _de ~_9<!ificar 
esta sitUação foi tõrpedeado aqui no Congresso Naciorial pelas 
forças que votam sempre a favor do atraso. 

Atualmente, o custo médio para o-embarque de aços 
não-planos é deUS$ 4,50 por tonelada no porto de Antuérpia. 
Em Santos, o mesmo serviço fica entre US$ 35 _e 37. A movi
mentação porcontainer é d~ US$175/t. no porto de Hamburgo, 
mas chega a US$525/t no porto de Santos. Nestas operações, 
são empregados entre sete e dez trabalhadores na Europa, 
enquanto em nosso País, na mesma operação, participam de 
27 a 42 homens. COmo se vê, no Brasil o trabalho portuário 
custa ~e quatro a sete vezes mais. 

Por que isso acontece? 
Hoje em dia, seja em pórto--eshlial, seja ein -tei"IIlülãfS

privados, é preciso ·s-olicitar a autorizaçãO do sindicato para 
, a contratação de trabalhadores. Os sindicatos~ fornecedores 

exclusivos, indicam o nún:re-ro--de homens que deve ser empre
gado. 

Levantamento feito nos princiPais portos dO País mostra 
que, nos primeiros-quatro meses deste ano, os trabalhadores 
avulsos dos portos pagaram-cr$347 milhões para o lAPAS, 
enquanto o seu DAS (Desconto para Assistência SindicaiY 
foí de Cr$903 milhões. -

Os trabalhadores s·ão obr:igados a se sindicalizar, se quise
.- rem trabalhar, embora esta prática seja imcornpatível ~om 
a ·~tu~l Constituição. Este fato ço~figlira ---c-omo bem disse 
a eX-Min}stra Zéliã Cardoso de Mello, em artigo de jornal 
- "uma soberba contribuição brasileira ao direito e ã econo-
mia: a exploração do trabalhador pelo trabalhador". 

--Todos os portos brasileiros devem ser privatizados ime~ 
diatamente, porque deles depende o nosso futun;>. Te~gs 
que baixar o custo dos serviços p_or:tu~ri~s para tornar mais 
c~mpetílivo"s-os nossos preÇos e pl:ira podei"mos receber, tam
bém com_ preços--razoáveis-, aqueles produtos de que tanto 
necessitam-os. - _- - -

Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores, ·encerrandO ·este. 
pronunciamento_. faço _que~tão ge rcpe_tir à que afirmei de 
iníciO. Só a privatização pOâe retirar o Brasil do grave impasse 
em que se encontra. · · 

O Sr. Mário Covas- Permite_Y ,_Ex• um aparte? 

_O SR. NEY MARANHÃO :- Tenho o prazer de ouvir 
o nobre Senador e Presidente do PSDB, Mário Cov.as. 

O Sr. Mário Covas - Estou longe de ser presidente, 
mas tenho a honra de ser representante. Nobre Senador Ney 
Maranhão, V.- Ex~ sabe que tenho uma enorme -~dmiração, 
uma erronne simpatia e uma grande amizade por V. Ex' 

O SR. NEY MARANHÃO- É recíproca, nobre Senador · 
Mário Covas. 

O Sr. Mário COvas - Ela aumenta hoje, pois consigo 
detectar no discurso de V. Ex• um nível de lealdade tão exacer
bado que necessariamente haveria de ser V. Ex~ quem fiZesse
esSe disc\Irso. Só a lealdade que V. Ex~ é portador, aquela 
que rto nordestino selecionado pela natureza, consegue ter, 
é que permitiria a' elaboração de um discurso desse ll!Jffia 
p_n:tç_"i quê; aJinar~·normalmente o governo sequer é defendido, 
e pOr isso_ louvo V. Ex~ 

. O NEY MARANHÃO- Muito obrigado. 

o sr. Mário Covas - Mas não posso déixar Pa-ssar em 
br~ncas nuvens algumas coisas .. O Presidente e_~tá procU.r~nâo 
quem é que Sua EXcelência vai eleger como ,ªdversário. O
Presidente precisa recuperar algumas áreas de Wfl.uência, algu
ma simpatia -e solidariedade de alguns setores da sociedade 
e, para isso, precisa se posidonár esclare_cendo clarament7 
quem é o seu adversário eleito. Nesse instante, Sua Excelência 
faz isso com os empresários! À contrario sens_u, não teria 
sequer lógica a -tes·e da privatiZação: Mas privatizai" para quem? 
Quem vai comandar essas etnpt_esas $en_ão esse·~~presâ.riado 
caótfco que o PreSidente apresenta? É--lógicO que o setor_ 
tem- defeitos; aqui ou ali apresenta deformações; aqui ou ali 
se desvia da produção para efeito de caminh~r para a área 
de -espeCulação, que, afinal, não é criada por ninguém, a não 
_s_er pelo próprio Governo. A taxá de juros sobe ao nível 
em que está porque o Banco Central a levanta. O dólar a 
multiplica ou acentua a sua diferença eiti relaÇãq_ao câmbio 
oficiar exatamente por quê? Põrque o Governo Dão está com-
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prando os dólares, no pressuposto de que, com isso, alguns 
detentores do dólar, exportadores, portanto, vão desovar os 
seus dólares_._ É o_que está acOntecendo hoje, pelo menos 
na conjuntura diária. O que está acontecendo nasce de um 
processo_ de especulação de ati vos financeiros nascido a partir 
do próprio GoVerno. V. Ex~ diz - e esse Congresso parece 
ter concordado com isso- que ao Governo cumpre: se desven~ 
cilhar de algumas estatais. Há em relação a isso, já tenho 
repetido algumas vezes, três posições di.sti_ntas: há a posição 
de quem acha que a estatal, por ser uma empresa pública, 
necessariamente não presta. A virtude está na empresa priva~ 
da; a empresa pública é sempre um cadinho de defeitos. A 
história não mostra que essa tese seja verdadeira. Algumas 
empresas são est_a_tais inclusive porque já foram privadas, e 
nessa condição não evOluíram. Outras -são ·estatais porqUe, 
ao longo da história, houve __ a necessidade çle ~sim proceder 
para alavancar o processo. Algumas delas forãin de altíssima 
eficiência. A Vale do Rio Doce hoje detém 25% da exportação 
mundial de minério de ferro. Para isso, explora Carajâs~, fez 
uma via férrea de 900km e u_m porto no final dela .. Bá quem 
sustente que a estatal não deva existir pelo problema que 
parece ser a h.·se de_V._Ex~, ou seja~ porque c-oritribuem para 
o déficifpúblico. Finalmente, há quem acredite que o Governo 
pode e deve abrir mão da empresa estatal, porque jã não 
há exigência da capitalização feita pelo Estado para o investi
mento reprodutivo na economia convencional. J:lprtanto, _o' 
EStado., que tem obrigações de natureza social, deve abrir 
mão dessa tarefa. V. Ex' parece estar filiado ã segunda das 
opções. V~- Ex~ acaba de dizer que libertar-se desse elefante 
branco é uma grande necessi9ade,_porque ele é parte do pro
cesso inflacionário brasileiro. Ora, saudar a venda _dª---USIMI
NAS como sendo uma etapa lisonjeira do-problema, deixa-me, 
na realidade, perplexo. Se o objetivo é eliminar o déficitpUbli
co, por que não se começar pelas empresas que dão prejuízo? 
Tendo o Governo pelo menos três grandes siderúrgica~ a CSN, 
a COSIPA e a USIMINAS- por que privatizar, dentre as 
três, exatamente a que dá lucro? Portanto, por aí ele não 
contribui para a elimiriaÇão do -défiCit público. Pelo contrário: 
acentua, porque deixa de ter o resultado de uma empresa 
rentãvel e continua tendo prejufzo da que não é -rentável. 
De qualquer maneira, isso não é mais passível de discussão. 
Eu acho que ainda vivemos num instante de terrorisn;to em 
que a discussão_ se coloca no plano estatizar ou privatizar, 
quando isso não é nui.~s objeto de discussão. O .,Congresso 
aprovou uma lei, logo no começo deste _GOVernO, -Criando 
os métod_QS e os mecanismos para efeito de privatizar. Então, 
isso não está mais em discussão. O que ~stá em discussão 
é se o GOverno segue a regrá que o Co"itgreSso fez, coisa 
que não aconteceu. _Finalmente, eu gostaria de fazex: uma 
incurSão pela última afirmativa que V. Ex• vem fazendo, no 
que se refere aos portos. Eu também, como V. Ex~, satisfaço 
um preito de lealdade que tenho com a origem política que 
desfruto, que é exatamente uma_ _c:ldade portuária onde eu 
nasci politiCamente. Então, Senador, é preciso que sejamos 
capazes de discernir, com absoluta clareZa, o que significa 
salário, o que significa crisfo- e q :que significa preçó. É possível 
ao seja, tal qual V. Ex• salienta, o riiaior do mundo, e V.' 
Ex~ extrai duas comparações com a Antuérpia e Roterdã onde 
o governo fazia investimentos pesadíssimos no porto, inclusive 
dragagem, que são fundamentais naquele porto. Aqui no Bra
sil, a dragagem feita no porto é cobrada na taXJ!. portuária. 
Quem pagà é o impOrtador ou o exportador. Salário-é uma 
coisa, custo e preço são outras coisas. O _·_cont_role que V. 

Ex• falou tem 113 do preço do imposto. O Brasil é o único 
país do mundo que cobra imposto sobre a atiyida_de portuária, 
porque se cobra uma taxa de melhoramento de portos com 
~~ a~icional de t~rifa portuária -que, por sinal, nãci e-aplicada 
nos portos, que representa-50-% do vã.loi da -t3.tifa, Q_\I s.eJa, 
no preço total ela é de 1/3. Na medida em que se resolvam 
esses problemas, será caminhado de forma violenta. Não hª
porto privado no mundo inteiro. Não há país no mundo que 
tenha um porto privado. A primeira experiência que Vai-se 
fazer sobre isso é na Inglaterra; com o Porto de Tilbury. 
Onde se vai entregar aos -estivadores e às entidades de estiva
dores, por preço de banana, a exploração do porto. Existem 
-:- isto, sim - terminais privadoS dentro de portos que são 
propriedades do EstadO. Mas, tr3.dicionalmente, no mundo 
inteiro; o porto não é privado. O que é privado, eventual~ 
mente, são ·terminais: Não dá para imaginar que o custo no 
Brasil possa ser tão caro, quando o estivadOr nos Estados 
Unidos ganha 3 mil dólares de salário, e aqui talvez não se 
ganhe 10% desse valor. Portanto, não há como tentar compati
bilizar custo, a não ser que o grau de ineftciência Seja muito 
grande. A não ser que se cobre sobre o porto alguns custos 
que, na realidade, não devertam pertencer ao importador/ex
portador. V. Ex~ sabe por que Roterdã, e Antuérpia, agem 
desse jeito? Porque eles consideram o porto como um meca
nismo de ativação da economia. E não como um mecanismo 
a partir do qual se vai obter receita para a economia. De 
foriri"a que todo o trabalho que o Estado investe ali ele recupera 
em termos de ativação da economia como um todo. Essa 
é uma história qUe vem sendo traça-da há longo tempo. Outro 
dia, vi no Porto de Santos, caído, um guindaste que está 
lá desde 1904, quando o porto começou a sua operação. Mas 
·nunca ouço ninguém 'dizer que o equipamento-do porto está 
·asslrtf.--ouço Senlpre falar é que o salário do trabalhador é 
altO. Qual é o valor desse salário? É de 42 mil cruz;eiros 
que, co~ o dólar no preço de hoje, repi-es~nt_a-_ 30 dólareS? -

A Nicarágua paga 140 dólares de salário mínimo. Somos 
o menor salário mínimo da América Latina, caminhando para 
algo em torno de 20 dólares por mês até dezembro, perto 
de 42 mil cruzeiros; Sempre equacionamos nóssos problemas 
assim:- "É muito-caro:- vamos cortar o salário". E é de cortes 
em cortes de salário e com aumentos de preços que se caminha 
·sucessivamente para uma diminuição da população economi
camente consumidora, que representa agora apenas um terço 
da população total. Nossa economia funciona diferentemente 
de outros lugares. Os mecanismos de taxas de juros não têm 
a mesma incidência de outros países. Aqui se produz menos 
e se aumenta o preço para que a multiplicação entre preço 
e produto dê o mesmo resultado, e, portanto, se mantenha 
a lucratividade. Essas coisas criani uma dificuldade tremenda. 
Hoje já lião vejo uma preocupação em não ganhar, hoje vejo 
uma preocupação em não perder o que se tem, preocupação 
que, afinal, tem respaldo e validade no que e_stá acontecendo. 
Parabenizo V. Ex~ Não são muitas as pessoas aqui dentro 
que teriam coragem de ir à tribuna, neste dia e com os aconteci
mentos desse final de semana, para situai a sua posição. Acho 
que isso nasce de uma lealdade muito profunda, que admiro 
muito em V. Ex~ Mas me permita, independentemente dessa 
admiração, usurpar do seu tempo para discordar e.m alguns 
pontos. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência 
pede ao nobre Senador Ney Maranhão que encerre o. seu 
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pronunciamento, visto que já t.iltrapassori irri IfHiítO õ tempo 
regimental. 

QSR. NEY MARANiiAO -~Sr. Preside;;te, apesar da 
paciênCia de Jó que V. Ex~ está tendo, sei que_ eu deveria 
atender ao apelo da Mesa._Mª's, antes, pediriã a v:-Ex~ q-ue 
me autorizasse a r_esponder a essa l_ição que o nobre Senador 
Mário Covas dá nesta tarde em seu aparte, que muito engran
dece _o meu discurso. 

Senador MáriO- CoVãS-, eni primeiro lugar, agradeço. a 
V. Ex• por esse aparte, onde V. Ex~ disserta sobre-_o assunto 
que me trouxe hoje à tribuna. V. _EXf di~se que o Govezno 
privatizou uma·empréSà_que- -estava dando lucro. Ora, _v. Ex~ 
sabe que o Governo está~quebrado. É certo que a USIMINAS 
dá lucro, mas o Governo não- está em condiçõ_e~ de iilvestir 
o que ela necessita para:'continuar sendo lucrativa e aumentar 
a sua competitividade no mercado nacional_e internacional. 
No meu entender, este foi o motivõ- CJ.tie levou o Governo 
a fazer essa privatização-. ,_- - -

Nobre Senador, também sou contrário à privatização de 
certas empresas. Por exemplq, o :&anca do Brasil e a Caixa 
EconómiCa. Agofa mesmo, ·no ineü EStado,_ o_ Governador 
foi obrigado a fechar 93 agências do -BANDEPE e fáZer uma 
operação dolorosa: demiHr tr~_s _mil funcionários. ISso itâ-6 
f6i feito- de boa vontade; todos nós, pernambucanos, estamos 
pesarosos com essa demissão de três_ njil pais de família, ou 
seja, de !5 a 20 mil pessoas que viviam em função do BANDE· 
PE. Mas o Governo do Estado foi obrigado a fazê· la ... 

Quem vai cobdr esses municípios pernambucanos _que 
deixaram de ter essa ?Sa d~ -~rédito? Em municípios cbi:D.o 
esses, Senador Mário-Covas., a irliciatiV3.oprivada só abre agên
cias se for para ter lucro. Só._ o Banco do Brasil e .a Caixa 
Econômica Federal õ fariam. Há certas áreas em que é impres
cindível o Estado m~nteressas entidades.mesmo com_ prejuízo. 
Fora isso, todas as empresas que podem ficar- nas inãos de 
particulares devem ser privatizadas. É a minha opinião. 

Eu troUxe para o Senado esses dados ~ respeito dos por
tos, mas V. Ex~ conhece _muito bem a área portuária, pois 
o seu município é área de Porto) assim como -o Município 
de Moreno, onde iniciei minha Cãrreira política. Reconheço, 
nobre Senador que os custos operacio-naiS-dos nossos portos 
são muito altos, principalmente porque os _equipamentos são 
antigos, não acompanharam a modernização. Mas tenho a 
impressão - e tenho debatido este assunto -de que temos 
que seguir esse esquema de privatizações ·e competitividade 
em vigor no mundo inteiro. O Governó pode até manter 
alguns portos) mas a maioria, ll_nteu ver, deve ser éntregue 
à iniciativa privada." . 

Respeito o seu ponto de vista, Senador. V. Ex' me deu 
uma aula a respeito dos problemas dos portos no Brasil. Acre
dito que o bom senso do Partido de: V. Ex•_ vai Colaborar 
muito nesse sentido. Concordo com V. Ex\ é um partido 
pequeno se comparado ao PMDB ou ao PFL, mas, em quali
dade, considero-o até maior do que esses dois. A experiência 
de V. E~ que governou a quarta ou quinta cidade de maior 
população no mundo, e a de seus compattheiros vai ajudar 
muito na solução dessa crise em que nos encontramos. Agra
deço a V. Ex~, nobre Senador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerrando o meu pro
nunciamento, faço questão de repetii o-que afirmei no início: 
s6 a privatização pode retirar o Brasil do grave impasse em 
que -se encOntra. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.~ (MUúo bem! 
Palmas.) 

Outubro de 1991 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. 
-_Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi

dência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]9 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

~ O SR. ,EDUARDO SUPLICY (PT ..:__ SP. Pronuncia o 
~guitite discurso.) - sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, 
aonde quer chegar o Governo com·a hiperinflação que começa 
? se_ desenhar? Quer o GoveriJ.(fdesvalorizar a dívida pública 
ou. perdeu o controle da economia? O dólar, no mercado 
pã'ralelo, _para a compra está por volta de 900 cruzeiros e 
para a venda, aproximadamente a 1000 cruzeirOS; Do comer
cüll,está a 632 cruzeiros; Certificado_~ de Depósito BaÕCário 
prefixados estão a 3000%; CDI de um dia, interbancárias, 
42% ao mês; o overnight, apesar de o ~re_sic_lent~ Fernando 
Cõllor dizer que seu_ Çiovemo iria acabarG.oni a espe-culação 
financeira. está a 41% ao mês; a Bolsa subiu hoje 7%, a 
Q.IJ.de va~os ch_egar? o , _ 

Dizia 9 Governo que conseguiria acabar com a inflação, 
primeiro~-com um tiro. Insistiu o Ministro M-arct1ío Marques 
Moreira na mesma tecla em que batia antes a Ministra_ Z~lia 
Cardoso ~e~~~º~ ou seja, que iria córil&ater a -inflaçãO ãtravés 
da·recessão, do firme co_ntrole da moeda e do crédito. -

~ Ao mesmo~f:empo, prioridade era dada a quê? Ao pleno 
emprego? Não._ 
_-:·---'Aos ·ajustes dos salários de acordo com a inflação, pelo 
menos? Será que teria dado prioridade a que o salário mínimo 
aum_entasse de acordo com aquilo que o Presidente Fernando 
Collor dizia enquanto candidato? Não. 

QUal foi a prioridade dada? Foi ao pagãmentO dos credg
res internacionaiS. 

Em julho último. 
Nós, aqui, advertíamos os Senadores que, _por todos os 

indícios, o acordo dos juros atrasados iria levar a economia 
bxasíleira a desrespeitar a Resolução n9 82190 do Senado, que 
dispõe com clareza que não poderia fazer acordos com os 
credore~ internacionais que ~ão respe:itasSeni o limite imposto 
pelo art. 2•, §§ 1• e 2• da Resolução n• 82, de !990. 

Muitos, aqui, avaliavam que o Governo estária cúmprin
d_o com o que exi_ge a Resolução p9 82,_ou seja, que o montante 
~~__Iecursos em moeda_ nacional destinados à aquisição de 
divisas para saldar os compromissos da União junto à comuni
dade financeira internacional, respeitaria a capacidade interna 
de pagamento. s~lvaguardadas as n~essidades de financia
mentos não inflacionáf"ios do -crescimento econômieú. 
_ Íá ~aqu~Ja oportunidade, ~isse aos Srs. Senadores que 
imaginava cOmo tnuitó ãlta a d_ependência que o Governo 
estiinava, no que diz respeito às necessidades de financiamento 
não inflacionário do cresdmento interno, que se emitisse 1.5% 
doProdutq Interno Bruto de moeda. Já em setembro último, 
o SeáetáriO Roberto Macedo, acompanhado do Ministro- da 
Justiça, Jarbas Passariilho, expondo a situação difícil pela qual 
passava a economia brasileira, afirmava que a emisSão de 
J:!!Oe_~a passaria a 2.5% do PIB; que a emissão de moeda 
está indo além da conta do que seria rawável- nós já tivemos 
os dados de s~tembro a indicar a emissão de moeda acima 
de 16%_; Pai-a outubro, provavelmente vamos ter nova emissão 
$igp.ific3.tiva de moeda. O que está havendo? Como estão 
as reservas da economia brasileira? É hora de o Sr. Marcflio 
Marques Moreira, Ministro da Economia, Fãzenda e Planeja-
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mente, comparecer a esta casa para dar os devidos_ esclareci
mentos e dialogar com os representantes do povo, sobre a 
gravidade em que se encontra a economia brasileira. 

É importante que a Presidência do Senado Fede!-iil, ú!õfia ___ _ 
colocado para amanhã, conforme consta na prog~amação da 
pauta dos trabalhos desta semana, a votação do requerimento 
de' convocação do Mfnistrõ MarcfliO Marques Moreira, que 
apresentei; fá há cerca de três semanas. 

Considero da maior importância que possatn:os te-r aqui 
um diálogo, o quanto antes. Portanto, uma vez aprovado 
amanhã, dentro do prazo de trinta dias, deverá o Ministro
comparecer, mas, dada a gravidade do momento, será muito 
importante- que S. Ex~ possa comparecer a esta Casa para 
fazer uma análise da grave situação por que passa a economia 
brasileira. 

O que se denota é que o· caminho da recessão para se 
resolver o problema da dívida externa, o problema da inflação, 
não está dando certot_ 

Agrava-se a recessão e o desemprego, e amplia-se a possi
bilidade da hiperinflação! 

Será qtúthá um prop6sító na hiperinflação, ·no ·seritido 
de fazer, por exemplo, as _poupanças daqueles que tiveram 
os seus-cruzados bloqueados pelo Plano Collor I, e que agora 
estãO- sendo aOs poucoS distribuídos à pOpulação; sera ·que 
haveria a iritenção_deUberada do Governo de desvalorizá-los 
rapidamente? Porque enquanto os novos, por parcelas, estão 
sendo redistribuídos para a população, são corrigidos a taxas 
de TRem torno, recentemente, da ordem deJ7%-a_o roêst 
o- qú.e se iiota é que a -inflação já §,_l,l.p_era esta- Casa:, fá está 
próxima à casa dos 20%, e os juros inensais estao· para lá 
de 32%, 34% ao mês! 

Claro que é difícil o desafio de se procurar resolver os 
problemas, ao mesmo tempo, da sangria de recursos enviados 
para o exterior, os problemas da hipefinflação, os problemas 
da recessão e, ainda mais, com a necessidade_ de _retomada 
do crescimento, com a necessidade da erradjcação da pobreza 
e da realização da justiça com melhor distilbuição da renda. 

Mas, diante da eXtraordinária subida do--dólar, diante 
da desvalorização acentuada da moeda brasiléira, do cruzeiro, 
diante desses movimentos especulativos, o que poderia o GoM 
verno pensar em fazer? Medidas, obviamente, poderiam ser 
pensadas nessa emergência: maior ContrOle por parte _do Go
verno das remessas de divisas._ estrangeiras ao exterior, com 
a centralização do câmbio num momento _tão difíCil quanto 
esse, e estancamento do pagamento dos juros aos credores 
internacionais, de tal forma a se obedecer a Resolução n9 

82.- Caso_ as_ reservas brasileiras estejam sendo ame~çadas de 
descer abaixo do limite defiilido pela Resolução n9 82; caso 
esteja havendo am~aça de haver uma cl_iminui_ção para baixo 
da média dos quatro meses de importações, o Governo precí.: 
sa, obedecendo a Resolução do Senado, estancar a remessa 
de recursos ao exterior. 

É preciso dizer aos credores internacionais que estará 
o Governo assiin fazendo em obedediência àquilo que esta 
Casa impôs C_orrio Resolução. -

Também não poderá o Govemo estar abusando .(la emis
são de moeda- para comprar divisas externas e fazer frente 
ao pagamento dos juros internacionais-. Se assim o fizer, estará 
contrariando o próprio espíritO--e a letra da Resolução n9 82. 

Mesmo que tenha o Senado aprovado o acordo dos juros 
atrasados em junho último, se porventura estiverem sendo 
efetuados os pagamentos de valor além do limite estabelecido 

pela Resolução n" 82. Não pode o Governo prosseguir com 
isso! É preciso dizer isto aos credores internacionais! 

Ademais, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é preciso pen
sar-se- em medidas, de inédio e de lOngo prazos, que assegurem 
a retomada saudável do crescimento económico. POr isso voltO 
a insistir: há necessidade de criarmos instrumentos de políticas· 
de renda consistentes com a melhoria da distribuição da renda, 
consistentes com o crescimento económiCo saudável. --

Pensa o Governo, através da comissão de notáveis, em 
apresentar uma reforma tributária. Ê possível que hoje mesmo 
esteja o Presidente da RepUblica e os técnicoS pensando a 
respeito dessa nova estrutura fiscall nova estrutura tributária. 
E o· grupo de notáveis ponderou ao Governo que poderia 
cobrar-se Imposto de Renda de todos os que ganham, de 
todos os -assalariados, até mesmo dos que recebem salário 
mínimo. -

Pois bem, que se-Coloquem todos aqUeles que iecebeni __ _ 
qualquer rendimento na malha da Receita Federal. Mas para 
aqueles que não recebem pelo menos um certo patamar míni
mo de rendimentos, em torno de 90 mil cruzeiros- mensais, 
a proposição que faço é que, para- estes, se -complemente 
o seu nível de renda através do Imposto de Renda Negativo, 
do Programa de Garantia de Renda Mínima, projeto de lei 
que tramita aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Econó
micos e que está prestes a ser examin::ido por essa Comissão.-

Da mesma forma, conforme o projeto aqueles qu-e ga
nham acima de certo patamar passarão a pagar 10% de seus 
rendimentos para outros que recebem·acima de certo patamar,
mais elevado, que vão pagar 25% dos seus rendimentos, e 
talvez outros ainda ganhando bem mais poderão pagar propor
ções maiores- de sua r~nda na forma do Imposto de Renda. 
Pa~a aqueles que não recebem pelo menos um ce:rto nível, 
em torno de dois salários mínimos -ou polico-inais, em tOrno 
de 90, 100 mil cruzeiros, a propoSta é que estes- venham a 
ter o complemento de renda igual a uma pr_oporção, que no 
projeto que apresento 'é entre 30% a 50% da diferença entre 
o· patamar definido pelo Congresso Nacional e o nível de 
rendimento do cidadão adulto. 

Este seria o procedimento que efetivamente contribuiiía 
para que o Governo, segundo palavras do Presidente da Repú
blica enquanto candidato, pudesse resolver o problema dos 
descamisados. Mas não se estará resolvendo os problemas 
dos mais pobres, dos desempregados, daqueles que sofrem 
hoje o problema mais agudo da recessão, enquanto se conti
nuar insistindo na atual política econóinica: É preciso ressaltar 
que os maiores responsáveis pela política económica, pela 
difícil situação de inflação com recessão, com pobreza, que 
hoje existe no País, são, sobretudo o próprio Presidente da 
República, e as forças que o apoiaram e gue o apóiam. 

Hoje o Presidente Fe~ando Collor de Mello !_em atacado 
alguns eiili.Jresários. Fala da falta de coragem deles, fala da 
cova"rdia deles, fala de como reclamam de juro-s altos enquanto 
re-alizam gastos extra-oi"dii:Jãrios, luxuoSOs,-Com suas fazendas, 
com suas viagens~ Mas está o Presidente Fernando Collor 
de Mello incidindo em contradição. Se de um la_do critica 
empresários que se beneficiaram Cóm os jurOS ·subSidiados 
do BNDES por tantos anos e agora- estão- a ·reclamar, ele 
próprio cria novos empresários recebendo juros subsidiados 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pela Caixa 
Econômica Federal, do PISIPASEP, pelo BNDES, do Banco 
do Brasil e outros, mas estes são os empresários mais amigos 
do Governo-: - - - - - -- -~ 
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Não me surpreenderei se, dentro de algumas semanas,_ 
da mesma maneira como o Presidente Fernando Collor de 
Mello tornou pública uma desavença com a sua senhora, da 
mesma forma, irá fazer as pazes com os _empresáriOs que 
ora critica. Cei"tarn-ente vai chamá-los, como já o fez em algu
mas ocasiões, vai pedir descut.pas por algumas de suas palavras 
mais agressivas e- vai procurar colocá-los à mesa, procurando 
uma saída, procurando uma salvação. Mas o cerne da questã() 
que é próprio do sistema, que por sua natureza resulta eni 
tantos conflitos, como o sistema capitalista que vivemos, está 
na resolução democrática do conflito que existe, obviamente~ 
pela natureza desse sistema, entre empresários e trabalha
dores, entre os proprietários do capital e aqueles que só têm 
a sua força de trabalho para vender no mercado de trabalho. 
E como resolver isso? Não é fácil, não é fácil resolver esse 
problema, nem mesm.o com a implantação de um outro siste
ma. O sistema socialista é algo de difícil operacionalidade, 
de difícil implementação. E não é fácil introduzi-lo democra-
ticamente. -- --

É irilportante qu-e a vontade de resolver os problemas 
de desigualdades venham a ser colocados como prioritários 
para a nossa sociedade. 

Mas como pensar em resolver esses_dilemas? O _dilema 
da inflação? É preciso caracterizar a natureza dos bens que 
estão sendo produzidos. 

Há tipos de bens que não podem ser aumentados rapida
mente, porque a sua capacidade produtiva, ou a fonna de 
produzir demanda tempo. São, por exemplo, os bens agrí
colas. 

Para resolver esses problemas, temos de pensar na velha 
lição da Bíblia, na história de José e do Faraó: o Faraó estava 
tendo sonhos. Num primeiro sonho ele avistou no rio sete 
vacas gordas e depois sete vacas magras, e em outro sonho 
viu saindo de um pé de milho sete espigas com grãos gtaúdos 
e depois sete espigas secas. Preocupado, mandou chamar José, 
que estava preso, para decürar o significado dos_ sonhos. José 
disse que haveria sete anos de abundância e sete anos de 
seca, e que seria impOrtante que ele PreParasse o Egito para 
isso. Preparasse de tal forma a recolher _durante os sete anos 
de abundância 1/5 da safra, para depois distribuir aquele ali
mento durante os sete anos _de seca. 

Esse é um tipo de planejamento que obviamente __ qualquer 
pafs deve realizar, para enfrentar situações de abundância 
e de escassez para certos típos· de bens. 

Para outros tipos de bens, bens de produção corrente, 
como os bens industriais- sapatos, roupas e assim por diãnte 
-, há que se pensar na complexidade da situação __ em cada_ 
unidade empresarial. E, para isso, há que se penSar nà aber
tura total de informações sobre os dados contábeis, para que 
os .trabalhadores possam sentar-se à mesa com os empresários, 
a fim de saberem exatamente qual é a parte que vai para 
os juros, -qual é a parte que vai para os impostos, qual é 
a parte que vai para os aluguéis, qual é a parte que vai par_a 
os lucros e a parte que vai para os salários, pot_:que é impres
cindível que a solução do conflito inevitável que existe na 
natureza desse sistema se dê pela ampla oportunidade de co
nhecimento da situação das empresas por parte dos trabalha
dores. 

Sr. Presidente, concluindo, eu gostãria de ressaltar a im
portância da decisão, amanhã, na apreciação do requerimen
to, convocando o Ministro Marci1io Marques Moreira para 
pre~ar a esta Casa informações sobre a real situação da econo· 

mia e discutir com os_ Senadores alternativas de política econô
mica. 

Era o_que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu· Carneiro) - Para uma 
comunicação inadiável, concedo a palavra ao nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. . 

o SR. CID SABÓlA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

.no Brasil, estamos experimentando momentos muito confusos 
no que concerne ao noticiário da imprensa. Confusões que 
sãO feitas, trocas de nomes, trocas de pessoas. 

Quando assumi meu mandato de Senador na Assembléia 
Nacional Constituinte, encontrei, já veteiario de guerra, já 
veterano de lutas, o Deputado Cid Carvalho, do Estado do 
Maranhão. Eu atuava meramen_te como jornalista, como ho
mem de rádio e eram-me comuns, a certo tempo, as referências 
ao ilustre Parlamentar do Estado do Maranhão. 

Chegando aqui, adotei o nome Pãriamentar de Cid Sabóia 
de Carvalho, exatamente em respeito ao CompanheirO Cid 
Carvalho, do Maranhão, uma vez que nós ambos usávamos 
o mesmo" nome, Cid Carvalho: eu na imprensa do Ceará, 
no rádio, na advocacia, no magistério, e ele na atiVídade políti
ca, representando o povo de sua terra por longos mandatos. 

Ele é Cid Rojas de Carvalho, sou Cid Sabóia de Carvalho. 
Como eu era estreante na Assembléia Nacional Constituinte, 
tudo que eu fazia saía com o retrato dele e com o nosso 
riO me co-mum. Quando presidia a Subcomissão do Sistema 
Financeiro, muitas vezes o que a imprensa dizia ã meu respeito 
saía com o retrato daquele Parlamentar. Já â época eu tentava 
esclarecer. No Jornal da Constituinte, quando era veiculad~ 
alguma entrevista minha, se era irriposSível trocar a minha 
imagem, eles punham embaixo: "Cid Carvalho- Deputado 
do Maranhão". 

A confusão tomou-se feia. Mas nunca foi tão inc6nioda, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, porque o Deputa-do Cid ReJas 
de Carvalho, do Estado do Maranhão, presídiu a Comissão 
de Orçamento, teve importantes funções nessa Coniissão e 
hoje é dado como um dos nomes de destaque desse órgão 
olis_to, que reúne Deputados e Senadores, portanto. E as acu
sações são feitás na imprensa a integrantes dessa- Comissão, 
Senadores, nossos colegas, Deputados, nossos colegas, e eu, 
na verdade, Sr. Presidente, não sei nem onde funciona a Co
missão de Orçamento. Nunca compareci à Comissão de Orça
mento. lSso-, por uma questão de profissão de fé, porque 
a minha atividade aqui, a minha linha de conduta, é bem 
outra. Não estou, note bem, Sr. Presidente, condenando os 
que se de-dicam ao Orçamento. Não, absolutamente! Apenas 
estou dizendo que não é possível a todos os parlamentares 
terem exatamente a mesma conduta, a mesma preocupação, 
a mesma preferência temática. Os meus temas são atine::ntes 
à Comis_são de Constituição, Justiça e Cidadania, â Comissão 
de Educação, à Comissão de Assuntos Sociais. Tenho me 
dedicado à defesa dos funcionários públicos, dos pensionistas, 
dos aposentados, e por minhas mãos muita coisa já ocorreu, 
tanto na Constituição como na legislação do País, dentro da 
minha profissão de fé. Alguns projetas aqui foram aprovados, 
outros foram arquivados, não mereceram aprovação pelo meu 
encaminhamento, pelo meu trabalho numa linha diametral
mente oposta. Não que eu não apresente emendas ao Orça~ 
mento. Apresento, sim. Mas as emendas que apresento não . 
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são daqueie tipo de caracterizar o interesse eleitOral. E poderia 
dizer a V. Ex~ que, no ano passado, apresentei as emendas 
necessárias à Procuradoria-Geral da República, que seria es
magada no orçamento normal, mas que eu, com técnicos da 
Procuradoria e com técnicos do S<~nado, .ent~o redigi e apre
sentei emendas atine_ntes àquele órgão: 

Neste exato momento examinam-se duas emendas rni
nh~s, de interesse das estatais, de produção e de forileçimento 
de energia elétrica, porqõ:e essaS duas ernen.das são fund~: 
mentais ao GQV.errto do Estado _do_ G_eará Qara a expansão 
da distribuição de energia elétríca, evitand.o ligações clandes
tinas, que estão pondo em risco·a vfda de milhares e milhar~~ 
de habitantes de conjuntos habitaci_on;lÍs onde p_energia elétri-
ca é um audacioso improviSO. - · 

A emenda mais ousada que apresentei em minha vida 
foi recente: foi para a- cornelhoração do centenário -~e Pinto 
Martins, esse pioneirO da aviaçãê>" nacional. Apresentei essa 
emenda para que essa verba conste da Secretaria-de CUltura 
da Presidência da República. Não há emendas para municípios 
nem· emendas, assim, mais apegadas ao eleitorado._SãO eme_n
das de uma ordem geral, de urna grande amplitude, de uma 
grand_e abrangência na_cion~l. 

A reviSta Veja publicou o meu retrato. E publicou o 
meu retrato com o fascíiliO.de:~--na fOtografia que me-foi colhi
da, eu estava com uma bolsa. A I,Jolsa er:a fãScína,ute, porque 
dava a idéia de que o senador ladrão estava guardando, ali, 
o dinqeíio retrra-do indevidamente das verbas nacionais. _En
tão, o meu azar~ na fotografia, foi estar coro ~ma __ bolsa, e 
essa bolsa luzidia, luzente, bonita, nova, comprada na_ África 
do Sul, foi a desgraça da minha vida. Eu trouxe todos os 
azares dos discririünados negros africanos para- a minha vida, 
quando aquela foto foí, lamentavelmente, colhida na ·norã 
em que eu tinha a minha bolsa. 

Mas, a revista ·veja fez uma delicada, tênu,e, singe_la e 
escondida_re:tifi_cação. Nclo retificou dentrg do espírito da_legis_
lação nacional: dar a retificação- do m-esmo: dçsta_que_ daquilo 
que me incriminOU pelo usu indevido da minh_a _fo~o, ao con

. fundir-me como Deputado Cid Carvalho, do Estado doMara
nhão. -, _ , ... _ - _ 

Mas já est:ava a minha mulher_:;;e aquietando, meus filhos 
já estava_m se acostumando, Sr. Pr~sid~n_t~! quando, no du
mingo, o Jornal O Globo me põe entre os "anõçS", Õ].e põe 
entre os integrantes da ComissãO de Orçamento~ da qrial sou 
suplente e nunca fui lá, ·me põe corno uin grande interessado 
naquelaS'" verbas das quais nunca tratei, de novo. E essas Quas 
últimas veZes, Sr. Presidente, s_ó me preocupam, não por me 
confundirem com o Deputado Cid CarValho, mas porque im
putam a S. Ex~ uma sérfe-de coisas, e a cara cínica qu~_aparece 
é a minha. É o rosto preferido para representar a essência 
e o méritO- dãs- increpaçóes, acusações e outras pechas que 
estão lançando sobre o m,eu retrato e sobre_ o Deputado Cid 
Carvalho, do Maranhão. 

Por isso, Sr. Presidente, pedi a palavra, dentro dessa 
possibilidade regimental, para solicitar à Mesa do Senado que 
providencie, também ela, o esclarecimento, porqüe rião vou 
dizer, Sr. Presidente, que sou_ honrado, porque todos aqui 
o são, e é obrigação do homem ser honrado; não vou dizer 
que minha vida é limpa, porque todo mundo sabe quem tem 
a vida limpa, ninguém precisa dizer. Quero só dizer que essa 
troca começou_ a _ofender a dignidade das minh<!;s. operações, 
das minhas ativ'idades, da minha vida como Parlanlentar deste 
País, e zelo muito por tudo que faço. 

Quando a Veja, por exemplO, disse que eu era o pai 
das filhas solteiras dos militares, quisera eu que ·mais filhas 
solteiras houvesse. para eu ser o pai de novo. Não conseguiram 
me ofender, porque, na verdade, eu fiz, faria e farei_aquilo 
q_i.Ie me imputaram sempre que a oportunidade exigir aquele 
comportamerito ético, jurídico e regular. 

Então, isso não tem problema. Agora, sair minha foto 
ilustrando acusaçõe_s d_e _coisas das_ quais me distanciO pela 
própriª ~ilosofia da minha vida é altamente atentatório. 

Por isso, requeiro à Mesa, Sr. PreSidente, que faça o 
esclarecimento aci jOrnal O Gl9bo - já que a revista Veja 
já atende~-, advertindo, que de_sta vez o equívoco é brutal. 
De outras vezes, quand9 o meu- retrato ilustrou as notícias 
do l:;>eputado Cid Carvalho, do Maranhão, e quando o fetrato 
de S. Ex~ ilustrou as notícias do Cíd Sabóia de Carvalh_o, 
do Ceará, não tinha problema, :era sobre proposta na Consti
tuinte, era dizendo que eu era o coordenador da campanha 
do Ulysses - o que nunca fui -, essas coisas assim que 
não ofendiam a minha dignidade. Agora, o uso indevido da 
minha foto começou a atingir a minha alma, a minha dignidade 
e a -pàz -da minha famfliã~ - - -

Por isso, estou fazendo esta solicitação à Mesa. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma-comuni
cação inadiável. 

6 SR~ NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma 
comuniCação:PTonuD.ciã o seguinte discurso, sem revisã(i-do 
õtaâor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive o cuidado 
de pedir, antes, autorização aos ilustres senadores que aqui 
representam, Com marcado bnlho, o Estãdo da Bahia. 

Mas é que ali deixei os dias primeiros da minha atividade 
partidária e não poderia eSquecer também os apelos que me 
chegam daquela terra - que é minha por nascimento e pelo 
muito que lhe devO-, especíalriiente, sr:Presidente, quando 
se trata da região cacaueira, onde por várias vezes recebi 
o apoio em muitos dos seus habitantes. 

Os jornais da Bahia anunciam a situação difícil em que 
se encontra a Ceplac, e o seu Coordenador Regional, Hilton 
Duarte, afirma o seguinte: 

"Segundo Hilton Duarte, os Cr$20 milhões envia
dos pelo Governo federal, na última quarta-feira, desti
nados ao· combate à vassoura-de-bruxa, "mal dão para 
uma semana de trabalho no campo". Ele salienta que 
a Ceplac é uma entidade produtora de tecnologia e 
está impedida de trabalhar porque não recebe os recur-
sos que são seus por direito orçamentário. . 

Diz ele. que essa inércia, que paralisou o Centro 
de Pesquisa do Cacau e os departamentos de Educação 
e Extensão, está causando prejuízos irreparáveis à la
voura cacaueira, justamente no momento em que se 
debate numa crise sem precedentes na história. Na 
Emarc de Uruçuca, uma das quatro escolas médias 
de formação de técniCos agrfcólaS mantidas pela Ce-

- plac, os funcionários dii:em que-ri:üil O segundo semestre 
foi reiliiciãdo já pode ser interrompido. o problema 

_maior é :i "falta de recursos para a alimentação do aluna
-do ali inteinadO, qUe tem síd<;> s-uprida pelOs moradores 
e por doações da prefeitura, para não falar dos proble-
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mas com a manutenção da pi-ópria escola, ainda consi
derada modelo no gênero." 

Sr~ Presidente, ao trans-nütir este apelo às 3utori~ades, 
estou certo de que represento não só O pensamento dos que 
ali nasceram, não só -õ pensamento dos que algum dia repre
sentaram a terra, mas dos ilustres integrantes da bancada 
da Bahia no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. 

Era o· que tinha a- dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) - · -

COMPARECEM MAJS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - ·Aureo Mello - Coutinho Jorge -
Divaldo Suruagy - Eduardo S~plicy - l;'ernando Henrique 
Cardoso -=Iram Saraiva- Irapuan Costa Jún-ior _:_-Josaphat 
Marinho --José Sarney- Júnia Marise- Jutahy Magalhães 
-Márcio Lacerda- Marco Maciel- Mário Covas -Mar
luce Pinto - Nelson Wedekin - Ney Maranhão~ Odacir 
Soares. 

O SR_ PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -,-A Presidência 
oonvotã sessão cónfúi:ita a-reãiízar-se hoje, às dezenove horas, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada~ apreciação 
do Projeto de Lei n• 27, de 1991-CN. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência 
convoca sessão eXtraOrdinária a realizar-se hoje, às dezoito 
horas e trinta minutos~ destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

-Requerimento n• 770, de 1991· 
-Mensagem n° 271, de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'A Presidência. 
propõe ao Plenário os nomes dos Senadores AJmir Gabriel 
e Amazonino Mendes para representarem o Senado Federal 
no Congresso Anual da Universidade de Lavai, em Quebec, 
Cailãdá, de 30 de o_utubro a 3 de novembro próximo, aten
dendo a convite da Association des Études. Latino-Améfi
caines et Caribes (ACELAC), para conhecerem o sistema 
de saúde, previdência e assistência daquele País. 

Esta própõSta- será aprecia-da após a Ordem do Diã. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, 
projetas que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os -seguinte 

PROJETO DE LEI DOSENÁD0: 
N• 353, DE 1991 

Suprime a prescrição de ações penais, acrescen
tando parágrafo ao art. 109 do Código Penal (Parte 
Geral, Lei n• 7.209, de 11 de julho de 1984) 

O COngresSO NaCiOnal decreta: 
Art. 1• Fica acreséentadoao art. 109 do Código Penal 

(Parte Geral, Lei n° 7.209, de 11 de julho de 1984) o seguinte 
parágrafo, renumerando-se o atual parágrafO -único· para § 
J9. 

Pará;~ro· ú~~~;,. ··~--;;;;;;~~·~riii~~r~·;çã~·~;;_'íp~i~~ 
crimes de racismo, tortura, tráfic9c ilf~ito _Q_e entorpe
centes e drogas afins, terrorismà, os hediondos, os pra
ticã.dos por grupos armados, civis ou militare~, contra 
a ordem constitucional e o Estado Democrático, o de 
extorsão mediante seqüestro e Os definidos no Capítulo 
I do Título XI do Código Penal (Parte Especial, Decre
to-Lei n• 2.848, -de 7 de dezembro de 1940). 

Art. 29 Esta 1e(em vigor na dat~ de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se a·s disposições em contrário: 

Justificação 

A Nação brasileira vive, atualmente, um sentimento ge
neralizado de espanto, susto, medo, indignação e revolta con· 
tra a criminalidade crescente que a atinge e vitima. A_Nação 
exige uma reação. Essa reação só pode ser de ordem legisla
tiva. a fim de que se obviem os problemas, me_diante soluções 
preVentivas, e se reprimam e punam os crimes, mediante-leis 
mais severas do que as que constituem o nosso atual corpo 
de leis penais. 

Um dos crimes que mais têm chocado ã sensifivldade 
nacional é o de seqüestro com ~fim de extorsão_. Essa modali
dade de delinqüência só tem aumentado, de uns poucos anos 
para hoje. E não se circunscreve mais aos grandes centros 
urbanos. O interior, até há algum tempo pacífico e imune 
a essa espécie de agressão criminosa, passou ·a sofrê-la, de 
algum tempo para agora: e a reação geral da Nação é de 
espanto, medo e perplexidade, além -de indignação e revolta. 

A pena de morte, pensamos, não seria a·solução. Porém, 
temos que é necessário --e urgente_- severizar as penas 
com que a nossa legislação específica sanciona~ P!!P-e o crime 
de extorsão mediante seqüestro, tipificado no Código PenaL 

É o que faz este projeto: torna imprescritivel a açãO penái 
pelo ~rime de extorsão mediante_ seqüestro. 

Também não suporta mais a Nação a prática de crimes 
contra o Erário- a chamada corrupção. Urge debelá-_la_~ 
não.,..só ine~íante uma _ação adminiStrativa exemplar da parte 
dos agentes administrativos eleitos, mas também mediante 
a punição rigorOsa d-aqueles que atentam contra o património 
público. . . . __ .. , 

Este projeto torna também impr~~critív~l ~ ação_ penal 
pelos crimes definidos no Cóâígo Penal como "crimes prati
cados por funcionário público contra a adminístração em ge
ral". Esses crimes são: peculato, emptego "irfegulaf de verbas 
ou rendas públicas,- concussão; exceSso de exaçãà; corrupção 
passiva, facilitação de contrabando ou des_caminho, prevari
cação, condescendência criminosa, adVocacia administrativa, 
abandono de função, exercício funcional ilegalmente anteci
pad<! _ou prolongado,_ violação~ sigil<!_ f~nciqn~. vi~!ação de_ 
PrOposta de concorrência. , __ --- - .J -

Aproveitando o ensejo, ~r;tduím9S :no ~!OSso. projetO os-. 
crimes· que_ a COnstituição Federal de 1988 declarou inafian
çáveis e iíiiprescritfveis. Com essa providência, a lei ordinária 
-neste caso, o Código Penal- reéte, de forma útil, normas 
contidas na lei fundamental. 

Sala das Sessões, 29 de outubro _de 1991. - Senador 
Marco Maciel 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI 7.209, DE 11 DE JULHO DE 1984 . 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n9 2.848 ('), de 
- '1 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dá outras 

providências. 

....... ~· ........ ...:..-..:.. .· ...... -.. ~ .. -.-.-;:·~·· .. -~~'" ~- ... ~ .. :: .. -~- ... ~ -~~;;: .. ~ 
PRESCRIÇÃO ANTE'S DE,TRASITAR 

EM JULGANDO A SENTENÇA 

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado 
.t sentença final, salvo o disposto nos§§ 19 e 211 , do artigo. 
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110, deste Código, regula-se pelo máximo da_ pena privativa 
de liberdade cominada ao crime, verificando-se: 
I-em 20 (vinte) anos, se o ·maXIiriO _da_ pena é superior a 
12{doze); 
II- em 16 (dezesseis) anos, se o máximo da pena é superior 
a 8 (oito) anos e não e~c;edea 12 (doze); 
III -em 12 (doze) anos, se o máximo cta pena é superior 
a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito); __ _ 
IV- em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 
2 (dois) anos e não excede a 4_(quatro); 
V- em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 
I (um) ano ou, sendo superior, não excede a2 (dois); 
VI-em 2 (dois) anos, se o máximo da pena é inferior a 
I (um) ano. 

PRESCRIÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DO PIREI c 
TO --------

Parágrafo único. Aplicam-se às penas restritiVas de direito 
-os mesmos prazos previsloS paia as priVativas de liberdade. 

O O O O O o o O o O o o o o o o o o o o o o o"" o •TO O TOO.~ o o-~..,_.,., o o o~ o M .... Ç-00 -~-•<e••••-• -~-~~H O O O O O O 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
- decisão termiir.atTra) - - -- - -

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 354, DE 1991 

Regulamenta o inciso LXXVII do art. s~ da Consti
tuição Federal. 

O CorigreSSõ Nacional decreta: 

Art. 1" São gratuitOs, nos termos· do disposto no item 
LXXVII do art. 5• da Constituição, os atos necessários ao 
exercicio da cidadania. 

Art. 29 Os atos previstos no artigo anterior são: 
I - os relativos ao· exercíciO pleno dos direitos {folíticos 

e ao fornecimento de documentos que os assegurem: 
II - os que dizem respeito ao alistamento eleitoral e 

militar; 
III-a expedição_de certidões impiescíridíveis à compro

vação e ao exercfcio-dC,-s direitos é garantias indiVfdllais; 
IV-os pedido de informação dirigidos a órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais e á administração indireta, 
que busquem a defesa do interesse público e a verificação 
de irregularidades. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publícação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação. 

A Constituição determina, em seu artigo 59, inc~So LXX
VII, a gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data, 
e, na forma da lei, dos atas necessários ao exercício da cida
dania. 

Assim, lei ordinária deve dispor sobre a ampliação da 
gratuidade aos atos necessários ao exercício da cidadania brasi-
leira. - -

Procuramos relacionar os a tos que asseguram ao cidadão 
a plenitude da sua cidadania, e cuja gratuidade é muito impor
tante para o exercício dos seus direitos fundamentais. 

Regulamentado o preceito constitucional, _estará facili
tado o acesso aos meios próprios de garantir a liberdade, 
a segurança, a defesa de seus direitos e a fisc-alização das 
ações do poder público pelo cidadão. 

Em razão da _relevância do ass~nto de que trata, espera
mos que o preSente- prOjeto mereça .o -apelo e' a aptóvação 
de nossos ilustres pares. 

Sala das Sessões, em 29 de_ outubro de 1991.- Senador 
Nel!!On W edekim. 

LE(JISLAÇAO i::iTADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLlCA FEDERATIVA DO 
-BRASIL . -
TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Art. s~ Todos são iguais perante a lei, sem disntinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es
trangeiros residentes no País a iiiViolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, á segurança e á propriedade, 
nos termos seguintes; -

~~~ "LXXVii·~· ~ã~· ·g~·;t~it~~. -~~ ~-~çõ~·;· d·~. -h~~~~n~~;p~~ ·~ -· 
babeas data e, na, forma da lei, os atos necesSárfõ-s ao exercício 
da cidadania. 

§ 1~ As normas definidoras dos direitos e garantias-funda
mentais têm amplicação Imediata. 

§ 2~ .Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime: e _dos_ princípios 
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja patte. 

(À Comissão de ConstituiçãO,- Justiça e Cidadania 
- decisão terminiltiva) - - -

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) =- Qs pro]e'tõs 
lidos serão publicas e remetidos a comissão competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ,.- EsgoÚdo o 
tempo destinado ao Expediente. - -

Presentes na Casa 65 Sfs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação em turno único, da Emenda da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n9 274, de 1980, de autoria 
do Senador Humbertq _ _Lucena, qu~_modifica dispo
sitivo da vigente CorisOlidação das Leis do Trabalho, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 392, de 1991, 
da ComisSão 
- de Assuntos Econôrilicos. 

A discussão da matéria fOi enCefiada na sessão ordinária 
de 25 último. - c · . 

Em votação a emenda da Câmara, em turno único. 
Os SíS. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para- a redaçãõ final. 

É a seguinte a Emenda da Câriiara aprovada: 

------------
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EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI N•L613-B .. 
DE 1989, DO SENADO FEDERAL 

(N• 274, de 1980, na Casa de Origem) 

· Que modifica o art. 16 da Consolidação d~ Leis 
do TrabaÍhO. ,., · - · -

Dê-s·e ao caput do art. 16 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, a que se refere o art. 19 do Projeto de Lei n9 1.613, 
de 1989 a seguinte redação: 

"Art. 16. A Carteira de Trabalho e Previdência 
· Sodàl(CTPS): além do número, série, data de emissão 
e folhas destinadas às anotações·pettinentes ao contrato 
de _trabalho e--as de interesse. da Previdência Social, 
conterá:". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 2: 
Votação, em turno único, do ProjetO de Lei da 

Câmara n• 121, de 1990 (n• 1.169188; na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a retirada e transplante de 
tecidos, órgãos e partes do corpo humano, com fins 
terapêuticOs e Cfentíficos e dá ou_tras providênciaS ten
do: 

PARECERES, sob n'' 198. e 383, de Úl91, da Có· 
missão 

- . --- ---

- de Assuntos Sociais; 1• PronUnciamento favorável 
ao projeto; 2~ Pronunciamento; fãvorável às EMenda~ 
de n~*sr s 4 e 6 e contráriO â de n~ 5, de Plenário. 

A discussão damatéria foi encerrada na sessão ordinária 
de ontem. 

Em votação o projetO~ sem prejuíZo" das emendas~-
Os Srs. Senadores que o aprovam qu-eiram permanecer 

sentados. (Pausa.) ·· ~ · · · 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação, 
em globo, as Emendas n9S 1 a 4 e 6,de_parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovadas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda n~ 5, de parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · · 

Rejeitada. - ~ -~ -
A matériã Vã.i" à ComisSão Diretora para a redação final. 
É o seguinte o projeto a:provãdo. -- - -

PROJETO DE.LEI DA CÁMARA N• 121, DE 1990 
(N• 1.169/80, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, 
órgãos e partes do corpo humano, com fins terapêuticos 
e científicos, e dá outras providências. 

O CongressO-Nacional decreta: 
Art. 1 <:> A disposição gratuita de uma ou várias partes 

do corpo post mortem para fins terapêuticos e científicos é 
permitida na forma desta lei. 

Art. 29 A retirada, para os fins a que se refere o artigo 
anterior, deverá ser precedida de prova incontestável de morte 
encefálica. -

: ~ , __ Parágr~fo úniç:(?._ -A prova inCOntestável de morte ence~ 
fálica referida no caput deste artigo_ será atestada por dois 
médicos, não integrantes dã. ·equipe de r"etirada e de trans
plante, com base no exame clÍnico, erri ·pelo menos um tiPO 
de exame complementar .. 

A,rt. 39 A pen.nissão para o aprOVeitamento para os fins 
determinados no art. 1 ~ desta lei, efetiva:r-se~á mediante a 
satisfação das seguintes condições: 

I- por desejo expresso do disponente illaiüféstado em 
vida, através de documento pessoal ou oficial; 

II -na ausência do documento referido no inciso I deste 
artigo, r. retir_ada de órgãos_ será concedida s.,e_ não houver 
manifestação em cOntrário· por parte do c_ónjuge, ascendente 
ou descendente. _ · 

Art .. 49 . Após a retirada de partes do_ corpo, o cadáver 
~rá condignamente re_composto e entregue_ aos responsáveis 
para sepultamento ou necrópsia obrigatória prevista- em lei. 

Parágrafo único. A :não obseryância do disposto neste 
artigo será punida de acordo com o art. 211 do Código :penal. 

Art. 5~ As iàstituições onde se_ realizarem as. x:etiradas 
de partes d_o corpo com finalidade terapêutica ou científica 
manterão arquivados os exames refe.rei_Ites ~o diagn9stico de 
morte encefálica e os relatórios dos atos cirúrgicos relativos 
a essas retiradas. . . . . , 

Art. 6~ O -transplante de tecidos, orgãos _ou partes do 
corpo, somente poderá ser realizado por médicos com capaci~ 
dade técnica-comprovada, em instituições pú~licas ou privadas 
reconhecidamente idôneas e devidamente cadastradas para 
este fim no MiriíStério da Sãúde_. . , 

Art. 79 A retirada de partes do cadáv~r, sujeito por 
força de lei ;t_ necrópsi4 o~ à vetifiCãção diagnóstica causa 
mortis, devérá ser autoiiza·da_ por médiCo~leg.ista e citada no 
rela:tõrio_da necrópsia ou da verificação diagnóstica. · _- -

-Art. 89 As desPesaS Cõm as retiradas e transplantes pre
vistos nesta lei serão custeadas na forma determinada pela 
sua regulamentação: 

_- ÁrL 9? -Poderão ser criados centros RegionaíSOiiEsta
duais de Transplantes de _Órgãos com a finalida9e de vi~bilizar 
as infornlaçôes quanto a doadores e re_ceptores. 

Art. 10. ~Permi-tida à pesSo;--~ai~r -~~Paz de d-isPõr 
gratuitamente de órgãos, tecidos ou partes do -próprio corpo 
vivo para fins humanitãrios e te-rapêuticos. -

§ 1 ~ A permissãô prevista no êaput deste artigo limita~se 
à -doação entre avós·, netos, pais~- filhos, irmãos,' tios, sobri
nhos, primos, até segundo grau in~lusive, cunhados e entre 
cônjuges. 

§ 2? Qualquer doação entre pessoas não relacionadas 
no parágrafo anterior sOmente póderã ser realizada após auto
rização Judicial. 

§ 3~ O disponente deverá autorizar especificamente o 
tecido, orgãos ou parte do corpo objeto da retirada. 

§ 49 Só é permitida a doação referida no caput deste 
artigo quando se tratar de órgãos duplos, partes de órgãos, 
tecidos, vísceras ou partes do corpo que não impliquem em 
prejufzo ou-mutilação grave para a disponente e corresponda 
a uma necessidade terapêutica comprovadamente índispen~ 
sável à pessoa rereptora. 

Art. 11. A não~observância do dispoSio-'nos'arts. 2~ 3~, 
59~- 69;79, 89 e-109; desta lei será punida com jUízo pena de 
detenção de um a três anos·,_ sem preJuíZo de oufi:aS-SançOes 
que no caso couberem. 
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Art. 12. A notlfii::ã.Ç"ão, em caráter de emergência em 
todos os_ casos _de _m.orte e_nCJefálica COTI}provada, _tanto para 
hospital público, como para a rede privada é obrigatória. 

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará o disposto 
nesta lei no prazo máximo de sessenta dias, a partir "dã~âatã 
de su_a publicação. - _ _ _ · · · · · ' __ 

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. . _ ~ ___ _ 

Art. 15. Revogam-se as dis_posíç_ç;es em coptrári~ parti-· 
cularmente a Lei n' 5.479, de 10 de agosto de 1968. ~·~ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 3: 

Votação, em turno único,· do Parecer n<:>'173, Oe 
1990, da Ccimissão~d~e Constituição, Justiça e "Cidada
nia, sobre consulta formulada pelo Presidente do Sena
do Federal quanto ao disposto no § 4' do art •. 38 da 
Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964, em faee 
do e~stabelecido no § 2• do art. 50 da ConstituiÇáo Fede
ral concluindo que: 

1) o Senado Federal, no legítimo exercíciO-da Sl:!a 
competência coristitiidonal (arts. 49, inciso X, ·e 52, 
incisos XII e XIII; disciplinou, no seu Regimento ln ter· 
no (art. 215 e seguiri.tes) de forma exaUstiva e exclu
dente de qualquer outra norma de natureza diversa, 
a questão do processamento parlamentar dos pedidos 
de informaÇãO, üiClusive no- particular da competência 
deliberativa e do quorum para votação; 

2) o preceituado no § 4• do art. 38 da Lei n' 4.595 
de 1964, encontra-se derrogado a partir da superve
niêiicia do disposto nos 3rts: 215 incis-o I, e __ 216- inciso 
III, do Regimento Intern_(). ·~ 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de ontem. . 

Em votação o parecer em turno único. 
Os Srs. Senadores ·que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o·- parecer, passa- a ser norma a ser seguida 

nas desisões posteriOres: -- ·- --
É O seguinte O parecer aprovado. 

PARECER N° 173, DE 1990 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre a consulta rormulada pelo Presidente do Senado 
Federal, nos termos do inciso V do art. 101 do _ll~gimento 
Interno, quanto ao disposto no § 4~" do art. 38 da Lei 
n~ 4.595, de 31 de dezembro de 1964, em face do estabe
lecido no § 2• do art. 50 da Constituição. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães. 
Na conformidade do previsto no inciso V do art. 101 

do RegimentO Interno, o Presidente do Senado Federal formu
la consulta à COnli$são de Constituiçãô, Justiça e Cidadania 
" ... referente ao disposto no § 4• do an. 38~da Lei n°_4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, em face do estabelecido no § 
2• do_ art. 50 da Constituição Federal, a fim de que possa 
ser encaminhado ao Plenário, cj.evidamente instruído, requeri
mento do nobre Senador Jamil Haddad''. -

Antes de adentrarmos o e:x.ame da questão jurídica pro
priamente dita, faz-se necessáijo_expor~ com_clarez:a_e preci
são~ os fatos que ensejaram a e~a comissão. 

Segun9.o cqnsta do professo, no 4i_a 19 de março_de 1990,. 
o Senador .Jamil Haddad, _invocançlq o disposto no ãrt. 216~ 

inciso I, do. Regimento Iinerno, solicitou fossem encaminha
das à Senhora Ministra- de EstadO êla Êcoriomía~ Fazenda 
e PJanejamento as ~eguintes indagáçõ_es pa!a serem respon-
didasnoprazode30(trínta)dias: : .~ ~·~ _ ~~ ~ 

___ . , ."a) quanto é_o montante, segUndo o·Bancõ Cen
tral, das transferências e· retiradas de numerário feitas 
do dia 15 de fevereiro até o dia 15 de março cOrrente; 

b) quais os titulares das contas e os bancos.através 
dos quais ocorreram as operações referidas no item 
anterior (operações acima de quinhentos mil cruzados 

.I)QV.O.s); . 
. . ç) q':lais as tr~11;sferências de ope~açõ~s d~ que co-

gitam os Itens an_tenores." . o 

- · AM·esa do Senado Federal, no exerCício da competência 
que lhe confere o art. 215, inciso I do Regimento Interno, 
comunicou ao Plenário,-em 27 de março de.1990, que o reque
rimento_ de -iiifor~ação dp ilustre representante do Estado 
do Rio de Janeiro fo-ra 'aprovado em reuriião levada a efeito 
no dia 23 do mesmo. mês e ano. 

Com o Ofício SMin• 68, de 29 de março de 1990, o Primei
ro Secretário em exercício-, Senador Pompéu de Sousa, enca
minhou a _matéria ao ministério competente: E·m- ré.sposta, 
o SecretáriO-Geral da Presidência da Repílbliéa, Embaixador 
Marcos Coimbra, por intermédio do Aviso n• 490-AUSG 
de 6 de maio do Cc;:>ri:ente ano, fez cllegar a esta Casa d~ 
Congresso:Nacional cópia do Aviso n• 274, de 30 de abril 
de 1990, com os esclarecimentos do Ministé-rio da Ecônomia 
Fazenda e Planejamento Sobre os quesitos constantes do Re: 
querimento de Inform.rções n• 39190, de autoria do Senador 
Jamil Haddad". 

·----Ã· Íitular da pasta~onvocada a prestar ~s esclareci~e-ntos 
referidos limitou-se a declinar o seguinte nó Seu expediente: 

A propósito, tf:D.ho a honra de encaminhar a V. 
~~ Ex• ~em anexo, cópia do Ofício Presi/0659, de 23-4-90, 

ein _que o BanCo Central se manifesta sobre a mã.téria 
consultada. 

Ao contrário do que se alega, a correspondência em epí
grafe não é otiginãriã.- do Presidente do Banco Central_ nem 
é, pela autoridade em questão, subs-crita ou sequer rubricada. 
Trata-se âe um ofício enviado pelo Chefe de Gabinete do 
Presidente da autarquia, Sr. José Roberto da Silva, ao Chefe 
da Assessoria Pailamentar da Ministra, onde é afirmado o 
seguinte: 

"A propósito, cumpre-se comunicar a V. Sa. que 
o~disposto no§ 4• do art. 38 da Lei n• 4.595, de 31-12-64 
-que continua em pleno vigor mesmo -diante do esta
tuído do § 2• do art. SQ da Constituição de 19BR =
condi_ciona) in casu, à apróvação do_Plenário do se~ado 
Federal a obrigatoriedade da prestação das informa
ções em apreço, únicà. máneira de liberar o Banco Cen
tral e as institúíções- financeiras dO dever legal de gua-r.:. 
dar sigilo das operações ativas e passivas dessas institui
ções e dos serviços por elas prestados." 

Tendo chegado ao conhecimento do congressista, autor 
do requerimento de informação, a resposta, no dia 10 do 
corrente més, apresentou ele pedido, fundamentado no art. 
216, § 1'! <:Jo Regimento Interno, solicitando~--·· a convocação 
de uma sess~o do Senado Federal para deliberar a respeito 
do enquadramento da Sr' Ministra da Economia, Fazenda 
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·e Planejamento na prática de crime de responsabilidade defi
nido no § 2• do arL 50 da Constituição Federal". 

A Presidência da Câmara Alta da República, tendo em 
vista a natureza da questão, resolveu ouvir, previamente-; eSte 
colegiado, considerando que: .-

''É e_ntendi~ento do Regimento Interno do Sena
do que- a disposição constituciOnal a-tribui à Mesa do 
senado competência para decidir sobre tais requeri
mentos, sendo sua decisão definitiva,_ importando o 
indeferiménto rio seu arquivamento (art. 216, IV) . 

. . Esse,, tain~ém, a·entendiniento do Regimento In
tern<> da Câmara dos Deputados que dá competência 
ao Presidente da Casa, ouvida ·a Mesa, para decidir 
sobre requerimento de informação a Ministro cte Esta
do (art. 115, I), difere, entretanto, do Senado ao dar 
oportunidade de interposição de recurso ao Plenário 
à decisão que o indeferir (art.'l15, parágrafo único). -

Embora as normas -constitucíOriais e regimentais 
não estabeleçam exceção quanto à competência ·das 
Mesas da Câmara e do Senado, prevêem1 estas Ultimas, 
procedimentO especial para o tratamento das informa
ções consideJftdas de caráter Sigiloso, tanto no âmbito 
das comissões quanto no âmbito do Plenário (Regi
mento Interno do Senado Federal, arts. 144, 157 e 
262; e Re~;iJl?.ento Interno da Cârilara ~os_ Dep~:~tados, 
art. 98, § 5'). 

Há, portant01 conflito na interpretação da norma 
constitucional(§ 2' do art. 50) nas áreas do Legislativo 
e do Executivo; Enquanto o Congresso, por suas· Casas,-
entende que a competência para decidir sobre requeri
mento de informação a Minístro- de Estado é de suas 
Mesas, o Executivo entende que~ no caso de informa
ções de caráter sigiloso, há de_ se aplicar o princípio 
estabelecido na Lei n?-4.596!64; qtie-transfere ao Plená
rio das Casas essa competência." (sic) -

Tendo em vista a gravidade dos fatos, julganios neces
sáiiO, ainda nesta fase introdutória, teCer algumas conside
rações a respeito do impasse criado entre as autoridades execu
tivas e legislativas. 

o vigente sistenia constituciona11 a exemplo do que ocorre 
na vasta maioria dos povos- civilizados, atribui ao Congressõ 
Nacional competência exclusiva para "fiscalizar e controlar, 
diretamente ou por qualquer de suas Casas, os ates do Poder 
~xecutivo, incluídos os da administração_ indireta'' (art. 49 1 

Item X, CP). Trata-se, desnecessário enfatizar, de uma atribui
ção da maior relevância para o regular funcionamento das 
instituições públicas e a preservação do desejável equih'brio 
entre os Poderes, impondo-se a todos, funcionários, deten- · 
tores de mandato e órgãos integrantes de administração, envi
dar os melhores esforços no sentido de tomar eficaz e célere 
o processo fiscalizador. Por outro lado, o institutO parlamentar 
do pedido de informação constitui-se em importante instru~ 
mento de obtenção dos dados e elementos indispensáveis ao 
pleno e regular exercício do poder-dever de fiscalizar que 
é conferido ao Congresso Nacional. 

Neste contexto, é difícil compreender como possa uma 
autolidade do nível do presidente do Banco Ceritraf do Brasil 
omitir-se em fornecer razões plausíveis e juridicaiDente susten
tadas para negar resposta a um requerimento-de informação 
emanado da Casa dos Estados. 

De fato, segundo evidenciam as peças do processo, tão 
pouca relevância é reconhecida ao Congresso- Nacional e às 

suas atribuições. na seara executiva, que o Chefe de Gabinete 
passa a ser o interlocutor hábil para assunto_ que releva _do 
próprio relacionamento institucional entre os Poderes da Re
pública. 

No âmbito do Ministério da Ec.ánomía, a·matéria é trata
da com o mesmo desprezo pois a titular da pasta, como Se 
verá ·mais adiante, descartando abalizada opinião do órgão 
jurfdico próprio, sequer diligenciou alguma providência admi
nistrativa, ao menos para o fim de cientificar-se da regula
ridade e legitimidade do comportamento adotado por uma 
autarquia que1 afinal de contas1 está sob a sua supervisão 
(Banco Central). 

Convém ainda ressaltar o insólito da atitude executiva 
no que pretende agir como instância tUtelar da regularidade 
dos trabalhos legislativos_ e, notadamente, da constituciona
lidade das leis e normas re~imentais aplicáveis à espécie. 

Efetivamenfe, julgam os servidores da área económico- -
finaôceira pOder eximir-se de unia obrigação- conStitucional 
e legal alegando suposta contrariedade do Estatuto Interno 
do Senado ao texto da Lei Maior. CurioSamerite, num mo
mento histórico onde se toma a cada dia mais patente o precá
~9 sa~er jurídicO dos se~_ores governamentais vinculados à 
economia e às finanças, -pretendem eles ministrar lições e 
opor-se ao legítimo exercício da função legislativa invocando 
levianas e inconsistentes razões de direito. 

Feitas estas COrisidei'aÇões preliminares sobre os fatos que 
ensejaram o ãfrolitós_o comportamento executivo, passemos 
à análise do mérito da questão. 

Segundo o Chefe do Gabinete do Presidente do Banco 
Central do Brasil, o§ 4' do art. 38 da Lei n' 4.595, de 31-12-64 
exige a prévia " ... aprovãÇâO do plenário do Senado Fede
ral ... " para viabilizar o atendimento ao pedido de informação 
de que se trata. Preceitua o dispositivo em questão: 

"Al1:. 38. AS instituições fin~ceira,s conserva
rão sigilo em suas operações atiVas e ·passivas e serviços 
prestados. 

§ 2? O Banco Central do Brasil e as instituições 
financeiras públicas prestarão iTiforma-ções ao Poder 
Legislativo, podendo, havendo relevantes motivos1 so
licitar sejain mãntidas em reserva ou sigilo. 

§ 39 As Comissões Parlamentares de Inquérito, 
no exercfoio da competência consfituCiói:ial e legal, de 
ampla investigação (art. 53- da COnstituiçãO Federal 
e Lei n' 1.579, de 18 de março de 1952), obterão as 
informações que necessitarem das instituições finan
-ceiras, iilclusive através dO Banco Central do Brasil. 

§ 4', Os pedidos de iiiforriillÇões a que se referem 
os §§ 29 b 39 deste artigo, deverão ser aprovados pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Fede
ral e, quando se tratar de Comissão Parlamentar de 
Inquérito, pela maioria absoluta dos seus membros." 

Para a autarquia, o § 2' do art. 50 da ConstituiÇão de 
1988 não afetou a Vigência ou a eficáCia "da nórma ordinária. 
Assim,- tendo a iniciativa parlamentar sido objeto1 apenas, 
de exame e deferimento por parte-da Mesa do Senado Federal, 
consoante de resto preceitua o Regimento Interno (art. 2151 
inciso I), estaria a faltar um requisito formal essencial para 
a validade do ato legislativo. 

Efetivamente, o ·novo teXtO constitucional, no que Pertine 
ao conteúdo normativo versado na peça de legislação ordinária 

. _transcrita (art. 38, § 4' da Lei n'A.595164), nenhuma inovação 



Outubro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 30 7491 

trouxe. Entretanto, é preciso salientar que o assurit6·em:pauta, 
nem no passado recente, nem agora, releva, direta e exclush:a
mente, da própria Lei Maiof. Assim, a compatibilidade da 
exigência contida no citado § 4• do art. 38 da Lei n• 4.595/64 
com a vigente ordem jUrídica há_ 'de· ser apreciada ã luz de 
preceitos outros. É o que pass-aremos a ·demonstrar~ 

As Constituições de 1946 e 1907 eram_ omissas- quanto 
ao trato normativo do pedido de informação parlamentar. 
Neste ponto, é bom lembrar que a Lei n~' 4.595/64 veio à 
lume sob a vigêncía do texto de 1946 e, portanto, disciplinou 
assunto que, à época, não tinha qualquer tutela constitucional 
específica. Já a Carta de 1969 previa: ~ 

"Art. 30. 'A cada uma daS Cãinarascbffipete ela
bor-ar seU reii~:enta; {n~tez:n9, 9JsPor sobre sua organi
Z3:Ção, polícia e provimento d6 cargos de seus Serviços. 

Parágrafo único. Observar-s~-?_9_ .. ~s s_egúintes 
normas regimentais:- -- - --

c) a Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Sena
do Federal encaminhará, por íntennédio da Presidência 
da. República, pedidos de infonmição sobre fato rela
cionado com matéria legislativa em trâinlte- OU Sujeito 
à fiscalização do congresso Naciónal ou de suã.S CaSa." ' '. . . - - '- .. -

Pela primeirã. vez~ ocupou-se o- constituinte de erigir em 
mandamento constituciórial não só crjtérios fQrillã,Is- Qe trami
tação dos pedidos de informação- (deviam ser encaminhados 
pelas Mesas das Casas Legislativas à Presidência da República) 
mas também a disciplina das hipóteses de cabimento':ci_a inicia
tiva (só eram_ admitidos quando relacionados_ com projeto 
em curso de tramitação ou para o_ fim especffico_ de esclarecer 
matéria-SUjeita à fiscalização congressual). 

Convém, desde logo, .ressaltar que o texto constitucional 
vigente até outubro de-1988_não d_ispõs, em qualquer norma, 
sobre o quorum exigidO para a aprOvação de tal tipo de propo
sição nem muitó menos indiCou o-6i"gã0 interna corporis com
petente para deliberar a respeito. Assim sendo, o tema especí
fico otã. objeto de análise jamaiS constou, de forma direta 
e exclusiva, da própria Constituição. --

A vigente_ Lei Maior', por seu turno, limitoü-se a facultar 
à~ Mesas da Câmarà e do Senado enviarem pedidos de infor
mação, inexistindo qualquer outro condicionamento a não 
ser a caracterização do crime de_ responsabilidade quando não 
atendida a solicitação no prazo previsto: · 

"Art. 50. ··········-·······-·····-·····-·· .. • .. ······-·~-

§ 2• As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos 
de informação aos Ministros de Estado, importando 
crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendi
mento no prazo de trinta dias, bem como a prestação 
de informações falsas." 

Nestas conclições, a assertiva segundo a qual " ... o esta
tuído no § 2• do art. 50 da Constituição de 1988 ... " não teve 
o condão de derrogar o § 4• do art. 38 da Lei n• 4.595/64, 
embora verdadeira, constitUi-se- e·m. Iiionumerttàl taUtologia 
jurídica, a evidenciar o màis absoluto desconhecimento dos 
elementares princípios de direito intertemporal. Seria--ri.eces
sário lembrar que a lex posterior derogat priori (lei posterior 
derroga a anterior) somente quaii.do, versando sobre o mesmo 
assunto, disciplina matériã.ldêntica Ue forma diversa (art. 2", 
§ 1• da Lei de Introdução ao Código Civil)? Como é possível 

sUstentar a vigência e a compatibilidade de uma norma com 
o ordenamento superveniente trazendo a cotejo matérias vis
ceralmente distintas? Acreditamos ser dispensável deduzir 
qualquer outra argument3:ção para evidenciar a iinproprie
dade da argumentação executiva. 

-- O _correto equacionamento dP. problema exige que se 
examine a exigência legal (§ 4• do art. 38 da Lei n' 4.595/64) 
à luz _das novas regras constitucionais que redefinem as esferas 

. de cótnpetência nonnativa. Em outras palavras, é a" lei ordi
nária instrumento legislativo hábil para disciplinar os requi
sitOs de .tr3:mitação~ çQ!llPetência dos órgã9~ legislativos e quo
r;u~- .d,e aprovação do~ _requerimentos de .in(orm.ação? 

A Constituição pe 1946, com a redaçãp dada pela Emenda 
ConstitUcional n~ 17/65,.assim disp1,1nha:---- -

"Art. 66 .. ·-·-··········· .. ········--·····--··--·--···-··~ 
;E'arágraf9 .úilico. A lei regulará ~ processo de 

fisCalizaçãO 
1 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 

F_edera.J, dos atos do Pode_r _Ex_etutiyo e da adminis· 
iração descentrali~da. ;.- -~·- · -- ·· 

E~ 1967 o piéceito iransfonnou.:.se no art. 48 da Lei 
:fundamental, com __ idêntiCa redação. Já 'em 1969, deu-se pe
quena alteração rediciOilal que não chegoU- entretanto a alte
rar a substância do 'cOnteúdo no.rtnativo: 

"Art. 45.: -A fei regulará O processo de fiscali-
--- zação,_pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Fe-

- ___ ·deral, dos atos do -Pod~r ExecutiVo,_ i_D.i::lusiv_e 9_~_da 
administraçãÓ 1"nd.ireta." --~ - · · · · -

Portanto, ·sob_ a _vjgência dos ordenamentos passados, in
seria-se riá campo rlo-ririativo reservado _à' lei a tutela, latu 
sensO, do processamento dos pedidos de informação, inclusive 
para fins de quorum_ e definição do órgão legislativo compe
tente _parã deliberar _sobre a iniciativã. 

Ocorre que a Constituição de 1988 introduziu profunda 
alteração nas regras estabelecidas. De fato, determina o art. 
48 da Lei Fundamental: 

_ HArt.. 4K Cabe ao CongJ;"~SO Nacional, com a 
saJ;I-ção. do ~re&idente da República, não exigida esta 

, para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
l)fente sqbre .. :"_ · 

Vejamos então quais as matérias que prescindem de san
ção presidencial e, portanto, são tuteláveis, do ponto de vista 
normativo, exclusivamente pelas Casas do Congresso Nacio
~nál: 

.... ,.,_ .. .-..--.,._- ··.r.--An. 49-. É da competência exclusiva do Con
gressõ-Nacional: 

X- fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suãs Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta; 

Art. 51. _ÇOI_llpete p!"ivativamei}-te _ _! Câ~-ata dos 
Deputados: 

III- elaborar seu regíinentO interno; 
IV- dispor sobre sua organização, funcionamen

to, polícia, criação, transformação ou extinção dos car
gos, empregos, e funções de •seus serviços e fixação 
da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 
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Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe
deral: 

XII- elaborar seu regimento interno; _ 
XIII- dispor sobre sua organização, funciona

mento, polícia, criaçãO, transformação ou extinção dos 
cargos, em-pregos e funções ~ s~us siiviços e f~ação 
da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;" 

Tantó o Senado Federal qUanto a Câmara dos Deputados, 
no exercício ·reg~I_ãf~áis respectivas competências constitu
cionais, dispuseram, em normas ·regimentais pt6prías;- sOOre 
o processo parlamentar relativo aos pe.Pidos de informação. 
No caso desta Casa, aSSini prevê o·art. 215, inciso I, do Regi-
mento Interno: - -

"Art. 215. SâO escritoS OS feqlleririientos não re
feridos no artigo anterior e dep~ndem de votação por 
maioria siri:tptes, presente a niãiciria da composição do 
Senado. salvo os abaixo especificados: 

I- dependentes de decisão da Mesa, requerimen
to de informação a Ministro de Estado (Constituição, 
art. 50,§ 2•)." 

Nestas condições, a partir da proffiulgação do nov9 R_egi
mento, adaptado q_L!e.foi ao t~:x_:to consiitudónal_de 1988, a 
matéria relãtiva à tra!f!i_t~çáo parla~entar dos pedidos de in
fOrmação quedou dis-ciplinada, de forma abrangente e exclu
siva, no Estatuto Interno. Ficaram,-desde então, derrogados 
quaisquer outros preceitos conflitantes acaso contidos em ou
tros diplomas; notadamente_ o estatuído _no § 4(> do art. 38 
da Lei n• 4.595/64. 

Para inelhor explicitar a legitimidade da norma interna, 
convém recorrer à lição de Miguel Reale: 

" ... verificam-~s que ã ordem jurídica positiva bra
sileira pode ser concebida como três círculos secantes, 
com uma parte comum e três distintas. Dentro da esfera 
de atribuição que lhe é reconhecida pela C9nstituição, 
cada pessoa de Direito -publico Interno pode declarar 
o Direito ·propi:io: primeira condição da vigência da 
lei, é, pois, a de ser declarada pelo poder competente 
como tal reconhecido por norm~ constitucional 'de re
conhecimento', para empregarmos a terminologia de 
Hart. 

Vigência -ou Vã.lidade formal é a executo~edade 
compulsória- de uma regra de direito, por haver preen
chido os requisitos essenciais à Sua feitura ou elabo-
ração. Quais são esses requisito~. _ -

Já vimoS: que o primeiro se refere à ordem das 
competências do poder político, à legitimidade do ór
gão emanador da regra. É necessário que o órgão que 
promulgou a regra tenha legitimidade para fazê-lo, por 
ter sido constituído para tal fim. A legitimidade do 
órgão tem que ser observada segun_do dois _pontos de 
vista diferentes: 

l-legitimidade subjetiva, no que diz respeito ao 
órgão em si; 

2- legitimidade quanto à matéria sobre que a 
legislação versa. __ _ 

Podemos, por conseguinte,· afirmar que sem órgão 
competente e legítimo não existe regra jurídica- válida, 
capaz de obrigar compulsoriamente os cidadãos de um 

país. Ao lado da competência subjet~va, que _se retac~o
na com o órgão, temos a competência que dtz r~petto 

.,,~à própria matéria legislada. ~ 

· .,-. · · -· c~~-ciiçã-~-·pr;~r~~-~: · p~-~~~t~·:·p~-;;··q~;· -~·i~}"~-~ J~ 
válida _é_ a c.Qn_sagração de dOis reqmstt~~: ser ema~J:a~a 
de um órgão competente e ter o órgao competenc1a 
ratione materia (em função da matéria). . 

Mas bastarão esses dois eleme;ntos para q'!-e a let 
tenha validade? Não. Não basta que o poder SeJa com~ 
petente e nem basta que a matéria objeto_ da .lei se 
contenha na competência do órgão. É necess~10 um 
terceiro reqUisito: que ó poder se exerça, também, com 
obediência às exigências legais; a legitimidade .do pro
cedimento,_ o que, na técnica do Direito norte-ame
ricano s-e ·detiomilta due process of Iaw. 

E~se reqUisito diz reSpeito à legitiinida~e da pró
pria maneira pela qual o órgão eXecuta aqutlo qll:e l_he 
compete, ou a norma jurídica é elaborada. O Dtr~tto 
circunda a ação dos indivíduos e do Estad~ de._dev~da.s 
cautelas. Não basta ser governo. É preCis?_ praticar 
os atas de governo segund<? os t~âmites Iegats. 

.. --·····----~·-·---··-····-·······················~····· .. ·~···· 
_O legislador deve obedecer ao seu Regimento In

terno que é, como disse Rui Barbosa, a lei inte~a 
da Câmara e que, nos seus efeitos, tem a mesma força 
de lei comum. 

É necesSáfio, portanto, que a lei reúna três reqUi-
sitos: - -

a) quanto à legitim.i~ade ~o órgão; __ 
b} quanto â competência ratione materlae; 
c) quanto à legitfinidade do procedim_ento:" 
(in Lições Preliminares de Dir~ito. Ed.~ Saraiva, 

1989, pág. 107 e~seguihtes~.) ~ ~ ~~~ ~ ~ 

____ Ora, em face do_ dispostO nos arts. 49, inciso X, 51, inc;,isos 
ill e IV, e 52, incisos II e XIII, cabe exclusivamente àscCasas 
Legislativas dispor sobre o processamento parlamentar dos 
pedidos de informação, inclusive no que tange à competência 
do órgão deliberativo e o quorum exigido. 

Pontes de Miranda, ao comentar a competência de auto
regramento das Casas Legislativas, sus-tenta: 

"3) Regimento InterriO - Os c6fPós iegislaHvos 
são órgãos do Estado ( = das entidad~s ~statais), sujei
tOs ã. regras jurídicas de competência e de ordenamento 
da atividade deliberante. Por sobre eles estão as regras 
constitucionais. 
.~·-··· ................ ·-·. ·' ... • ~, .... i • .--.&~~~ ... ~ ... ..-.i •••••• ~.:..·-··.-:. ••••••••••• 

De dentro, disciplinando-lhes a atívidade, inclu
sive quanto à feitura das leis e quaisquer deliberações, 
estão os regimentos internos, que as próprias Consti
tuições prevêem, porque elas mesmas, embora editem 
regras jurídicas sobre a atividade dos corpos legisla
tivos, acertadamente deixam a cada corpo legislativo 
a competência para o au~o-r~gra~~nto da ati:~idade." 

(in Comentários à Constituição de 1967. Ed. Rev. 
~ dos Tribunais, Tomo II, pág. 570.) 

Destarte, parece-nos meridianamente claro que, na au
sência de norma constitucional expressa conferindo compe
tência à lei ordinária para disciplinar o processo de fiscalização 
parlamentar dos atos executivos (a exemplo do que existiu 
entre nós a partir da Emenda ConstituCiOnal n~ 17, de 1965, 
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até ·a Constih.J.fção Federal de 1999), ca!>e, exclusivament~ 
a cada Casa do Congresso Nacional fixar as regrãs-procedi
mentais, de competência e de quorum que julgar apropriadas~ 

Como se vê, a ·questão não envolve matérii cõmptexa 
nem de alta inda-gação. Basta uma a,n.álise cui~adqsa. e Séria 
do ass.unto para concluir-se pela constitucionãlidade do pre
ceito regimental e, por ·conseguinte, pela derrogação do § 
4' do art. 38 da Lei no 4.595/64. ~ ~ ~~~ 

Ao ser despachada a consulta a esta comissão, a Presi
dência do Congresso Nacional destacou o fato ele o Regi~e~to 
Interno prever tratamento espeCial para as ~' ... informações 
consideradas de caráte! sigiloso .•. ~· A_ .respeito, cabel!l três 
observações. 

Em prinieiro lugãr, nein todas as respostas solicitadas 
envolvem questão protegida pela lei do sigilo bancário. De 
fato, o número e o montante das transferênci~S ~ reti_radas 
ocorridas num dado perfodo (15 de fevereiro de 199<Ta 15 
de março de 1990) configura mero dada estatístico, passív~l 
de constar de qualquer relatório bancário sem inffi1_1gência 
do princípio da reserva ou sigilç. 

Em segundo lugar,- o fato de existirem restriçõe~_ de tal 
ordem não impedem nem inviabilizam o atendimento ao solici
tado.~A única con~eqüência efetiva é a preservação do caráter 
reservado_ da informação, exigênCia que Vem seftdo escrupulo
samepte observada pelo Senado ao longo de déca~as. 

Eili terceiro -e último Jugar, os fatos em torno dos quais 
tanta preocupação existe parecem ter caído nó domínio públi
co. Exemplo significativo desta circunstância é a -·reportagem 
publicada na revista IstoÊ/Senhor de 28 de março de 1990, 
pág. 22: ~ 

"Por volta das 10h30min da segunda-feira, 12, an
tevéspera do feriado bancário, Theóphilo Pereira, dire
tor de uma empresa paulista de assessoria de M8l"keti_ng 
e ComunicaçãO~ recebeu um telefonema de um amigo 
de Brasília. "Tire todo o seu dinheiro do banco~ guarde 
debaixo do colchão'', dizia o amigO. "Não me pergunte 
por que, mas acredite em mim". 

Pereira acreditou. Entrou em contato com a agên
cia do Citibank na avenida Paulista e pediu que tudo 
que lá estava irivestido fosse convertido em _.Pinheiro 
vivo":-Temendo ser assaltado, decidiu utilizar o cofre 
de valores do próprio banco. Ao tomar conhecim_entQ 
do feriado bancário e, depois, do bloqueio embutido 
no pacote, Pereira convenceu-s_e de que fora tocado 
pela providência. -

Quando outro telefonema, disparado pela gerên
cia do Citybank, ~s 8 da __ noite de segunda-feira, 19, 
o convocava para retirar o dinheiro do cofre, Pereira 
não pensou duas vezes: pegou um táxi e correu para 
lá. Havia fortes _b_o_atos dando conta de que cofres de 
outros bancos tinham sido lacrados, impedindo a retira
da dos recurs_os guardados. _ 

Em frente ao Cit,- os Carros, rt3. rriãioiia -de luxo, 
faziam fila dupla, em plena avenida Paulista. DentrO 
da agência, a fila era de clientes corri-saColas, tirando 
seus valores do Cofre:- 'A hnagem_que'me veio ã'-cãbeça 
era de um casamento de luxo no lado de fora e de 
uma excursão ao-Paraguai, no lado de dentro', conta 
Pereira. AS histórias dos companheirõs de fila -eram 
semelhantes â sua. A maioria tinha recebido o m~sm9 
aviso salvador. E, assiri:l como Pereira; estava naquele 

momento tentando escapar do suposto bloqueio dos 
cofre_s~ 'Muitos sacaram milhões', diz ele. 'Eu, apenas 
umas migalhas'." 

-Por- (fúriiâéTfo e- para demonstrar que a titular da pasta 
da_EÇon,omia agiu, pelo t:nenos~ ~e __ forma-c_ontraditória, vale 
menciOnar o fato qUe a-Procuradoria-Geral âa Fazenda Nacio
nal~ ó_rgé!_o j~rídico do próprio ministério, sufiagOu,-e-rri relação 
à esp(.!;éíé~ eritenélimento âiverso daquele esposado pelo Banco 
CentraL E o que nos dá notícia o seguintetrecllo do Parecer 
Dejur 124-90 da autarquia: ~~~ ~ 

. ,",E;n de:Wffibro pp. a Secre1:ai-ia'dê.Asslmtõ"S i.égis-
. lati VO-s do Ministério da Fazenda solicitou a esta autar

: . ~g_uia(fi. TI subsfdioos para que pudesse atender ao R.e
. querimento de Informações n' 604/89, do Sr. Senador 
. José Fogaça, a:ptovado pela Mesa do Senado Federal 

(fls. 213). ~ 
Colhidas as informações solicitadas (fls. 4/12), re

lativas a financiamentos imobiliários deferidos pela Sul 
Brasileiro Crédito Imobiliários SI A, vejo o processo 
a este Dejur, cuja manifestação (Cota Dejur-052190 
- fls. 14/17), reportando-se a parecer que simulou 

-a-matéria, neste Departamento (Parecer De-
jur-591/89), concluiu que o pedido, envolvendo matéria 
sigilosa, não poderia ser atendido, uma vez que não 
foram observadas as formalidades exigidas pelo art. 
JS, § 4', da Lei n' 4.895/64. 

Esse entendimento foi tranSrilitídO à Secretaria de 
As_::;Um_os Legislativos (fls. 18), tendo esta solicitado 
.aorietitaç4o.4a Procç.radoria Gef~~ -da Fazen~a Nacio
nal (fls. 21). Louvando-se no parecer da PGFM aquela 
_Sec~etúia reto-ma, agOra, ao assunt9 (fls. 20), pedindo 
que sejam prestadas as informações requeridas. 

Apreciação 

O Parecer PGFM/CAT/n' 107/90 (fls. ,22/24) ali· 
nha, em resumo, os seguintes argumentos: 

a) o art. 50, § 2', da Coristituiçãcí de "1988 tem 
'plena vigência e eficáciaç,. atem "de 'ampla abrangên
cia'_, não contendO 'os llmites e eXceÇões previstos nos 

_ prece-itOS de Constituições -ariterioreS'; · · · 
_ b) aquele dispositivo não ;>ode sofr_e_r 'limitação 

intraconst1tticional', nem sequer pela lei complementar 
do sistema fiiüúiCfdi"o -nãdóil:if (art. 192 da Consfittií
ção). 

Conclui, assim: 
-1)- que o dispositivo COriStitU.dó~narâ-errogou ·o § 

4? d9 art. 38 da Lei n~' 4.595,"sendo,-portantó, obriga
tóriO o _atendiniento às solicitações feitaS pelas Mesas 
_das~ Casas do Congress_ç ~acional; 

- 2) que o ãte:ildi:ritiúJtO, contUdo; riãó ãfasta: a obri-
--gação de cons~~ar em sigilo as info~maçõ~s obtidas." 

Nestas condições, não se compreende a razão pela qual 
o MinistériO dã Economia reSolveu acatar, sem outras conside
rações, o entendimento do Banc:o Central, descartando a opi
nião do seu próprio órgão jurídico. 

Ante o exposto, opinamos no sentido de que a con
sulta seja respondida da seguinte forma: 

1) o Senado -Federal, no legítimo exerCício da sua 
competência constitucional (arts. 49, inciso x; e 52;- inci
sos XII e XIII), disciplinou, no seu Regimento Interno 
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(art. 215 e segs.), de forma exaustiva e excludente de 
qualquer outra norma de natureza diversa, a questão 
do processamento parlamentar dos pedidos de informa~ 
ção, inclusive, no particular da competência deüberativa 
e doquorum para votação; _ _ _ --- -.. 

2) o preceituado no § 4' do art. 38 da Lei n• 4.595164 
encontra-se derrogado a partir da superveniência do dis
posto nos arts. 215, inciso I, e-216, inciso Ifi, do Regi-
mento Interno; _ _ _ _ _ 

3) o Requerimento de Informação ri> 39/90 não pa
dece de qualquer vício formal ou substancial. 

Sala das Comissões, 26 de maio de 1990. ~iiaiaS ROdri
gues, Presidente eventual- Cid Sab6ia de Carvalho-~ Jutahy 
Magalhães, Relator _.:._Mário Lacerda~- Fernaodo Henrique 
Cardoso - Melra Filho (contrário) - Francisco Róllemberg 
- Antonio Luiz Maya - Nabor Júnior - Maurício Cotfêa 
- Altúzio Bezerra (abstenção). 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu~Càrneíro) -Item 4: 

4 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 146, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno). 

Discu-s-são-;-ertltüi'iiõ-UniOO, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 146, de 1990 (ni 76189, na-Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Conveiição desti
nada a Evitar á Dupla Ttibutação e Prevenir a· ~vasáo 
Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda firmada 
entre o Governo da Repúblic~ Federativa dp Brasil 
e o Governo __ da República da Índia, em Nova Delhi, 
a 26 de abril de 1988. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

Solicito à nobre Senadora Júnia Marise o pare~r da Co
missão de RelaÇões Exteriores e Defesa Nacional. 

A SRA. JÚNIA MAR1SE (l'RN .:..::MG. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta Comíssáo é cha
mada a pronunciar-se sobre o ProjeFo d~ Decreto Legislativo 
no:> 146, de 1990, qu~ ~'.._6..prova o texto da Convenção destinada 
a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria -de Imposto sobre a :Renda fir!llada entre:_ o _Governo 
da República Federativa do Bias.H e o Governo da ~epública ' 
da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988". 

Em cumprimento ao--disposto no. a"rt._49,).ºciSO- I, da 
Constituição Federal, o Pre-sidente da República :?-l!bmete ao 
crivo do Congresso Nacional o texto do referido ato _interna
cional. 

Ao estabelecer cláusulas de .tributação única_"ql.ie -estimu
lam as transferências recíprocas-_~e dividendõs, juros e royal
ties, visa a Convenção em tela incenHVar os ~flUxos de investi
mentos nos territórios de ambos os países~ 

Conforme ressalta a Exposição <le Moti~9s _do Mjn_ist~rio 
das Relações Exteriõres, a CoriVenção proporcioriarã, ade
mais, cOndições mais vantajosas ao desenvolvimento da nave~ 
gaçáo marítima e aérea, aó-íõtefCâ~1ifô de serviços de profis
sionais liberais e de atividades de artistas e desportistas, bem 
como à expansão das atividades culturais, através do intercãm~ 
bio de professores e estudantes.. 

Cabe assinalar também a importância da aproVação do 
presente diploma internacional no que tange a-o estreitamento 

das relações comerciais e políticas entre a República Federa
tiva do Brasil e a República da Índia, ambas economias de 
marcante presença no âmbito do grupo dos patses em desen-
volvimento. _ . _ _ . ____ · . 

· Em face do que ,acabamos_ de expor, manifestamo-nos 
favoravelmente à aprovação do referido acordo bilateral, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo em anexo. 

É o parecer, Sr. Presidente. . 

~ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parei::er 
conclui favoravelmente ã matéria. 

· ·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· pêtnianecer 

sentados. (Pausa.) ~ 
- "Aprovado. . · 

A matériã Vai à Comissão_ -pa:iá a tedação final. 

É o seguinte o projeio aprovado: 

~ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 146, DE 19!/(1 . 

(N• 76/89, na Câmara dos D~putados) 

Aprova o texto da Convenção destinada a Evitar 
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Maté
ria de Imposto sobre a Renda firmada entre o Governo_ 
d8 Repú~lica Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da lndia, em Nova Delbi, a 26 de abril de 1988. 

O CongreSso Nacional decreta: ·_ · 
Art. 1' Fica aprovado o texto da Convenção Destinada 

a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscarem 
Matéria de Imposto sobre a Renda firmada entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988. 

Art. 2<:> Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 5: 

5 

MENSAGEM N• 241, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno.) . 
Mensagem n• 241, de 1991 (n' 490/91, na origem), 

relativa à proposta para que seja ãutorii:aâa a Repú
blica Federativa do Brasil a contratar operação de cré
dito externo, no valor de US$2,000,000.00 (dois mi· 
lhões de dólares norte-americanos), ou seu-equivalente 
em OUtra moeda junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - B)D. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Económicos.) 

-Solicito ao nobre SenadO! NabOr Jlinior o _ _-parecer da 
Comissão -de Assuntos EconómicoS. · 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - A.C. Para e~itir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, mediante a Men
sage_m n9 490, de 1991, na origem, renumerada como 241 
na Casa, o-Senhor Presidente da República submete à aprecia
ção do Senado Federal pedido de autorização para a República 
Federativa do Brasil ultimar operação de crédito externo no 
valor de até US$2.000,000.00 (dois milhões de dólares norte-a-
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mcricanos), ou-seu equivalente em outra moeda, junto ao 
Banco Interamericano de Deseu.volvüitentO'--..: BID. 

A operação tem por finalidade o financiamento ·parcial 
do ProJeto de Difusão e Promoção de Informações Tecnoló
gicas-e Inversõe[, ·a ser executado pelo Ministério das Relações 
Exteriores.· · · · .- - , ·c· , . · ,, --~ .· 

Acompanha a Mensagem do Senhor Presidente daRepú· 
blica Exposiçáo de Motivos n' 374, do Sr. Ministro de Estado 
da Ecoitomia, Fazenda e Planejamento, na qual infoflna que 
o empréstimo obedecerá às seguintes condições financeiras_: __ _ 

Valor: até US$2,000,000.00 (doismilhÕesdedólaxes nor· 
te-americanos), . _ 

Prazo: 20 (vinte) anos. 
Carência: 3.(três) anos. 
Juros: exigidos semestralmente, pagos em 15 de j ~neiró 

e 15 de julho de cada ano, a partir de 15 de janeiro de 1992, 
calculados com base no custo de captação do Banco, apurado 
durante os doze meses anteriores aos respectivos vencimeiltOS, · 
acrescidos de uma margem de cobertnra das dc;:spesas adminis-
trativas. · 

Amortização: ·prestações seniistrais- pãgáVeis ·seis meses 
após o último· desembolso, até a data de15·7·2011. . 

ComissãO de Crédito: 0,75% a.a: sobre o saldo não de
sembolsado. 

Acompanha igualmente a Mensagem, conforme.disposto 
na alínea!, parágrafo 3', art. 4• da Resoluçáo n' 96/89 do 
Senado Federal (modificada pela Resolução n' 45/90), Parecer 
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN7COFE/N' 
925!91) que assinala que as .. _. _"formalidades prévias à contra
tação, prescritas na Constituição Federal, na Resolução n? 
%!89 do Senado Federal e no Decreto: Lei n' 1.313n4~ como 
se acharem em vigor, e ri~?S ~~mais dispositivoS legais e regula
mentares pertinentes, foi"arit integralmente obedecidas". 

Por sua vez, o Parecer n"' 255, de 199~, do Departamento 
_ da Tesouro Nacional, aponta que a operação sob exame não 
ultrapassa os limites d.e endividamento de que tratam os arts. 
2', 3' e 4' da Re•olução <~' 96/89 do Senado Federal, e que 
o Projeto a que se destinam os recursos encontra-se incluído 
no Plano Plurianual para o período 1991/1995. 

Por outro lado, é necessário lembrar que a Lei n~' 8.240, 
de 7 de outubro de_l991, autorizou o Poder Exécutivo a abrir_ 
ao Orçamento Fiscal da _União, em favor do Ministério das 
Relações Exteriores, crédito suplementar até oJimite' de Cr$ 
33.0_(XLOOO,OO (trinta e três niUhões de cruzeiros), decorrente 
"de operação de crédito a ser Contratada entre- a União e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID". 

Em razão do exposto, nosso parecer é favorável à autori~ 
zação da operação de crédito nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 80, DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a con
trair empréstimo externo, no valor de até US$ 
2,000,000.00 (dois milhões de dólares norte-america
nos), ou seu equivalente em outra moeda, junto ao Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento - BID, destinado 
ao financiamento parcial do Projeto de Difusão e Promo
ção de Informações Tecnológicas e Inversões, a ser exe
cutado pelo Ministério das Relações Exteriores. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 (> É autorizada, na forma da Resolução n'~' 96, 

de 15 de dezembro de 1989, ·do Senado Federal, alterada 
pela Resolução n' 45, de 19 de outubro de 1990, a contratação 

de empréstimo externo, pela República Federativa do Brasil 
junto·aQ Banco Interamericano de_Desenvolvimento -BID. 

Art. 2• A operação de crédito autorizada no art. I' terá 
como fin"alidade o fin~nci~mento parcial do Projeto de Difusão 
e Promo.ção de Informações Tecnológicas e Inversões_, _a ser 

_eXe-CUtado pelo Miriistério das Relaçõ.es Extçti_ores. _ 
- Art_:_ 3(>- A refeiida.operação-_deverá obedecer às seguiU--

tes condições financeíras: - · 
I) Valor: até US$ 2,000,000.00 (dois.milhões de dólares 

nQr:te-americanos) ou seu equivalente em outra moeda. 
· II) Prazo: 20(vinfe) anos. 
· III) C<ltêni:iá: 3 (três) anos. __ 

~ .. ~ ~00 · _j t.lr_os: exigidos s_emestralmente, cale;ulados _com base 
nf) ~q~~~tq~ de_· Capitãçãô. dO Banco·, àpuiã'dO durante< as· dóie 
rtle_5é-~a-ntCriores aos reSpectivos Ve_n.cim_ento_s, acresCidos de 
urria margem para a" cObertura de despesas administrativas 
e pagos em 15 de ja-neiro e 15 de julho de cada ano, a partir 
de 15 de janeiro de 1993. 

V) Am(_)rtização; em prestações semestrais pagáveis seiS-
meses após o último desembolso, até a data de 15 de julho 
de 2.001. . . . 

VI) Comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o saldo não 
desembolsado. __ _ _ _ _ 

Art. 4"' A autOrização de que trata esta Resolução será 
exercida no prazo de 12 (doze) meses a contar da data de 
sua publicação. 

· · Art. 59 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.· . . 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESID.ENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
cohclui pela apresentação do projeto de resolução, que auto
riza â República Federativa do Brasil a contrair empréStimo 
ext~mo _no valor de até 2 rililhões de dólares norte-americanos, 
ou-o-seu equivalente em outra moeda, junto ao Banco Intera
mericano de DesenvOlvimento- BID, destinado ao financia
mento parcial do Projeto de Difusão e Promoção de Informa
ções Tecnológicas e Inversões, a ser executado pelo Ministério 
das Relações Exteriores: _ 

Cqmpletada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto em turno único. - _- -

. Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéri-a vai ã Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Passa-se, ago· 
ra-, à apreciação da indicação da -presidência, lida no expe
diente, dos Srs. Semi.dores Almir Gabriel e Amazonino Men
des para representarem o Senado Federal no Congresso Anual 
da Universidade de Lavai, em Quebec, Cá.nadá, atendendo 
a convite da Association Des Etudes Latino Arrtéricaines· Et 
Caribes (Acelalc). . 

Em votação a proposta. . 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Será cumprida a deliberaçáo do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Está esgotado 
o te-Iripó destinado ~o Expediente. 
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Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao n6brC Senador Amii Lando. 

O sr. Fel-naD.do Henrique Cardoso ___:-Sr. Presidente, peço 
a palavra, corno Lfder. ·- · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnêifo) - COncedo ·a . 
palavra ao· nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, como 
Líder. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (l'SDB -
SP. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)_~ _Sr. Presi
dente, Sr?"" e Srs. Senadores, num·a das súmu~as a respeito 
dos nossos debates aqui no Sena~_o_ ~~- UIT!Je~u~~ d~\ l_lffi 
pronunciamento que fiZ aqui- rião sei se um pronunci_amento 
ou um aparte- relativo à questão da Petrobrás, _que_ quero 
deixar bem esclarecido. Na súmula se dizía _?P~nas~uma parte 
do que eu afirffiara: qUe embora pertence ·a uma família de _ 
pessoas que·Jutaranrpela Petrobrás-, e eu próprio me enVolvi 
nessas lutas, os tempos mudaram. Mas -eu-_e-s:pee"ifi(J~_eí Outras 
mudanças, e tal como está na súmula dá a impr~~sã_o __ que, 
como- os tempos mudaram, então ·não- há maís ne_ce~~tdad~_ 
de sd discutir, corri seriedade, a preservação da Petrobrás. 
Não é o que pensb. · · · · ·· · ··• · ·· ·• ·~~::: .. ~ .. 

Acredito que devamos, nessa matéria de privatização-, 
olhar caso a caso e·cont muita cautela. ___ _ -

Esta manhão partfcipe·i de um encontro na Es~Ol~ _Biãsí
leira de Administração Pública,, na qual estavam _represen
tantes do Governo francés, e um deles expós, com m.u_ita 
clareza, a reforma do Estado na França. Fi~ cla~o, :Q~~a (Jrial
quer pessoa que veja o que cstá-aco_nt~c'endo no_-mundo, que 
a função governativa não desaparece ~ sociedades moder
nas, nem as funçõeS do Estado. ~ '·- . .·, .. , 

Não podemos confundir a necessária reo(gan~ação do 
Estado com o seu desmantelamento. E no caso de uma empre
sa como a Petrobrás, antes de se propor o fim-do monopólio, 
é preciso analisar muito bem porquê. Porque acabar com 
o monopólio do transporte do refíno do petról_eo? Nã9 se 
vê razão clara para isso. E, por conseqüência, não enàosso 
essas afirmações sem qualificativos. ___ _ _-: 

Estaria, pessoalmente disposto a .discutir a questão dos 
contratos de risco. Esta foi introduzida na Constituição, acre.: 
dito, depois de um discurso ~o Senador Jarbas Passarinho, 
que foi o mais ferrenhO defensor da vedação a capitais estran
geiros, mesmo na área da busca de risco de petróleo. 

Acho que podemos rever essa questão, mas não creio 
que se deva, só porque se faça -uma crí~ica ao Estado, i~aginar 
que automaticamente, tudo, o que foi feito pelo Estado está 
errado._ Não é o meu pensamento. -- - __ _ 

o- Senador Ronan Tito tem-se m~nifestado aqui, e pro
meti que, num morilento oportuno, também falarei sobre as 
funções do Estado. Acho ~_ue temos d~_p~nsar essa ma~éria
com muito cril:éi:'1o. 

Mas, sobretudo, temos que entender que a fun_çãó pública 
nas sociedades contemporâneas se mantém cOm muita força. 
O que-nãO se- pode é cólifuridir estatal c~~ __ o_ públ_ico._ É 
preciso, poftanto, evitar a confusão entre o __ pstado, como 
uma associação de interesses privados e da buroc_racia, e o 
interesse do conjunto da sociedade. Mas não quero que mi-
nhas palavras sejam mal interpretadas. _ 

Por fim, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, eu não 
queria fazer nenhum proriunciamento- sobre ·o q-ue foi dito 
hoje, aqui, por vários Senadores, inclusive pelo Senador 
Eduardo Suplicy, sobre a circunstância econô.rnica do Brasil 

nes~es dias, porque acho que não ajuda estarmos especulando 
no CoD.gress_ó_~ .r_espcitó do que possa vir a acontecer na corrida 
contra a mOeda naciõnal. -- - -

Mas o pior cego ~_o_que não quer Ver. É deVeras-preocu
pante que no exato momerito ell)_ que o Governo consegue 
alguns dos seus objetivos.! c_omo por exemplo, o leil~o da 
USimínas, em que o- Ministro da Fazenda anuncia que há 
noyas favoráveis na renegociação da dívida, _quem nem assim 
tenha .s"ido possível conter a ollda especuladora. Essa onda 
de especulação está ligad~ .~__fa{ta q.e co_n_fümça, e os __ SinaiS _ 
são muito inquietadores. E por serem, acham que com ares
ponsabilidade do Senado Federal e de cada um de ~ôs_, não 
ctmvém que aventemos hipóteses mais catastróficas. Mas con
vém que alertemos o País. E qu·e nos-alertemos a nós próprios, 
fór_çªs_ políticas, porque não é õ m-oinento- de aproveitar da 
difiCuldade de _criarmos situaçõeS ·aínda mais difíceis: NaO te
nho çlúvidas .. Bá póuco_o_ Senador -Wilson Martins recordava 
que ~screvi, cm algum momento, que _o pior que pode acon
tecer com o Brasil é ~é!-d_a acoiltec_er. As çoisaS podem ir pioran
do, pioi'-ã-ridO e não acontecer nada. Não creio que estejamoS 
mais nessa fase. 

Acho que as coisas--piotãfa-in ã umnfVel tal que_é_preciso 
que nos artfCU.leinos- qUe- pãra algo aconteça de positivo, e 
não que algo aconteça no sentido do quanto pior melhor. 
Algo aconteça de positivo, não sei o quê mas, seguramente, 
dentro de poucas semanas,--creio que os responsáveis pela 
conduçãO ·da vida política brasileira -e_ nisto íriduo os Parti~ 
dos, o Congresso, o Governo e a opoSição- vamos-precisar 
tomar algumas medidas sérias antes que seja taràe demais. 

o Não sou daqueles que acreditam, como alguns econo
roiStãs, que é melhor deixar que venha a hiperinflação. Melhor 
para quem? Para quem-vier a'ser Ministro'dipois? Porque 
certamente não é melhor para o povo. Certamente não- é 
melhor para quem tem suas pequenas poupanças. Certamente 
só poderá ser bom para quem tem seus haveres em _ouro 
ou em dólar. De modo que não participo dessa teoria de 
que é melhor deixar que a hiperinflação faça o trabalho que 
a incompetência nossa, das forças poh'ticas e dos técnicos .eco
nómicos,- foi incapaz de prevenir. 

O Sr. OdacirS~ares -V. Ex" permite Um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. FERNANDO HENRIQUECARDOSO - Ouço 
V. ;EJr' Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Em primeiro lugar, desejava teste
n:iunhar aquilo que V. Ex~ está afirmando aqui, neste momento 
n!Iativamente a um pronunciamento que feZ- há dias atrás 
tratando dessa questão, inclusive da privatização. Estava pre
sente e V. Ex~ repete agora exatam.ente o que_disse naquela 
ocasião. Em s-egund9: quando _Y ~ Ex_" diz que é necessário 
que alguma cOisa acõiJteÇa de positivo, acho que essas coisas 
co-meçaram·-efetivani~nte a acontecer. hto-_é, no momento 
em que o Governo, o Presidente começaefetivam_ente a imple
mentar seu projeto de Governo; cOmo_nesse çaso da questão 
da privatfzaç8.0, acho que as coisas começam o efetiv3inente 
a acontecer: Tive iii.formaçõeS, -por exemplo há 15, 20 dias 
aquela questãÇ> de um emprésti.mo, de títulos da Telebrás 
que foram lançados na bolsa em Nova Iorqu~_~_salvo engano. 

Esses títulos terminaram, naquela ocasião, não tendo re
ceptividade que o Governo, a Telebrás, esperavam que tives
se_._ Infonn~_ção que temos hoje que depois do leilão ocorrido 
na última semana, o mercado começa a se abrir de maneira 
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positiva para o Brasil, isto na medic;Ja em que a economia 
de mercado começa realmente a contecer n.o Brasil, quandç 
o Govern-o- começa, efefivame-nte, a -~sair- da economia para 
ficar apenas com área social, que -é aquilo que lhe compete, 
que é do seu pecUliar interesSe. PareCe-me que eSsa coisa 
positfVa que precisa que aconteça:, ·começa ·efetivamente, a 
acontecer_,_ Na semana passada, tivemos aqui, Senador Fer
nando Henrique Cardoso, praticamente, a primeira votação 
dessa proposta do Senador José Richa, que antecipa o plebis
cito relativamente ao sistema de governo e relativamente tam
bém a forma de governO. Naquele mt:;~mento, haVia tõdó um 
clima no sentido de que isso poderia precipitar--uma crise 
de governo, de que isso poderia levar a ser aprovada no segun
do turno, posterioimeJ]t_e na Câmara que poderia até antecipar 
a implantação definitiv_a do_ parlamentarismo no Brasil. 

Criou-Se um quadtb de catástrofe. Na realidade, nada 
disso aconteceu. O quadro de catástofre não se eieti'\o'.OU, ~que
la decisão nossa, em primeiro turno, se exauriu naquele ~e
mento, vamos ter uma decisão em- segunda votação e _me 
parece que esse leilão da Usimin~s que se e~etivOU reflett:_ 
exatamente essas coisas positivas que começam a acontecer. 
Coisã positiva a rifetCVer, não é nem pela certeza, pela exce
lência do programa de Governo, mas pelo fato de que o Gover
no, efetiv3.mente;corí1éça a-fe~lizar aquilo que se propós nas 
eleições. De modo que era isso que queria dizer a V. Ex~. 
EfetíVãmente,- queria dizer que testemunhei o_ qUe V~ E~ 
dissera anteriormente e ine aproveitei para fazer-essas coloca
ções também. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra
deço ao nobre Senador Odacir Soares. Agora~ lamento que 
o mercado não _tenha reagido dessa maneira. 

A despeito das coisas que, realmente, parece-me que 
não foram negativas, especialmente a maneira como foi absor
vida a votação do Senado, como deveria ser, não como se 
foss_e uma antecipação da implantação_ do parlamentarismo 
e nem como se fosse uma vontade de_ bloquear o poder presi
dencial, porque seria bloquear a soberania do povo, na verda
de, mas como simplesmente uma medida acautelatória, para 
qú.e nós possamos ter tempo para bem implantar o sistema 
de governo vencedor. _ _Isso foi absoryido. 

É verdade que houve um leilão. É verd.ade que o Ministro 
Marcx1io tem -aitó que as negociações com a banca interna
cional, inclusive com o Fundo Monetário, rião estão tão difíceis 
como pareciam no início. A despeito de tudo isso. os investi.:. 
dores não crêem. Os especuladores náQ crêem. Acho que 
a corrida "'que está havendo contra a moeda nacional é mu_ito 
forte. Poderá ter havido um erro de condução. Não quero 
remontar à história, mas prõvavelmcntc no momento em que 
foi feita a rniiii desvalorização, talvez, não tenha havido um 
conjunto de medidas acauteladoras_junto CO!D ela. Não sei 
se ela foi slifiêíi:mtemente prev1sfã, com antecipação pelo go
verno. Mas, a partir daí, no~a-se um nervosismo muito grande. 

Francamente, o que ac-onteceu ontem e hoje não é alenta
dor. A subida do dólar e do ouro, apesar de que, no fim 
da tarde, declinaram, mas são sinais de um grande nervosismo. 

Podem dizer que estão especulando. Estão mesmo espe
culando contra o País. É_verdade, estão mesmo. 

O Sr. Elcio Álvares- Permite-me-v. Ex• um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Concedo 
o aparte ao nobre Senador Elcio Álvares, com muito prazer. 

O Sr. Eleio Álvares - Parece-me que a p·reo'cupação 
de V. E~ é a preocupação, hoje, nacional. TiVe ópOftliniâade 
de conversar com os elementos ligados à produtividade do 
meu Estado, principalmente no setor comercial. Estamos- vi
ve~ do, praticamente, quarenta e oito horas de inQ.eJipições 
que estão se refletindo de uma maneira multo amarga. Alguns 
elementos, inclusive dando já posiÇões, ·eü rião diria de pânico, 
mas de profunda inquietação com negóCios futuroS jã Celebra

, dos. Em virtude da alta do dólar, que tem um reflexo natural, 
o _ll!?-lS grave é que. a política de juros altos até agora não 
foi juStificada. Acho que essa política de juros altos realmente 
se reflete em todo o _segmento, Inclusive atingindo a classe 
média. Os pequenos negócios, aquisiçõéS- de apartamentos 
e-m-parcelas, tUdo isso est~-se refletindo de_urna maneira :rm,litQ_ 
inquietante. Então, aCho que estamos vivendo realmente um 
momento de grande tensão nacional. O Gõvetnd deveria dar 
uma explicação sobre a política de juros altos-,- porque esses 
êxitos colhidos, que são evidentes, não estão se r_e_fl~tinçlo. 
como disse bem V. Ex~, dentro do nosso País, dentro da 
circulação da nossa riqueza. Então, parece-me que a política 
de juros altos, índependentemente de dólar, a moeda ameri
cana pOde estar no campo da especulação, é até natural. por
que alguns reflexos sãd- em virtude de "atitude tomada pelo 
Banco Central. Mas a política de juros altos que está serido 
retomada agora-infelizmente, ela teve uma fase de evidência 
,mUtro grãnde no Brasil- acho _que deveríamos ter do Banco 
Cential, -das autoridades fazendárias dQ P.a{s gm pronuncia
m~to~vigoroso para qu_e não grasse esse cliniá que hoje já 
-está- dominando o B(asil de ponta a ponta. Tive esse-s-depoi
mentos colhidos no Espírito Santo e são depoimentos_ que, 
realmente, inquietam e acho que V. _Ex~ está colocando o 
problema dentro de uma ótica que, Infelizmente, é a ótíca 
nacional. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra
deço ao Senador Elcip Álvares. É exatamente a minha preocu
pação. As conseqüências imediatas disso _são _ _um__ prejufto 
enorme para a classe média e para a população. Nos dias 
de hoje, em dólares, os assalariados estão extremamente mais. 
pobres, o salário mínimo baixou hoje para o correspondente 
a 40 dólares sem que houvesse nada para justificar tal mudança 
rápida. Só não houve prejuízo para quem tinha ativos em 
ouro ou d6lar. Todo&,_ OS demais perderam, porque nem com 
as taxas de juros altas como são, os· CDB não remuneram 
suficientemente paia -faZer frente a essá COrrida. 

Realmente_ a situação é séria~ Acredíto que V. Ex• disse 
que a política de juros altos está sendo pOsta realmente eni 
cheque. A meu ver, ela é que está pondo em cheque a econo
mia brasileira. Eu preferiria não entender nada de economia, 
porque falaria com mais vigor contra, mas como sei, nuanço. 
Entendo de onde vêm as razões pelas quais os responsáveis 
querem manter a política de juros altqs. E~en_tualmente, eles 
imaginam que, se não houver isso, o-s eXpoiiaâores que detêm 
os dólares lá fora não vendem os seus dólares, porque não 
têm onde aplicá-los. Não vendendo seus dólares, colocam 
a política de Câmbio numa situação delicada. 

Tudo isso é certo, ou melhor, é para se tomar em conside
ração. Mas penso que V. Ex~ tem razão: ChegoU O mome.i:Ito 
de passarmos de novo a limpo o que está acontecendo, porque 
estamos todos_ empobrecendo. Vou reafirmar o óbvio, que 
eu e tantos outros temos dito: já não se trata de uma questão 
meramente económica. Comecei_ por dizer isso nesses dias, 
acredito que as forças políticas devem pensar no que está 
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acontecendo, pensando no Brasil e no seu povo, e ver se 
é possível chegar a algum tipo de entendimento, ou seja, 
através de alguns pontos que permitam arregannar a c~n~ian
ça. O Líder do Governo poderia falar isso em nome -~~-g~vcr_
no. Não estou falando para defender ÇJoverno ~cnhuln, mas. 
para defender o País. Na circunstância em que nos encon
tramos diante da dificuldade que estamos vivendo, não cabe 
a nós responsavelmente outra atitude senão alert(_lr, c:riticar, 
denunciar e abrir caminhos. 

A responsabilidade maior, entretanto,_ nãO é do~Co?
gre~so, nem dos que estãona Opo~l_çã.o;_é do própr~o Governo. 
Se- o Governo persisti!- em entender que não há_ problema, 
que está tudo relativamente bem, que_os_sinais são alvissa
reiros, creio que vamos, ínapclavelmente, em dir~çáo a situa
ção de dificuldade .crescente. Não estçu~dizendo_que o Oo
verno esteja nessa posição. Estou ~emendo que isso oco_rra. 

Ouvi o Senadõr Ney MaranhãQ ~efe~ir~s~ ~à, questão __ da 
privatização. Sei qUe as pessO::is eStão prC-ôcupadãS-,-mãS Creio 
que devemos passar da mera pr~ocupaçáo para alg9 !!lai~ 
concretO. Não vamos ter ilusões~ A crise é de_ confiança. A 
expressão é batid_a, mas é real! Por que Ser:á que, havendo 
dados positivos, eles não se vêem refletidos no comportamento 
do mercado e das pessoas? E disso os líderes mais responsáveis 
do Brasil sabem. . . -

Encontrei-me com o Governador do meu Est~dq,_ que 
não pertence ao meu Paitido, há duas semanas. S. Ex~ ~isse 
exatamente o que estamos discutin~o aqui: ~ qu-estão ·dqs 
juros altos, para São Paulo -:-para todo o Brasil - é gravís
sima, por se tratar de um Estado produtor. Ele sente de perto 
o problema. Naquele momento, a questão era evitar que fos
sem demitidos os trabalhadores da Brasteiltp, e ele não_ conse
guiu. S-. _Ex• foi ver a_pl3.nilha e chegou à conclusão de que 
a empresa não tem alternativa. Há certos momentos _em que 
a empresa fica sem alternativas: ou desped_e, ou também pere
ce. E não adianta apelar para o patriotismo, porque a questão 
é de sobrevivência. Não se trata de maldade intrínseca de 
quem despede; trat~~se de urna situação mais compl~xa. O 
Governador Antómo Fleury externou este mes!llo_. tipo de 
preocupaç"ão, e S. Ex~ é Governador de São Paulo1 _de um 

. partido que não é O- meu. Por que ele externou essa preocuw 
pação? Porque qualquer brasileiro de bom-senso, gue ~ão 
queira ir para a li~ha de "quanto pior, melhor", está afhto. 
Ou não é verdade isso? - -

Quantas vezes Vi O Senador Ronan Tito, que é do PMDB, 
ir à tribuna para alertar que temos que ter um caminho, uma 
estratégia. o· que "fazer com o Estado? Não adianta só diz,er 
para privatizar. Privatizar o quê'? Que át_~as?- ComO mode~
nizar? Como se consegue transformar esse Estado sem desarti
culá-lo mais ainda? 

Não foi isso que v: Ex~ disse tantas -vezes aqui, Senador 
Ronan Tito? · - -

O Senador Ronan Tito - É claro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - O Sena
dor Eduardo Suplicy hoje, no tom que lhe é próprio. de quem 
pertence a um partido que faz oposição mafs-rád~ca1, digamos 
assim, sem conotação pejOrativa, mais dura, o que disse o 
Senador Eduardo Suplicy? Não disse o mes·mo? To~os est~~ 
mos vendo o mesmo. Por conseqüência, riãO dá para· tapar 
o sol com a peneira. A situação não é rós_ca, porque há um 
nó político não resolvido. - -

Todos sabemos que q Gover~o não dispõe de maiorias 
estáveis no Congresso. Isso é verdade. O Presidente da Repú-

blica foi eleito Com uma enorme votação, mas houv_e_ uma 
eleição posterio-r a essa e, aí, os partidos que apóiam o Presi
den,te .não ganharam maioria no Congresso~ ~sso não .é nada 
dr:a.mátic_o. Nos Estados Unidos o presidente n_ão 9i~póe, há 
muito tempo, da mãi6ria rio Seriãdo e, às-VeZ~S, nem na_ Câmaw 
ra. E mesmo assim governa. Mas, para governar, propõe me
tas e ~e_gocia. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte, Sena-
. dor? · 

- O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-.:.. Com 
rriUito- Prazer~ nobre Senador. 

_O Sr. Ronan Tito_- _Senador Fernando Henrique Cardow
so, tenho saído das minhas atribuições normais, que são·as 
de parlamentar, e tenho feito alguns artigos para jornais, aler
tando. E sempre tenho terminado os meus artigos referin
do-me às palavras "'entendimento", "pacto" ou qualquer coisa 
que o valha. Por outro lado, também tenho observado que 
se usa essa palavra para se impor soluções. Entendimento 
pressupõe sentar lado a lado, ouvir, falar e ceder de ambas 
as partes. Mas, de repente, para nós passou a--parecer que 
entendimento pressupunha a aprovação do Emendão ou o 
c:a_o_s_, __ Veja, nobre Senador, estou preocupadíssimo há muito 
tempo. V. E~ está sabendo disso, pois, é o que tenho exter
nado a cada momento. Na semana pf!Ssada abalei-me aqui 
do Senado, fui -conversar co~ as aUtoridades ~con~~ica~ ~ 
financeiras. Ouvi várias, multo- confiantes, dizerem que em 
breve isso será superado quando for aprovado o Ef!Iendão. 
E afirmei: o Emendão não será aprovado, porque temos o 
Regimento Interno do Senado Federal que nos proíbe de 
apreCiar mais de uma emenda de cada vez. Temos que apreciar 
cada emenda. São mais de vinte emendas. Se, em tempo 
hábil, aprovarmos uma emenda -V. Ex• sabe que de cada 
cinco Senadores, três devem votar favoravelmente -- admi~ 
tindo que todos estejam favoráveis ao entendimento, teri~ 
que haver o interstício, a votação em segundo turno, em segut~ 
da mais uma emenda, um interstício e uma votação, _para· 
passarmos ao ségurido turno. Quinze de dezembro está aí 
e vimos que não dá para aprovar tudo nesse mandato. Houve 
pânico total. S. s~ afirmou, então, que nunca ninguélll: disse
ra-lhe isso. Então, penso que está havendo também uma certa 
desinformação. Senador Fernando Henrique Cardoso, terrni~ 
nei um artigo dizendo: "Tornei-me monocórdio _, mas só sei 
dizer uma coisa: não sei falar mais nada. Gente, pelo amor 
de Deus vamos senrar em volta de uma mesa, -conversar 
-é o de~tino deste País- se não a "vaca vai para Cihrejo". 
É isso! 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V. Ex•, 
Senador Ronan Tito, da fonna mais expressiva·possfvel, disse 
o-que muitos de nós estamos sentindo: 

·A -palavra já está gasta: _entendimen!O- Significa conversa, 
-o ·que seja, mas o que não põae é- Continuar com~ ~ai. E 
não pode continuar como vai por amor ao povo brasileiro. 

Dentro de pouco tempo - sabemos, meu Deus do céu, 
conhecemos a história económica de vários povos -- o que 
vaTaco"ntecer? Não chegamos ainda, nem de longe, ao fundo 

- do poço da recessão, que apenas aflorou. O Brasil é um País 
tão complexo e tão vital que, embora as finanças públicas 
estejam como est~o,_ as finanças privadas foram se ajeitando. 
FOram,· é verdade, encolhendo mas não houve desemprego 
maêiço ainda. Minha cidade tem 1 milhão de desempregados. 
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Na Bolívia, em certo momento, chegou~sea 30% de desempre
gados na população economicamente ativa_. -

Então, quando as pessoas dizem, com muita ingenuidade: 
"Deixa que venha a hiperinflação, depois aplicamOs uma polí
tica dura". Política-dura significã. isS0:-30% de desemp'regados. 
Isso no Brasil representa 15, 20 milhões de desempregados. 
Esse preço não podemos deixar que o País pague. Não pode
mos deixar que o País realmente fique exangue. E vaf ficãf. 
Porque o Conselheiro Acácio dizia que "as conseqüências 
vêm sempre depois". Virão! Hoje é um fenômeno na Bolsa, 
estão correndo contra a moeda nacional. Amanhã, não será 
mais um fenômeno na Bolsa, mas na produção, E aí complica. 
É na produção, porque as empresas jã não têm como firiailciar 
o estoque, já não têm como ter previsão para os_ seus investi
mentos nem de curtíssimo prazo. Não tem mais política salarial 
que se agüente, É isso que iremos deiXar que acohteçà? 

O Sr. Ron_an Tito - Permite-me novamente intervir na
sua reflexão? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Com pra
zer ouço V. E~ 

O Sr. Ronan Tito - Muita gente fala em hiperinflação 
comp -se fosse a solução ... -

0 SR. FERNANDO HENRIQUE CÀRDOSO ,.: At~ ami-
gavelmente._ -----

0 Sr. Ronan Tito- Dizendo: a "hiper", com intimidade 
com o vocáculo. Pois veja, Senador, gostaria que alguém me 
informasse como é que se sa:i a-e Li.ilt.a hiperinflação. Como 
entra eu sei. Mas gostaria que cada cidaão brasileiro se pergun· 
tasse como- irei sair dessa hiperinflação? Ora, -sei Córifo algUns 
saem. Pegam o avião e- vão embora. Outros se refugiam, 
por exemplo, em sua fazenda. Mas queria -saber, nobre Sena
dor; como é que saem de uma hiperinflação trabalhadores 
que moram numa favela, nas gran-des cidades? Vejo que esses 
economistas perderam até o sentido da palavra "economia" 
que quer -dizer: contenção ou mOderação nos gasfos·, pou
pança. Pode-se conferir no dicioná_rio. Talvez a s_olu_ção seja 
uma hiperinflação. V. Ex• citou o Conselheiro ACácio, depois 
as conseqüências. Mas em que medida, em quem e de que 
maneira? E como o País, o povo irá sair dessa situaÇão? O 
momento é de reflexão, como V. Ex' está fazendo, mas penso 
tambéM que o- Senado não pode só fícar refle-xivo. Temos 
que nos reunir, conversar com os grupos, com -õs-pártidos, 
mas temos que pensar de que maneira, nós o Senatlo Federal, 
poderemos auxiliar o Executivo-para-que saiamos desse cami
nho, que não é bom, não é agradável. A economia está cami
nhando para um atoleiro. Não sabemos o fundo_Q._p_ poço. 

O SR. FERNANPO HENRIQUE CA!IDOSO - Obri
gado, Senador. Eu dizia que na Bolívia 30% da_mão-de-obta 
esteve desocupada. Trata-se de um País agrário. Imagine isso 
num país industrial como é o Brasil! O problema grave é 
a pobreza no Brasil. Hoje, ouvi um discurso a __ respeito do 
Nordeste, do Sul. Precisamos ler os dados, Companheiros 
do Nordeste! A pobreza do Nordeste invadiu as cidades do 
Sul. Hoje, a pobreza se concentra em Belo Horizonte, no 
Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília. Vejam os dados do 
Fenadi. Eu quase que dizia uma coisa, parei porQue seria 
cruel. Bons tempos quando a pobreza estava no campo! Hoje, 
a pobreza está na cidade, está no desespero, como diz o Sena
dor Ronan Tito. O que é que faz õ-favelado depois da hiperin-

flação'? Quando está no campo, ele vive em função da sobre
vivência. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me, V. Ex~ um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não, 
Senador. 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex~ e o Senador Ronan Tito 
têm· razão quando falam em entendimento ·naciOhal.- É bom 
que fique claro que para que isso aconteça, não bastam somen
te o- Governo- e_ a classe política. É necessário que aquele 
setor do empresariado brasileiro, que detém 50% da renda 
e da riqueza nacionais em mãos, venha também para esse 
entendimento nacional. Na realidade, em todas as crises que 
o Brasil tem vivido nesses últimos anos, particularmente na 
última década, os especuladores são os mesmos. O bloqueio 
dos ativOs_ financeiros que o Góverno Collor promoveu no 
dia 16 de março identificou-os gi'ancteS espe-cúladores deste 
Pãís, e eles são os mesmos. Não _adianta falar também se 
falar em entendimento nacional se ele sempre significar mais 
perda para a classe assalariada. Na r~alidade, quem tem per
dido sempre são os trabalhadores. Entendimento nacional 
pressupõe- Governo, classe política e aqueleS que têm a renda 
e a riqueza nacional em mãos; Eles são os especuladores de 
sempre, são os que usufruem de todas as crises por que passa 
b Brasi_l. E usufruem se_mpre. A questão da produtividade, 
a questão dos investimentos dos negóCios, isso também -é no 
segundo_ plano, porque com a especulação a moeda termina 
tendo uma remuneração superior, maíor do que a Jucrati
vidade decorrente da própria produção. A meu ver, a questão 
passa por aí, Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO "- V. Ex• 
fez corretas obser_vações. Aliás, não Iãrel-na PalaVra efi"te-nâi
mento. O Senador ROnãn Tito qu-em a disse. EStciu-Cânsãdo 
dessas palavras. Estou apenas descrevendo _uma situação. Não 
tenho dúvida. Quando houve uma política mais dura_ da ex~Mi
nistra Zélia Cardoso de Melto, escrevi ã.lguns artigos em defesa 
-não são grandes coisas_- mas eu disse:_ Olha, as finanças 
públicas, o·déficit, estãO contidoS, não o défícft doS EStados.,_ 
mas o federal, estava contido. O arrocho salarial é imenso 
e, não obstante, continua a inflação. Não basta. mais continuar 
com essas teses ~~:metariStas. Aqui, há capacidade de pressão 
dos grupos oligopólicos que aumentam os preços. E na queda 
de braço entre Gov-erno é esses grupos;- ·ern:'gerãl, ganham 
os grupos oligopóli"cos. Não nego razão a V. E)0', eu seria 
o último a absolver de culpas os que especulam, não os que 
especulam nas bolsas - isso é o normal -, os que detêm 
a força do monopólio na produção, oS cáiteis"que iinpõem 
preços. --

0 Sr. Cid Sabóia _de Carvalho - Permite-ine V. Ex~ 
um aparte'? 

0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Conce
derei o aparte a V. Ex~, mas antes concedê-Ic-ei ao Senádor 
Amir Lando. 

Mas isso para ser combatido de_ novo, precisa de- força 
política. Como aconteCe nos Estados Uniçlo_s_? Há cartéiS, mas 
há leis que os regulamentam. 

Eu rnesmo apresentei, aqui, há anos, todo um anticartel. 
Porém, nunca foi aprovado, porque nunca houve interess_e 
efetivo em colocar de uma maneira não personalizada, mas 
objetiva, os mecanismos pelos quais seria possível controlar 
esSes desmandos que podem ocorrer quando a economia .é 



7500 Quartii~fdia 30 DIÁRÍODO CóN'óRE:sSO NÀCIONAL (seÇão II) Õutl!-J~ro_de. i~91 

cartelizada. A nossa é ãmplamen-te cartelizada. O jOgo _c!e: _ 
braços, hoje, não tenho dúvida, é do Governo contra setores 
cartelizados. Não tenho dúvida. Só que isso rlã(r p-one -ser 
confundido com uma crítica generalizada. = _ _ __ 

O P!esidente da República fez - digamos_ - um deSa
bafo_, que não __ separou o joio do trigo;_ mas,_ ao fC~;zé':'lo, Sua 
Excelência buscou um alvo e o _encontrou. Não digo que Sua 
Excelência tenha feito isso Para obter ressoDánc_ia popul~~. 
mas a encontrou ao fazer a crítica generaliza-da sobre os ernprt-- _ 
sárioS. SO que de"ssa forma náo aJuda a enContr_a_r a saída 

_porque não faz distinção, e ao não separar faz com que-fOrsas 
poderosas, pot outras razões, fiquem desconfiadas e à mar-
gem. - __ __ ~ ____ ,o. 

É verdade que há uma especulação forte. É verdade que 
temos que isolar os especuladores. Mas é para isso que va~os 
criar forças. Temos- que criar consciêricia social do problema, 
acho que é isso que está faltando._ Estamos confundind9 u_m 
pouco o joio com o trigo. - -

fez--V. Ex~, que esfá -~an_do uma _contribuição que entendo 
mu~to-ilnportãnte pa:fa o-PaíS. --

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAlmOSO ~~Agra
deço, Senador Amir Lando, e quero dizer a V._ E~~ que taln
béTI aChO que, em certos momentos, o bem comum sobreleva_ 
tuc!o o mais. Aliás, o _PSDB, O meü Paiifdõ, tem pago um 
preço elevado por consistentemente ter colocado o interesse 
público acima dos seus interesses partidários. Temos sido con
fundid9s, freqüentemente~ na nossa atitude, pôi"" imaginarem 
que o -que quere~ os sã_o coisas dife~ent~~ do_ ~b~_in com_um 
e- que- nós não estamOS_ tendo a posição firme. Nãol Nós o 
qUe queremos é evitir que as -negociações sejam feitas na 
un_~écima hora, que, quando não se tenha majs recurso para 
uma verdadeira negociação, o que ocorra seja uma rendição. 

_._,;_Nós não quereriiOS nos render nem ~o Presi~enmte, ne_I_D._ 
ao ExeCUtivo·, nem a riiriguérri:, assim como ífãO ·queremos 
a rendião de ninguém. Nós queremos uma coisa correta. V. 
Ex• tem razão: chegará o momento. Mas, se deixarmos que 

-- - -- este momento seja na hora da aflição final, não há mais o 
O Sr. Amir LaUdo - Púmite-me V. Exi um aparte? - que fazer. Todos vamos faZer ci qUe o Senhor mestre m3.ndar, 

O SR. FERNANDO HENRIQtJll:~CARDOSÔ -'-<Ouço 
o aparte do nobre Senador Amir Lando. 

O Sr- Amir Lando- Nobre Senador, V. Ex~ traça um 
quadro que, de resto, não-~ V. Ex• que pinta. As circustâncias 
determinaram um momento muito preocupante da vida nacio
nal. Não há mais espaço para- tergiversaÇões. Cómo diz bem 
V. Ex~, é chagada a hora de apresentarmos algumas soluções 
para a crise brasileira. Ninguém mais nega a· sua existência. 
Quanto aos fatos, já conseguimos um co~~-enSo. Isso me parec~ 
positivo, porque, ao me·nos todos estamos preocupados çom 
a mesma realidade .. E entre os homens de bem, acreàito, 
como diria o inco~ptível Robespierl-e, mesmo no auge em 
meio ao terror da Revolução FE~ncesã1 ~le afirmava que sem
pre há um terreno comum para se transigir- a -respeito do 
bem-estar da coletividade. Penso_ que esse terrenc:? co~um 
poderemos encontrar. Só não _se trariSige -entie a virtude e 
o crime. Não é o _caso. Está em jogo ci_ _bem ço~um_, e~tá 
em jogo a sobrevivência das nossas instituições_democráticas.. 
A pátria, parece-me, comanda as lloSsaS ações._ E quando 
o bem comum está na mesa, não há o que negociar. Nós, 
como homens que representamos a população, a Nação intei
ra, temos que prestar um preito e servir ao bem comum. 
Não acredito que seja um objeto de negociação onde as partes 
prn1enl buscar a Justiça pelo ~justamen~2 de se~s !ntei_esses. 
Não é o caso._Aquf é- o bem cOmum, é a sobrevivência da 
democracia , é a Pátria que está em jogo. EntendO que os 
pró-homens dessa República, a começar pelo Senado, a come
çar pelo Poder Exe"cutivo~ e as forças produtivaS deste País 
não faltarão a essa ·cõnvocação da pátria. Agora, é preciso 
que algo seja feito de _forma concreta e, sobretudo, com serie
dade. E por isso que queria colocar como premissa que as 
partes se despojem dos seus interessf(S partidários, dos seus 
interesses de classe quanto possível, e todos se unam em torno 
dos interesses comuns da Nação, ·da sobrevivência nacional, 
da salvação- nãcional e possamoS, ein COnjUnto, buscar essas 
fórmulas. Acredito que essas fórmulas serão ericontradas, por
que, quando o bem com·um está na mesa~ ninguém pode deixar 
de dar esta contribuição; O apelo de V. Ex• não é democrático, 
é sobretudo, como foi dito, uma reflexão que prepara a aurora 
da ação. É à ação que nós vámos-chegar, mas tem que começar, 
exatamente, por essas palavras, pela verbalização, como bem 

e aí não é democrático. 
Há tempo que V. Ex• está chamando. a atenção para 

isso, e eu não vejo nenhuma força. _Fªle_i com o_ Senador 
E~11ard9 Sup~icy_!__q_ue é do __ I:'T, e __ ~AQ.õ estado em coutato 
com líderes -do- PT. Nenhuma força política brasileira, por 
mais crítica que seja, hoje eStá deixando de ver o que está 
acontece-ndo. O Senador Ronan Tito mais de uma vez falou 
isto ~ e S. E~~ tem razão: nós aqui do Senado pelo menos 
podemos passar uma tarde fazendo uma_ reflexão calma. Entre 
partidos diversos, tendências diversas, personalidades diversas 
conseguimos uma reflexão calma. Vamos aproveitar e apro-
fundar. _ 

Nao sei se estaria me antecipando no tempo," mas acho 
que deveríamos e~tgu- quase, como diz nos quartéis, em estadO 
de-alerta. Não se trata, ainda, de dar o passo subseqüente 
ao estado de alerta quando todos têm que ficar _dentro do 
quartel de armas em punho - mas estamos quase lá. E é 
preciso que o Senado se ante_cipe a isso; que o Senado_,_ real
mente, discuta, como estamos fazendo_. 

O Sr. Cid Sabóia de Cai'vitlho....:.... Pérmite":..me um aparte, 
nobre Senador? 

-~~O SR. FERNANDO HENRIQU~ CARDOSO- Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Fernando Hen
rique, V. Ex~ fala em um dia bem adequado para o seu discur
so. Hoje, o ourn e o dólar disparam: A Federação das Indús-_ 
trias do Estado de São Paulo- FIESP deu notas na imprensa 
pelas quais os integrant~s dessa entidade repudiam a,s coloca
ções do Presidente Fernando, Collor de Mell(). Penso que 
isso completa um quadro dramático_ para a Nação: aquele 
mOmento em que o Presidente já não se entende com a elite 
empresarial. Quando Sua Excelência-Se chocou com o· funcio
nário público, com o operariado e outras forças vivas· da socie
dade brasileira, restava, ainda,_ aquela l~ação com a elite. 
E agora o" Presidente, na vei-dade, tomou aquela posição de 
atàque;-que é SimPática-. É por ali que Sua Excelência conSegue 
grande parte do apoio popUlar. Inclusive, a Federação chegou 
a conclusão de que os empresáriOS- não tém boa imagem, 
o que- considerei uma inocência. O Presidente IéZ aquelas 
observações, justamente porque já sabia que eles não tinham 
boa imagem. As pesquisas que eles fizeram o Presidente já 
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havia feito. Se o empresariado tivesse boa imagem, o Presi
dente não __ usaria da palavra para atacar esse estamento, com 
toda certeza. Mas entendo a preocupação _de V._ E~· que é 
a mesma do nosso Partido . .O PMDB, o PSDB, todos os 
partidos que têm um sentido social no seu programa percebem 
perfeitamente que- é preciso esse esforço preconizado por V. 
Ex• que às vezes nos leva a equívocos. Por exemplo: muita 
gente apoiou o Plano da Ministra Zélia Cardoso de Mello, 
V. Ex• apoiou, todos nós de certo modo o apoiamos, porque 
era necessário. No e_ntanto 1 estávamos enganados, porque 
a Ministra estava também enganada. -Mas pelo menos acredi
tou-se_ naquilo e naquele momento era possível acreditar-se 
naquelas soluções. De tal sorte que ouço a palavra de V. 
Er_ com o ·certo tom prefético que elas_ têm e:· louvo _a sua 
presença na tribuna pela abordagem de um tema tão interes
sante num dia trágico em que o dólar sobe, o ouro dispara, 
encia inusitada em ªcreditar_ que o Presidente os atacaria se 
eles tivessem boa imagem. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE-CARDOSO- Agradeço 
a V. Ex\ Senador Cid Sabóía de Carvalho, e quero entende,r 
que, pelo que V .. Ex~- disse, devemo_s partir do estado de 
alerta para o estado de prontidão, que é um passo adiante 
na linguagem militar. E como estão em moda certas refer~n
cias à questão militar, creio que V. Ex~ está propondo uma 
prontidão. V. EX~ diz que estamos insisrindo. 

Permita-me V. Ex~, versado em· autores, citar um sociólogo 
alemão, Juergen Habermas, a quem tive a_h_onra _de suceder 
na Universidade de Berkeley, na Califórnia_. Hoje, e_l~ é \1111. 
dos homens mais conhecidos __ n_os meios intelectuais. E ele 
insiSte mui.to no tema que ele chama discurso da razqãbilidad~. 
Isso tem a _ver com. a escola de Frankfurt, n~ Alemanha, 
tem a ver com uma longa discussão com os exístencjalistas 
anteriormente feita, tem a ver com o debate, a dialétiç~t_enfim 
tem a ver com toda UJlla_corrente _de pensamento contempo
râneo~ Esse discurso hoje é dificílimo, potque o noSso mundo 
não é razoável. E num país cOmo o Brasil, onde a s_o.ciedade 
não é razo_ável e a iDjustiça _é gritante, é-_Ip'lfito difíçil fazer 
o discurso da razoabilidade. Onde até muitas -vezes se ã.taCa 
por causa da imagem, o que não é razoáv~t. fica -muitO dif(éít 
o discurso da raz<Lo. -~:- - .. , _ _ , -; _,~ _ _ 

Acredito sinceramente que, se abdicarmos do discurso da 
razoabilidade, nós só temos como_jufzo a fo_rç_a, nós só temos 
para dirimir dúvidas a violência. Se não .acreditq _na possibi
lidade de através do argumento convencer- o que significa 
etmologicamente "vencer jürtto" -:-. qual é a alternativa de 
que disponho? É a força. E o pior é que da força alguns 
já dispõem. Então, o discurso da razoabilidaci_e, no meu modo 
de entender, interessa sobremaneira àqueles que não dispõem 
da força, que são a maioria. _. 

É por isso que insisto tanto, parecendo às .vezes fora de 
moda, um pouco bocó -:- usando uma expressão vulgar -, 
repetindo tanto que é preciso chegar a alguma forma de razão. 
Se nã_o chegarmos a alguma forll).~ de razc;>abilidade, nós vamos 
partir para um outro- patamar da polítíca que não é o mais 
acons.elhá_yel. 

O Sr. Ney Maranhão_- __ Permite V. Ex' um_ aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -- Ouço Q 
nobre Senador Ney Maranhãq~ 

O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso, quando converso com V. Ex•, sempre me .. vem a 

sua iniagem como um embaixad_o~. Se houvesse amanh._;!_uma 
união nacional- não que tal Posição sejã aceita- por v.- Ex~ 
-seria ó nome certo para ser o nosSo Ministro das Relações 
Exteriores. Da maneira como V. Ex~ está dissertàndo neste 
Senaâo, representa, neSte instante, os homens de "cabeça~ 
frias", que são os Senadores, homens que passaram por vários 
mandatos no Executivo, no Legislativo, e têm os pés no chão. 

Se o entendimento, na minha opinião, dependesse do Sena~ 
do, já estaria feito. V. Ex• interpreta neste momento a posição 
- com certeza - unânime desta Casa. Estamos passando 
por uma fase difícil. O Senador Cid Sabóia de Carvalho citou 
o diScurso do Presidente F~rnando Collor ,_ no qual ataca os 
empresários, mas, como líder em exercício -do Governo;tehho 
que colocar algumas pontuações nisso.. Q_Fresidente da RepU
blica atacou um segmento, o dos oligopólios, a respeito do 
qual V. Ex~ tem um projeto. 

Um dos irandes líderes do_ meu Estado, Aga~enon Maga
lhães, aprovou, na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, 
a famosa Lei Malaia, a lei antitftiSte-,-- qtfe o-congresso não 
teVe condições de aperfeiçoar' como nós Estados Unidos, 
onde basta. se detectar que uma empresa teve um lucro acima 
d9. rtorma~ e ela é puDida rigorosamente. Até hoje nenhum 
desses oligopólios foi pego pela Justiça no Brasil E uma parte 
disso, Senado_~ Fernando Henrique Cardoso, cabe ao Con
gresso, porque essa lei de V. Ex~ já devia ter sido ~provada 
ou aperfeiçoada ainda mais. Mas há forças às quais não inte
ressa qu~ isso aconteça. Porém, tenho certeza~ Senador Fer .. 
nando Henrique Cardoso, de que o seu fartido ... Tive ocasião 
de apart_ear o eminente Senador Mário Covas e coinciden
te_J!le_nte -nós temo_s um diploma que poucos têm neste PaíS, 
o de cassadoS naqUela época; nós guardamos isso com muito 
caríriho. Acredito ainda neste País, no bom senso dos homens 
e da classe política, e tenho certeza de que esse discurso que 
V. Ex~_ está fazendO hoje vai ter rçssonâncí'!_rios ·selares respon
sáveis por esta Nação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.,..- Agradeço, 
Senador Ney Maranhão, as ~eferências que fez,~ já que-v. 
E_x~ çitou Agag~enon _Mag~_Lhães, quero dizer que a primeira 
vez q_u_e_ ~u __ entrei num_ M:_Lní~~~riO para cOnhecer Um Miníst:ro, 
esse Ministro era Agamen_on Magalhães. E por uma razão 
m-uito simples, ele foi afilhado _de· casamento do meu avô 
que era marechal e se chamava Joaquim Ináci~· BatiSta Cârdo: 
so. Ele foi Comandante de Pern:;unbuco e lá fez uma coisa 
chamada Liga contra o Analfabetismo e .ctiou eScolas, sendo 
general do Exércit_o. -

E eu _digo issõ por-uma razão muito simples: eu não aceito 
o Ministéri~ ~o__ Exterior, eu quero o do Exército. (Risos.) 
Dadas as minhas tradiÇões, e dado que eu tenho uni tio e 
dois primos que já foram ministros do _Exército, um avó que 
foi marechal, padrinho de Agamenon, eu quero o Ministério 
do Exército! Nesta base, fazemos a negociação já! Bato o 
martelo! 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
~enador Fernando Henrique Cardoso? 

. O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Ouço V. 
~~ cóm mUito prazer, riobre Senadoi: Chãgã.S -ROdrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues_- -Senador Fernando Henrique 
Cardoso, é pouco. V. E:xf deve ser o Ministro da Defesa! 
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O SR. FERNANDO HENRlQUE CARDOSO-· Tem razão, 
Senador Chagas Rodrigu_~s, ser Mi~_i~tr~ ~a Defesa é mi!Ihor 
ainda! (Risos.) 

O s-r. Mario CoVas~- Permite-me V: E~' um aparte, nobre 
Sena-dor Fei'nando Henrique Cardoso? - --- --

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.- Ouço 
v. Ext' com muito prazer, s-enador Mário COvas. 

O SR. MÁRIO COVAS- "General" Ferna;;doHennque 
Cardoso, é quase um- abuso,·quarido_V. E_X~-fal~ na cqndição 
de Líder do meu Partido, que eu o aparteie. Mais de tal 
maneira V. Ex~ vem prendendo a atenção da Casa e, ~erta
mente, da Nação com o discurso que vefif fazendo, q_u~ m~ 
arrisco a invadir a intimidade do mesmo. V~ Ex~ reafirma 
o bom-senso do Senado, o bom-senso deste Congresso, que 
até não precisa ser reafirmado, nem me_Smo rio que se refere 
à contribuição com este GõVerno. Ê .e_reciso relembrar~mos_, 
neste instante em que os especuladores, tão critícildossempre, 
ficam-sendo o centro dos acontecimento·s:-·rnas, ãfínal:--naõ _ 
fomos consignatáriOs e não aprOvamos aqui uma medida provi
sória que supostamente aca_bo~wa com ~s esp_ec1:1_Iadores? Uma 
medida provisória a que, afinal, o nosso J?artido apresentou 
wna semana que diz_ia: "onde se lê 50 mil cruzeiros de liberª
ção, leia-se 100"? E posteriormente descobrimos, depois de 
sermos chamados de portadores do crime de lesa~pátria,_ que, 
na realidade, a definição por 50 não foi_ uma de:finição de 
natureza técnica e, Sim;·o resultado da sorte Oii do azar, obtido 
num papelzinho pelo sorteio feito pela Miriistrã! Este Senado 
terá, por um acaso, ·-sido contra ~-proposta de priVaf:iZãçãO 
feita pelO Presiderite?-Este-·seriã.do não encontrou até nas 
vozes da Oposição· cjuerii" náõ-·aperias-·aefinisSe balizas e parâ
metros-para a negociação da dívida externa, mas também, 
neste Plenário, defendesse a posição do ne_g!)ciador brasileiro 
quando se tratou da renegociação dos juros? Er11 qu_~}~~tante 
este Governo, dentro dãs limitações democrátfcã.s, não terá 
recebido do CongreS$0- e do senado urrl~a maJ_lifesta_ção _de 
bom-senso? A rigOr, O que se vê é uma ·sucessão d~ atitudes 
que necessariamente deSagllãriain nis~o. Estou longe de acre
ditar que o Presidente da R~pú~l~ca f~ ~m des!ibaf'! na sexta
feíra:;-o que Sua Excelência fez, na realidade, ~oi_procurar 
com clareza quem é qu_e_ ele ia nOmear como seu adversário; 
quem é que, nomeado adversário, lhe daria algum resultado 
na opiníão pública. Este tipo de atitude é qu~ é profundamente 
danoso·ao processo. V. Ex~ sabe das-!ninhas opiní6es e das 
minhas convicções. Acho que esta Casa, em nenhum instante, 
deixou de dar uma enorme contribuição, algumas vezes pas
sando por cima até da sua opinião. E neste P~ís, de repente, 
começa a se criar uma situação absolutamente contraditória. 
Num País onde o_ entendimento deveria ter como grande esti
mulador o Governo, em determinado instante é o Govenro 
que atrapalha o entendimento: a Nação está reivindicando 
o entendimento] Mas a Nação reivindica o entendimento em 
termos corretos. o· que é entendimento numa democraci<3.? 
Entendimento, numa democracia é o processu-do dia-a-dia; 
é o mecanismo pelo qual pensamentos diversos, opiniões dife
rentes, visões de mundo diversas acabam negociado~ politica
mente e emitem uma resultante. O difícil é que nós desagua
mos_ nesta situação por força de uma sucessão -de atitudes. 
Não há a menor dúvida! Não adianta nem analisar o que 
está acontecendo hoje do ponto de vi~ta econômico, porque 
o que está acontecendo hoje não é ape_rias --é __ até muito 
menos -o-resultado das variáveis económicas. É especulador 

qüeiD compra: 10 ou 20 dólares? Hoje. o temor, e até o pânico 
na população está levando quem não é especulador a comprar, 
o- CfUe, evidentemente, altera o preço. Essa não é ulna atitude 
de natureza económica; é uma atitude de nahireza política, 
gerada pór razões de natureza política. É ev~dente que alguma 
coisa precisa Ser feita pã.ra-diiecionar caminhos. E eu pergun
to: o Presidente da República deseja isso o'u deSeja a rendição? 
Negociação não se baseia no fato de que alguém mand_a e 
_Os demais aceitam. Isso é rendição, não é negociação! A nego

. ciaÇãO não ·exige riem sequer a dualidade de presenças dentro 
do mesmo ExeCufivo; a negociação exige a: tentativa comum 
de concesões mútuas na busca de um caminho que possa ser 
trilhado em comum. Este Senado sempre fez isso; este Con
g-resso sempre fez issO. V. Ex•, ao pronunciar o presente discur
So, reproduz o de dois meses atrás, através do qual, como 
Líder do PMDB, propôs a negociação, como alguém que 
não tem nenhum interesse, que declara que o nosso objetivo 
não é participar do Governo e que nem queremos isso, mas 
que se mostra disposto a concessões, a disposições, â crença 
ne~te País,_a sentar-se com quem quer que seja à mesa para 
discutir rumos para este Brasil. Não há, é possibilidade de 
se supor que o ·objetivo de qualquer um seja esperar que 
as coisas se agravem, no pressuposto de que quando ela_s 
estiverem suficientemente graves todos se renderão então a 
uma vontade única, em nome de que a rendição já se justifica 
para que o País não tropece e caia de joelhos. De forma 
que, volto a insistir, concordo em gênero, número e_gÍ'ap 
com V. Ex•; aliás, não precisaria-, pois V. Ex• quando faz 
esse disc_urso, 9 faz como Líder do meu partido e, portanto, 
faJa por mim. Mas reconheço que não é fácil na atual conjun
tura isso. TemoS um-presidente da República que vive a decla
rar: "Fui eleito; portanto, o que penso e o que quero já 
foi i!Yalizado-pelo voto popular. Vamos nos en~ender, aceitem 
ess-e_ fato e adiram a minha vontade pessoal". É difícil falar 
em entendimento, quando o entendimen_to passa a ser a preva
lência de uma vontãde unilateral. Em qualquer outra direção, 

. çste Senado vai. reafirmar, corria sempre, a sua disposição. 
Os d_isCursOs iqui feitos, por Sena:dotes das mais -diversas nri
gens, na direção da necessidade de alguma forma de equação 
dos problemas brasileiros, são uma constante no dia-a-dia. 
V. Ex•, com a competência de sempre, com a clareza de 
sempre, coloca com segurança nãó. apenas a· sUa poSIÇãO pes
soal, como a posição do nosso Partido. Embora reconheça 
as jbúmeras dificuldades, quero dizer: sob a Liderança de 
V. Ex• estou disposto a trilhar o caminho comum que aqui 
se busca na linha de uma solução. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra
deço, Senador Mário Covas, a -reafirmação feita- por V. _E~ 
que, embora não necessária, sempre alegra, de que as palavras 
âo Líder do seu Partido correspondem ao sentimento, como 
não podia deixar de ser, do Partido. Mas, fico mais contente 
ainda, porque dito por V. Ex\ que tem sido tão injustiçado. 
Tantas vezes li na imprensa que o obstáculo ao entendimento 
era o Senador Mário Covas, que quãse me convenci! Mas, 
pelas conversas contínuas que temos, sei que isso não é verda
deiro. Apenas V. E~ coloca a questão na perspectiva correta 
-que cfeio foi o que eu disse- nós não queremos rendição, 
queremos negociação. Então, V. EX' está realmente colo
cando, mais uma v~z, com muita força aquilo que pensamos. 
É um pouco, como diz o ditado: água mole em pedra dura, 
tanto bate até que fura, porque V. Ex• tem razão. As manifes
tações do Senado são freqüeD.tes, COril:ínüas, minhas, suas, 
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de vários Senadores na mesma direção. Apenas nãQ quero, 
neste momento, buscar quem é o culpado; sabemos quais 
·são. Penso que temos que sup-e'rar; porque senão, o-Presidente 
vai dizer que o culpado é O empresário; nós vamoS -dizer 
que é Sua Exçe_lência e ~té_, talvez,_ sejam_ os dois. Mas a 
posíção -que V. Ex• expôs -que é a minha -é de que 
dada a conjuntura, vamos insistir mesmo que tenh-am-Os que, 
em alguns momentos, dizer: sem muita ilusão. 

V. Ex' sabe que, no meu espírito, não I! difícil dizer 
sem muita ilusão; vivo ansiosamente buscando alguma ilusão; 
não é afim comigo.- Mas, apesar disso, não por estar iluso, 
mas por estar convicto pela argumentação. Insisto - como 
insiste V. Ex• ....:.....:. e vaãtâs ver, ·-esperar que dessa insistência 
resulte, não uma rendição o que não ocorierá nunca; mas, 
talvez, resulte uma maio i: consciênciã·ae responsabilidade por 
parte daquele que mais responsabilidade tem, efetivamente, 
para que saiamos da situação em que nos encontramos. 

O Sr. Coutinho Jorge- Permite-me V. Ex• um apart~? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO --, .Senador 
Cou_tinho Jorge, concedo o aparte a V. EX• e encerro, em 
seguida, o meu pronunciamento. Sr. President~~_peço descul
pas a V. Ex~ por ter ultrapassado em muito o tempo de que 
dispunha. 

O Sr. Coutinho Jorge- Senador, V. Ex~- faz hoje uma 
reflexão bastante equilibrada e oportuna a respeito da proble
mátiCa Dación"al. A situação na verdade, como V. Ex• coloca, 
está difícil. Após vários-planos, Plano Collor I, Plano Collor 
II, para dar um exemplo, aprovados pelo Congresso Nacional, 
o que se verifica é que· todos os segmentos da sociedade brasi
leira estão COntra o Poder ExeCUtiVO. Oli"3halhador está con- _ 
tra, o professor está _Contr~, a- classe política está contra, os 
empresários· estão tainbém contra em sua maioria. Então, 
mesmo que o Governo_ tente uma estratégia visando uma saída 
para essa difícil situação, no momento, com o que- está oCor
rendo no Brasil- e V. Ex• colocou muito bem- não obteria 
sucessa. Não há condições de propor um plano, um programa, 
um projeto, porque- não há credibilidade do Poder Executivo. 
quruquer estratégia unilateral de saída, por parte d? Execu
tivo, n·ão resolveria a situação. Na verdade, entendo que o 
Presídente da República está perdido, está sem- rumo, sem 
proposta e até sem idéias. Lamentavelmente, nossa situação 
piora, como já foi colocado aqui,- com o ouro, os juros e 
o dólar subindo. Entendimento nacional lamentavelmente não 
existe. E perguntaríamos como fazer· eSse entendimento nacio
nal. O }'residente da República, na verdade, quer fazê-lo 
impondo, de certa forma, como é o caso do Emendão que 
Su_a Excelência consider_ª ser _a_ solução nacional. Se fosse, 
seria bom, mas sabemos_ que não o é. Pode-se aprovar o 
Emendão todo e já sabemos que não vai ser_ aprovado, como 
já disseram aqui Vários Senadores -, que o -problema do 
Brasil não se res-olverá. E V. Ex' coloca que, na verdade, 
temos que agir, discutir, ·es-taf aler~as, de prontidão. Essa 
é a saída, esse é o caminho. Porque, na verdade, o que falta 
são propostas, políticas claras para o G_o'\!:erno._Ma_s, se o 
Governo não pode realizá-las de forma unilateral, qual é a 
saída? O entendimento em que as forças vivaS ·possam discu-tir 
com o Poder Executivo: E o própiio Congresso Nacional possi
velmente, deva ser o grande iniciados dessa discussão, úriiCa 
forma, sem dúvida alguma, de sair dessa difícil situação. Por
tanto, V. EX" coloca de forma didática, "clara e precisa a grave 
situação do Brasil. Apenas críticas não adiantarri. Adianta 

indicar caminhos, soluçõe_s, estratégicas corretas; jamais agir 
de forma unilateral, e sim através do entendimento, de uma 
discussão lúcida, clara, meditativa como V. Ex~ coloca. Portan
to, parabenizo esta reflexão de V. Ex~ dizendo que este é 
o caminho. Agora, vamos encontrar o modus faciendi de con
cretizar essi entendimento em favor do Brasil. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra
deço, Senador Coutinho Jorge, as palavras de V. Ex~ que 

, reafirmam o que já foi dito neste Senado. 
Nem usei a palavra entendimento e, não obstante, metade 

da nossa discussão foi sobre entendimento. Por quê? Por que 
queremos? Por que temos obsessão; ou porque diante do 
desespero que se nota, crescente, temos consciência de que 
algo tem de ser feito! E V. Ex\_que é um Senador responsável, 
um homem que traz uma enorme contribuição a este- Senado 
- e acompanho de perto, na que-stão do meio ambiente, 
as atitudes de V. Ex~ sempre abertas -, não faz mais do 

·que ampliar o coro daqueles que, como eu, acreditam na 
ra-zoabilidade e acreditam que isso não será feito em detri
mento da honrabilidade. 

Agradeço a-paciência de V. Exa, Sr. Presidente. 
--Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Fernando Henrique Car
doso, o Sr. Dirceu Cameiro,-19 SecretáriO âeixa a cadei
ra da presidência, que é ocupado pelo Sr. Iram Saraiva, 

- 4o Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador_Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE. À REVISÃO [)0 ORADOR, 
SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

Durante o discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. Iram 
Saraiva, 4~ Secretilrio deixa a caâf!t7ã- dQ. -presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a, Suplente de 
Secretário. 

O SR, PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Não há mais 
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão extraordinária das 18 
horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

··ORDEM DO DI!\ 

-l-
Votação, em turno dnico,-do Requerimento n~ 770, 

de 1991, de autoria dos Senadores Mauro Benevides 
e Dirceu Carneiro, solicitando a retirada, para reexa
me, do Projeto de Decreto Legislativo n• 122, de 1991, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que altera a reda
ção do art. 1• do Decreto Legislativo n• 63, de 19 de 
dezembro de 1990. 

-2-

Discussão, em turno- único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre 
a Mensagem n• 271, de 1991 (n' 567/91, na origem), 
de 18 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Carlos Alberto Pessôa Parde-
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llas, Ministro de_Segunda ClasSe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto â República Islâmica do Irã. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -.Está encer
rada a sessão.-

( Levanta-se a sessão- às 17 horas e 55 minutos.) 

Ata da 192a Sessão, em 29 de outubro de 1991 

P Sessão Legislativa Ordinária, da493 Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

Presidéncia dos Srs_ Mauro Benevides e Lucídio Portella 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTF.S OS SRS. SENADORES: 

Abdias do Nascimento - Affonso Camãrgo -- Alc~xan
dre Costa - Alfredo Campos - Almir Gabriel - AIUf:Zio Be
zerra - Amazonino Mendes - Amir Lando - Aureo Mello -
Beni Veras - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho -
Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirc~u Carneiro - Dival
do Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Esperidiao 
Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso -
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson camata 
- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Iram Saraiva 
- Irapuan Costa Júnior"- João C3Imon- Joao França- João 
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho-- José Eduar
do -'José Paulo Bisol -José Richa- José Sarney - Júnia 
Marlse- Jutahy Magalhaes- ~voisler Mala- I..evy Dias
Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista- Lucídio Por
relia- Magno Bacelar - Mansue[O de Lavor .:.. Mareio Lacer
da - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mau
ro Benevídes - Nabor Júnior - Nelson carneiro - Nelson 
Wedekin - Ney Maranhao - Odac1r Soares - Ozíel carnei
ro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Rllimimdo Li
ra - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Telmo 
Vietia - Teotonio Vilela Filho - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - A lista de 
presença acusa o comparc:cin:re-nt6 de 66 Srs. Senadore-s. Ha
vendo número regimefitã.l, declaro abefta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 ~ Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N• 418, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação dO vencido para o turno suplemen· 
tar do Substitutivo ao Projeto de Resol~ção n~ 6, de 1991 - - ....... -· 

A Comissãá Diretora apresenta a iedãção do vencido 
para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Reso-

lução n•.> 6, de f991, que dispõe sobre formalidades e critérios 
para a apreciação dos atas de outorga ~ d~ r~novação de 
concessão ou permissão de serviço de r-adiOdifusão sonora 
e de sons e imagens. - --

Sala de ReUTiióes da COmisSão, erif 29 de outubro de
~991. - Mau~o _ Benevides, Presidente - Dirceu CarDeiro, 
Relator - Alexandre Costa - Lucídio Portella. 

cANEXO AO PARECER N" 41S. D-E 1991-

~edação do vencido para o turno suplemntar do 
P_rojeto de Resolução n~ 6, de 1991. " 

Faço saber que o -Senado Fede ia! aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do_ Regimento Interno-,-
promulgo a seguinte _ 

RESOLUÇÃO N" • DE !99! 

Dispõe sobre formalidades e critérios para a apre
ciação dos atos de outorga e de renovação de concessão 
ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. 

Art. 1') O exame e a_apreci<ição pela Comissão de Edu
cação dos atos de _outorga e renovaçã~_ de concessão, permis
são e_ au~oriz~ç-áo de servjços_de radio.di.fusão_ sonora e de 
sons e imagens obedecerá às seguintes for-malidades e criteriOs. 

I- quanto aos de renovação: _ 
a) exposição de motivos do Ministro da infrã-Estrut_ura · 

--- -DCrequerimento da concessionária ou permissionária so: 
licitancJp a renovação, do qual deverá constar a declaração 
de que não infringe as vedações _do_§ 5? dQ art. 220 da Consti
tuição Federal; 

_c) compr_ovação de que a_emtssoia está_ em_ dia_corii- suas 
obrigação sociais e contribuiçõe~SiJ?,dicais, nos tenp:os da legiS
lação em vigor; 

d) certidão de quitação de tributos; 
e) relação de todos os empregados da emissora, com as 

respectivas funções; 
O laudo de vistoria técnicilS do oentel;-
g) inforinaçãó do Dentei sobre a existência ou não de 

processo de apuração, em andamento, de qualquer infração 
cometida pela emissora durante o último período de vigência 
de sua concessão ou permissão; em caso positivo, a documen
tação integral do processo relativa à infração, bem como de 
den~ncia ~resentadas em relação à emissora; _ ... __ _ 

_ b) parec_er da Diretoria Regional do b~~tel sobre o pro-
ceSso de renovação; -
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i) parecer da Secretaria Nacional de Comunicações Sobre 
o processo; 

j) documentos atualizados revelando a composição acio
nária da emissora e eventuais alterações havidas em seu con- _ 
trato so_cial durante o período de vigência c_la outorga,_ nos 
quais se esclareça se os requerentes foram cedentes ou conces
s:lon-árioS- de cotas, ações ou outros meios de transferência 
do controle direto ou indircto da sociedade; 

I) infofffia'Ção-; ,-pela emissora, da programação semanal 
que venha sendo executada, discriininando os horários dedica
dos ao jornalismo, de geração própria e de retransmissão~ 

m) manifestações-de apoio ou de contestação à renovação 
da c_oncessão apresentadas em qualquer instância durante o 
processo; ---- -

n) declaração firmáda pelos diretores e admini~tradores 
das emissoras de que não participam de direção de outra 
concessionária ou permissionã-ri~l"do mesmo tipo' de ser-viço 
,de radiodifusão, instalada no mesmo município ou em muni-
cípio contíguo; -

II -quanto aos de conCessão; 
a) exposição de motivos do Ministro da Infra-Estrutura, 

da qual constem as razõe_s que o levaram a autorizar a abertura 
de licitação; - - - - -

b) ~equerimento das entidades que pleitearam a conces
são ou permissão, do qual deverá constar declaração de que 
não írifringem as vedações do § 59 do art. 220 da Constítuição 
Federal. · · 

c) cópia do edital que abriu a concorrência;· 
d) cópia de todos os documentos apresentados pelos con

corren~es em cumprimento aos itens do edital, especialmente: 
1) atas constitutivos e alterações subseqüentes das·socie

. dades; 
2) quadro societárlo atualizado, do qual constem o núme-

ro, o valor e o tipo de ações de cada s6cio; -
3) certidão de quitação de tributos por parte de cada 

acionista ou cotista; 
4) documentos relativos a cáda cotista ou aCiOniSta; 
5) demonstração de recursos técnicos e financeiros; 
6) proposta de programação a ser desenvolvida, deta

lhando o período_ dedicado a jornalismo e a debates de temas 
locais e regionais; · · · 

7) eventuais alterações no contrato social; 
8) cópia do contrato para execução dos serviços de radio

difusão; 
. e) estudos _técnicos __ apresentados pelas entidades e sua 
avaliação pelas diversas instâncias da Secretaria Nacional de 
Comunicações; -

O levantamento da capacidade econômica da Cidade pre
tendente; 

g) estudos de viabilidade económica da implantação de 
emissoras de radiodifusão _sonora- e de sons e imagens não 
previstas no Plano Básico de Distribuição de Canais corres
pondente; 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela Secretaria Na
cional de Comunicações em relação às pfópOStas··-a.-presen.: 
tadas; 

i) inforriuição de eventuais exigências ou es_clareccimentos 
adicfoiúlis- solicitados a cada pretendente; 

j) informaçãO oficial do Ministério sobre a participaçãO 
das empresas pretendentes ou- de qualquer de seus sócins em· 
qualquer outra emissora de rádio ou televisão 'no País; no 
caso afirmativo, iridicação do local de concessão ou permissão; 

potência da emissora e vínculos com _a programação de qual
quer rede de rádio ou televisão; 

I) informação- sobre a existência de previsão de novos 
canais para a localidade; 

m) informação sobre a composiçãÓ adOnária e víncUlos 
de pr9gramação de outras _emissoras que operem na cidade 
ou_região abrangidas pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio ou contestação a 
qualquer das sociedades pretendentes; 

· o) em caso de igualdade _entre as pretendentes quanto 
aos requiSitOs legais, técnicos e financeiros, a infb"tma.ção_das 
razões que levaram à escolha da vencedora; _ 

p) infrações registradas no Dentei quanto a outras emis
soras de propriedade da sociedade ou de acionistas da entidade 
pretendente; 

q) termo de compromisso firmado_ pelos pretendentes, 
no qual se assegure o cumprimento, em particular, na progra
mação do disposto nos arts. 5•, IV e XIV, 220 e 221 da Consti-
tuição Federal; ______ __ 

r) documentos que deram origem ã abertura da licitação; 
s) declaração firmada pelos diretores e administradores, 

das emissoras, de que não participam- de direção de outra 
concessionária ou permissionária do mesmo tipo de serviço 
de radiodifusão, instalado no mesmo município ou em inUni
cípio contíguo, 

Parágrafo único. Constarão ainda os documentos resul
tante~_s das análises e consultas feitas pela Comissão. 

Art. 2~ A Comissão levará em conta, como fator posi
tivo, para uma conclusão favorável à outorga ou renovação, 
o fato de existir, nos autos, comprovação: 

L-::- de maior tempo dedicado à produção cultural, educa
cional, artística e informativa; 

II - de maior nível de compromisso com a promoção 
da cultura nacional, regional e local; 

--- III -de maiO"f-nív"el de compromisso ·com os valores 
éticos e sociais da pessoa e da família; e 

--IV - de oferecimento de maiores facilidades de partici
pãção da população corno sujeito do processo comunicativo. 

Art. 3~ A Comiss_ão _c! e _J;ducação,-por deliberação da
rn~iOflé:!_ de,seus membros,.poderá realizar, no período de 
até trinta dias do recebimento do p_rocesso, audiência pública, 
a ser _anunciada pela imprensa Oficial. 

§ t~ A Comissão, por aeliberação da maioria de Sel,LS 
membros, relacionará as autoridades e lideranças do muni

- cípio, sede da emissora interesSada, que deverão ser convi
dadas para participar da audiência pública. 

§ 29 Do anúncio, pela Imprensa Oficial, deverá constar 
que a Comissão de :Sducação considerará correspOndências 
das autoridades e lideranças mencionadas no artigo anterior, 
que tratem dos requisitos constantes do art. 2~. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · ·· 

Ar~. 59 Revogam-se as disposições em contrário·, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :.._O expedien
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que ·vai ser lido pelo_ Sr. 
I' Secretário. . . 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 776, DE 1991 

Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
requeiro a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
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da Câmara n• 81, de 1990 (n' 683/89, mi Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que estabe
lece as diretrizes para Os planos de carreira do serviço público 
ciVil da União e dá outras providências. -

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1991. -Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O requeri· 
menta lido será publicado e posteriormente incluído em Or
dem do Dia, nos termos- do :iit:. 255, inciso II~ alínea c do 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento -que_ ser~ ~ido ___ :eelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o segUint-e 

REQUERIMENTO N• 777, DE 1991 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, ·nos-Anais.do Senado, do artigo lntitli.lado ''Co
llor unifica o planO de carreira do funcionalismo", publicado 
no jornal O Estado de ~S. Paulo, edição de 29 de outubro 
de 1991, bem como, do disCurso proferido p-Or Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República por ocasião das homenagens 
prestadas ao servidor público, em 28 de outubro do corrente 
ano. 

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1991. - Senador 
Odacir Soares. 

(A Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo 
com o art. 210, § 19 , do Regimento Interno, o reque-rimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr'. 
19 Secretário. -

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 778, DE 1991 

Tendo sido desig~ado pelo Senhor Presidente da Repú
blica para parficlpa-r;·na ·qualidade de observadora parlamen
tar, da Delegação do Brasil à Quãdragési~a. se-~ta .. seSSãO
da Assembléia Ger8.1 das Nações Unidas, solicito autorização 
do Senado para aceitar a referida missão~ nos termos dos 
arts. 55, III, da Constituição e 40 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 29 de. outubro de 1991. -Senadora 
Júnia Marise. 

REQUERIMENTO N• 779, DE 1991 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repú· 
blica para participar, na qualidade de observador parlamentar, 
da Delegação do Brasil à Quadragésima Sexta Sessão da As· 
sembléia Gerã.l das Nações··Unidas, solicito autoiização do 
Senado para aceitar a referida missão, nos termos dos arts. 
55, III, da Constituição-e 40 do Regimento Interná. _ 

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1991. - Senador 
Guilherme Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo 
com o art. 40, b, 2, do Regimento {nterno, os requerimentos 
que acabam de ser lidos serão remetidos à Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, devendo, posteriormente, 
ocorrer a apreciação pelo Plenário, após a Ordem do Dia, 
em virtude do que se acha previsto no art. 40, § 39, da Lei 
Interna. 

Sobre a mesa, comunicaçã-o qu-e será lida pelo Sr. 1~' Secre-
tário. --

É lida a seguinte. 
Excelentíssimo Serihõr Presídente do senado Federal 
Senador Mauro Benevides 

_Tenho a honra de ~omunicar a Vossa Excelência, de acor
do com o disposto noS arts, 13 § li _e art. 39, alíne3: ~. do 
Regimeri.to Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
a partir do_dia 30/10, para breve viagem ao CaD.ãdá, em rriissãO-
oficial conforme indicação dessa Presidência ocasião em que -
terei também a oportumdade de conhecer os sistemas de saú
de, previdência_e assistência daquele país, retoinafldO ao Bra
sil no dia 8 -de novembro. 

- Sillã dã.s sesSões, 29 de out~b~o _de 1991.-_Álmir Gabriel, 
Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)....:. O expedien· 
te lido vai à publicação. 

- .O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

_Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n"'770, 
de_l991, de autoria dos .S_enadores Mauro Benevides 
e Dirceu Carneiro, solicitando a retirada, para reexa
me, do Projeto de Decreto Legislativo n"122, de 1991, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que altera a reda
ção do art. 19 do_ Decreto Legislativo n~ 63_, de 19 de 
dezembro de 1990. 

EnÍ votação o requerimento. 
Os SI-s. ·seiiãdores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Pro feto de Decreto Legislativo n"' 122, de 1991, será 
definitivamente arquivãdo. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
Item 2: 

DiscusSão, em trifrio únicô;'do Parecer da Comis
são de Relações- Exteriores e Defesa Nacionã.I sobre 
a Mensagem n" 271, de 1991 (n" 567/91, na origem), 
de 18 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Carlos Alberto Pessôa Parde
llas, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Islâinica do Irã. 

Nos termos do parágrafo único doart. 383, do Regimento 
Interno a matéria deverá ser apreciada em sessão secreta. 

Embora presentes na Casa número expressivo de Senado
res, neste exato momento, no plenário estão apenas 25 Srs. 
Senadores, não alcançando, portanto, o quorum mínimo para 
a apreciação da preposição. - _ _ _ _ 

Dessa forllla, o Presidente fará acionar as campainhas· 
a partir deste momento, a fim de que os Srs. Senadores que 
se encontram em seus gabinetes e nas comissões, desempe
nhando seus encargos parlamentares, se desloquem ao plená
rio, já que e_sta mã.téria exige o qUorum rri:lnimo de_41 Srs. 
SenadOres em plenário e na Casa se encontram, neste moriten-:-
to;65.Srs. Senadores. (Pausa.) - -
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A Presidência reitera aos Srs.. Senadores que ainda se 
encontram nos respectivos gabinetes ou em alguma comissão 
debatendo matéria de interesse do povo brasileiro, que -se 
desloquem para o plenário, já que a- a-preciação dessa matéria 
exige quorum qualificado de maioria absoluta e sua.apreciação 
deverá fazer-se pelo processo eletrónico. (Pausa.) · 

Srs. Senadores, lamentavelmente, não alcançamos o quo
rum exigido para apreciação-dessa matéria, já que, segundo 
a Assessoria-Geral da Mesa, encontram-se, -neste plenário, 
apenas 28 Srs. Senadores~Como a matéria exige o Cõmpafe-· 
cimento de 41 Srs. Senadores, transferimos a sua apreciação 
para a sessãcr de amanhã. Esperamos desde já que os Srs. 
Senadores. a exemplo daquelas oportunidades anteriores, 
compareçam maciçamenle ao plenário, para que s-e apreciem 
essa e outras indicações de autoridades em sessão extraor-
dinária. --- --- -- ----

A Presidência não tem condições de aguardar mais a 
chegada dos _Srs. Sen-adores porque o Congresso Nacional 
está convocado para uma sessão às 19 horas de hoje. Fica, 
portanto, adiada a apreciação da matéria. - - --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n" 778/91, rido no expediente, 
de autoria da Senadora Júnia Marise. 

Solicíto do nobre Senador. Chagas Rodrigues o parecer 
da Comissão de Relações ExteriOres.- ---- --

0 SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para profe
rir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, realmente a nobre Senadora Júnia Marise, tendo 
sido designada pelo Senhq_r Presidente_da República para par
ticipar, na qualidade de_ Observadora Parlamentar, da Dele
gação _do Brasil na 46• Sessão da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, solicita autorizaÇão -do Senado para aceitar a referida 
missão, nos termos dos arts.. 55, item III, da Constituição 
e art. 40 do Regimento Inter_n9. 

Sr. Presidente, o requerimento está devidamente instruí· 
do, porquanto traz anexo o Diário Oficial de hoje, 29_ de 
outubro, que publica o decreto de 28 de outubro de 1991, 
de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, e o 
nome da ilustre Senadora está incluído. 

Sendo assim, nosso parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
do nobre Senador Chagas Rodrigues é favoráVel. _ 

A votação, entretanto, fica adiada por falta de quorum. 
A Presidência solicita do Senador Chagas Rodrigues que 

emita parecer sobre idêntico pedido do nobre Senador Gui
lherme Palmeira, constante do Requerimento n' 779, de 1991. 

O SR. CHAGAS IWDlUUOES (PSD13 - PL Para emitir 
parecer. Sem revisáo--do orador.)- Sr. Presidente, o_ nobre 
Senador Guilherme Palmeira também dirigiu requerimento, 
vazado nestes termos: 

"Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da 
República para participar, na Ctualíd3de de Observador 
Parlamentar, da Delegação do Brasil na 46• Sessão 
da Assembléia Geral das Nações Unidas, solicito a 
autorização do Senado Federal para efetuar a referida 
missão, nos termos do art. 55, -iterri III da Coristituição 
e art. 40 do Regimento lf!terno." 

Sua Ex~ também instruíu O seu requerimento com o Diário 
Oficial de zs· de outubro, que realmente traz o decreto de 

Sua Excelência o Seiiflor Presidente -dã-República, e o nome 
do í1ustre Senador está incluído entre os que foram designados. 

Sendo assim, nosso parecer é igualmente favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro B-eitevides) - O parecei 
do nobre Senador Chagas Rodrigues é favorável. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Porte/la, 
Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (LucidiQPortella) -Há oradores 
inscritos. 

Concedo a pala,.ra ao nobre Senador Louremberg Nunes 
Rocha. 

ú SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT. 
Pronuncia o seguinte-discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, sou inteiramente favorável a uma profunda, rigorosa e 
justa reforma tributária e fiscal no País, ql}e dobre a arreca
dação atual, desde que reduza pela metade os pesadíssimos 
impostos que hoje, além de onerar a vida dos contribuintes 
brasileiros, inviabilizam o desenvolvimento de quase todos 
os segmentos da atividade económica do País, o que contribui 
bastante para aumentar o número de sonegadores e reduzir 
a arrecadação nacional a menos da metade do que a União 
estima receber, anualmente. 

Em nossa opinião, achamOs que o Governo federar e 
os estaduais, em ações paralelas, deveriam reduzir pela meta
de os valores e os tributos ora existentes, que pesam sobre 
os contribuintes brasileiros. Acreditamos que assim estaria 
sendo conseguido o primeiro objetivo do governo, que_é incen
tivar a todos os contribuintes do País, principalmente aos 
sonegadores, a cumprirem com suas obrigações fiscais. O se
gundo objetivo viria imediatamente, favOrecendo aos micro, 
pequenos e médios empresários brasileiros~ s~írem defínitiva
mente dos túneis da economia informal, passando a serem 
contribuintes ativos da União, devendo isto ocorrer, dentro 
das. características e possibilidades económicas desses peque
nos empresários. 

-Até 1990, existiam no Brasil, 2.712.546 estabelecimentos 
classificados nas categorias de micro, pe-quenas e médias em
presas. Apesar da difícil situação económica por que passa 
nosso País, com -inflação acima de 20%, de uma sufocante 
carga tributária e de elevadíssimas taxas de juros, esse_setor 
empresarial continua respondendo por 40% do PIB nacional, 
representando 99,8% dos estabelecimentos industriais, comer
ciais e de prestação de serviços, em atividade no Brasil. 

São as micro,_ pequenas e médias empresas que respon
dem por 80% das vendas comerciais;- por 56% da produção 
industrial e 71% da receita de prestação de serviços, empre-
gando 84% da força de trabalho e responsável por 71-% da 
massa de salários do País. Mesmo assim, Srs. Senadores, ainda 
há 65% de brasileiros que, ilegalmente, continuam a ganhar 
menos de um salário mínimo por mês. 

Acreditamos ser jUsto tributar, indistintamente, a todos 
que exerçam atividades_ lucrativas no País. Injusto é continUar
isentando ou favorecendo com incentivos a alguns grandes 
grupos empresariais, enqüanto oneram, pesadamente, aos mé
dios e pequenos. Insistimos· pa'r~ que a reJorma tributária 
pretendidapelo Governo e esperada pelo povo há vinte anos, 
tenha profundidade, rigor e critérios muito justos, para se 
evitar o aurherito de mais injustiças, sob pena dessa reforma 
frustrar a credibilidade da opinão pública nacional, se inviabili-
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zando, provocando mais estragos e son~sação, d~f~:nman~9~ 
assim, seus objetivos que é prop&dona-f ao Governo Fe~eral 
mais recursos, para qu-e e-ste, com rigorosa transparência, os 
aplique nos setorcs sociais do País, mais care_nt~~-~c_descnvol~ 
vimento. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. PreSidente, Srs. Senadorc$, a obra 
de Melchíades Picanço. considerado um d6-s mãis- eminentes 
juristas do Brasil por Elmer Balogh, Secn::~ário da_Academia 
Internacional de Direito Comparado, permanece, um século 
após seu nascimento - comemorado em julhO último -, 
como uma das características marcantes de seu talento, de 
sua cultura c capacidade de percepção, que exercitou numa 
época particUlarmente fecunda da nossa naciOnalida~e. 

Foram esses, aliás, os aspectoS destacados por Jorge Pi~ 
canço Siqucira, na- palestra pronunciada em setembro último 
no Rotary C!ub de Macaé. no Estado do Rio. sobre a vida 
e a obra de Melchíades Picanço, autor não apenas de obras 
jurídicas relevantes, mas também de trabalhos literários que 
levaram professores ilustres corno Persyn Alvin Martin, da 
Universidade de Palo Alto, Califórnia, a vir ao Brasil especial~ 
mente para conhecé~lo. 

Nascido na última década do século XIX, Melchíades 
Picanço gl'aduou~se pela Faculdade de Direito do Rio de Janei
ro, foi Promotor Público em Niterói e presidiu a Ordem dos 
Advogados do Estado, tendo, ao longo de sua _yida profis
sional, escrito as obras com que se tornou conhecido e acatado 
no meio acadêmico, como "Um Caso de Direito", "Acidentes 
de Trabalho", "Decreto do Inquilinato", "A Poss_c_", "O Di~ 
rei to das Coisas", ''Mandado de Segurança", "Trabalhos de 
Direito" e "A FiliaÇãõ--óODifcito Brasileirof', entre outras 
que tornaram obrigatória a citação de seu nome no L~llo 
Universal e na publicação "CóntCmporâríeos fnteramcricanos 
de Erwin Hirstowicz- 1945''. 

No prefácio que escreveu para o livr<? "A Pos?l~", o_e~i
nente Clóvis Bevilaqua consignou que "As vezes parece~ que 
eu e Melchíades Picanço discordamos, mas a verdade é que 
eu não consegui ser tão claro quanto ele". Ponto para o jurista 
que, também, incursionou pela literatura, C<;Jm a:br~s como 
"Os Lusíadas de Camões visto por Alto", "Ligeiro~ A~tigo~". 
"Cristo no Corcovado", "Páginas de Saudade", ''Aspectos 
da Intelectualidade de Tobias Barreto", "Vários Assuntos", 
"Discursos Acadêmicos" e "Conselhos a Meus Filhos". 

Seu fôlego intelectual e sua erudição o levaram a lriteg"rar 
a Academia Fluminense de Letras, mas em pronunciamento 
na Academia Brasileira de Letras, em sessão presidida por 
Múcio Leão, tendo Pedro Calmon como Secretário-Geral, 
Manuel Bandeira como Primeiro Secretário, Viriato Corrêa 
como Segundo Secretário o imortal Oliveira Viana deu a_:exata 
dimensão que tinha dele, ao proclamar: "Melchíades Picanço 
foi membro dos mais destacados da AFL e bem poderia estar 
aqui na ABL, como membro efetivo. Não lhe faltavam, para 
isso, nem atributos, nem obras"! 

Conceito, aliás, partilhadO por uma audiência em que 
constavam autores do porte, de Alceu Amoroso ~ima, Ad.~l
marTavares, Aloysio de Castro, Antónío Austregésilo, Ataul
fo de Paiva, Cassiano-Ricardo, Clementina Fraga, José Carlos 
de Macedo Soares, Lcvi Cafneiro;-Migucl Osório de Almeida, 

. Olegário Mariano, Rodolfo Garcia e Seraphim Sífva, membro 

correspondente, conscientes da_just_eza da homen~gem c da 
nOtável contribuiç_ão de Melchíades Picanço à ciência jUrídica 
e á literatura bras1leira. 

Esse reconhecimento, aliás, não se restringiu aos mem--
bros da Academia Brasileira de Letras, mas foi além e, hoje, 
existem ruas que levam seu nome não apenas em Niterói, 
mas também em Macaé, Conceição de Macabu -onde foi 
erguido em praça pública um busto em sua homenagem -; 

. São Gonçalo e Miracema. O governo do Estado do Rio de 
Janeiro, considerando sua vida dedicada ao saber, deu seu 
nome ao Grupo Escolar da Rua Oliveira Botelho, cm Neves, 
Município de São Gonçalo. 

Para que não se perca o referencial em que se transformou 
o jurista Mclchíades Picanço, e çle prossiga como um exemplo 
para as novas gerações, e suas lições do saber jurídico conti
nuem sendo aprendidas, tanto quanto seu desempenho como 
advogado incorruptível, é que tomo a iniciativa de renâer-lhe 
esta homenagem pela passagem do centenário de seu nasci
merito, solicitando ao nobre Presidente sua consignação nos 
Anais do Senado Federal. 

Muito obrigado. 

() SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) - Concedo a 
palavra ao nobrt Senador ~árcio Laçercta, 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. P~o~uncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ban
co Central do Brf}sil, óigão fiscalizador dos consór_cios, através 
da Circular n" 2.027. de 28 de agosto último, permitiu aos 
consorciados contemplados que não recebessem o bem no 
prazo _de trinta dias optarem por bens novos, de fabricação 
naciona~ ou estrangeira, esrabelecendQ, porém, que só pode
riam eScolher automóvel aqueles que estivessem em grupos 
destinados a bens dessa espécie. Em outras palavras, permi
tiu-se que alguém contemplado com um automóvel optasse 
por uma moto, por exemplo, mas proibiu-se o inverso. 

De forma ine;'{plicávcl esse Governo, assim que assumiu, 
vetóu- a formaçãO de novos- grupos de consórcios para veículos 
automotores e, mais-in~explicavelmente ainda, man_t~m essa 
proibição até hoje. Não bastasse ter se apoderado das econo
mias e do dinheiro da população, liquidou com a possibilidade 
que as classes mais baixas tinham de adquirir um carro, de 
(arma mais barata ~_parcelada._~ó para se ter uma idéia da 
força que representam os consórcios na nossa economia, em 
1990, cer_ca de 360 mil carros foram adquiiidos no Brasil, 
por esse intermédio. Numa época em que as empresas preci
sam vender vem o Governo_ e colo_ca barreiras a esse ramo 

- da aiividade_ económica. Para o próximo- ano, prevê-se qUe 
apenas 200 mil veículos serão vendidos, por esse sistema, 
pouco mais da metade das vendas de dois anos antes. 

. O_ m~is incoiJ~.preensível é que essa Circül3r do Banco 
Central veio proibir aquilo que outra do mesmo Banco permi
_tiu em 4 de julho, ou seja, um mês e meio antes._ Nessa 
data, facultou-se a opção por outrO bem novo, ou por veículo 
com até três anos de uso, vendido por distribuidor autorizado, 
oii pelo recebimento do dinheiro, caso já não tivesse mais 

_ o consorciado dé]?~to para com a administradora. Nenhuma 
restrição se fêz a tais OpçõeS, pois ás prõblemas dos consórcios 
não sãq provocados pelos consorciados. 

Entendo eu que o consórcio seja a união de pessoas físicas 
ou jurídicas com o objetivo de formar poupança, mediante 
esforço comum. É o que está expresso- em Projeto de Lei 
de minha autoria, em tramitação nesta Casa. Enterido taritbém 
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que aquilo que cada um paga ao consórcio c_ontinua proprie
dade do consorciado e, como tal, deve ser respeitado. Mês 
a mês vai ele integralizando um valor que receberá integral
mente, até o fihal do prazo estipulado para funcionamento 
do grupo. Assim sendo ~-é ·esse 6 espírito que -orienta o 
meu Projeto -, o- principal interesse a ser considerado é 
o do consorciado; em torno dele devem gravitar os it~teresses 
dos demais interVenientes-mi opci'açãó, Subordinando-se todos 
às normas que viabilizem o sistema. -

E af que se insere a desvinculação entre o crédito a que 
o -cons-orciado faz Jus e_ ã qüalquer bem, legítimo direito do 
cidadão, garantido, inclusive, pela ConstituiÇãO Federal, qt.ial 
seja,'o de livre disponibilidade de seu património: 

A meu ver, não há justTfkatfvã -para essa vinculação hoje 
existente. Sem dúvida alguma, é ela a grande causa dos atritos 
e problemas existentes no sistema, sendo a diferença de saido 
de caixa _que mais atribula os consorciados. Esta diferença 
é decorrente do __ aumento constante do preço dos bens e da 
sua não entrega em tempo hábil. ·-

Da forma como está hoje, os consórcios só trazem bene~ 
fícios-aos fabricantes dos bens e a_ seus rcvended_o:r;:e.s, No 
caso dos automóveis, por exemplo, não interessam em nada 
aos fabricantes os direitos dos consorciados .. Se lhes apraz, 
fabricam os bens; se não, deixam os consorciados ao deus
dará. Por que o _GovernO nãO obriga as fábricas a entregarem 
os veículos aos consorciados_ já contemplados? Boa parte dos 
consórcios são administrados pelas próprias fábricas ou por 
seus revendedores. Por que, então, não exigir que cumpram 
a cláusula contratual que os obriga a entregar o bem em trinta 
dias da contemplação em assembléia? 

Proibir que os consorciádos de grupos para adquirir bens 
que não automóveis optem por veículos é discriminá-los, é 
dar-lhes tratamento desigual, pois_a mesma proibição não 
existe para a sítuação inVersa. Esse tratamento desigual é, 
no mínimo, -questionável juridicamente. Se o cidadão que 
já in.tegralizou todas as. suas quotas pode receber o dinheiro, 
por que não lhe ser tamb_ém defeso 9ptar por um carro de 
valor igual ou superior, arcando ele com _a diferença nesse 
último caso? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o número de pessoas en
volvidas_corn consórcios em nosso País_é inuito grande e essa 
atividade vive ao sabor das portarias e circulares transitórias, 
baixadas hoje e revogadas amanhã. A Lei n' 5 .• 768nl delega 
poderes totais e absolutos _ _ao Executivo para re-gulamentar 
a matéria, o que~ ·além de não ser salutar num _regime democrá~ 
tico, proporciona distorções como as_ existentes_hoje em dia._ 

Por isso, entendo ser urgente a _regulameptação dessa 
atividade por meio de lei. O primeiro passo nesse Sentido 
já foi dado por mim, ao apresentar o Projeto_ de Lei do Senado 
n9 188, de 1991, cujos pontos básicos já mencionei acima. 
Conto coni o apoio dos ilustres membros desta Casa ·para 
aprová-lo, a fim de que, assim, possamos evitar_ que medidas 
fortuitas sejam toinadas aç:> SabOr de acontecimentos momen
tâneos, em detrimento de cidadãos indefesos. 

Muito obrigado, . 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - $r. J;lresiçl.ent~. Srs. Se~adores, o_.90J11 
de transmitkctedibilidade é uma das características mais lou
váveis e desejáveis nas pesSoas. Para os governantes, a credíbi~ 

lidade é a chave da administração bem-sucedida, pois gera 
confiança, e confiança gera participação, que,- em última insM 
tância, gera progresso. 

O Governo Federal hoje está em situaÇão deplorável, 
por estar totalmente desprovido de credibilidade e por não 
contar nem com a confiança nem com a participação da popu-
laçiio- _ .. 

=-São inúmeros os exemplos -que demonstfam a- falta de 
credibi!idade~do Governo: promete prender os corruptos, mas 
permite que a corrupção se alastre; afasta administradores 
m~lsucedidos, mas os premia com postos mais elevados dentro 
do próprio Governo, ameaça punir aqueles que abusam das 
remarcações de preços e fecha os olhos aos reajustes cxageM 
rados e freqüentes. 

Essa enumeraçao seria longa. Deter-IDe-ei, no e-ntanto, 
em um fato que toca de perto a m"aioriã. da população brasi
leira. Trata-se da Previdência Social. Nesse assunto, o desen~ 
CC?_ntro de inform_~_ções poqe levar o pânico a muita gente 
que tem na aposentadoria, ainda que pequena, a fonte de 
sua sobrevivência. 

Vejamos, então, os fatos, senhores. No início de setem
bro, o Sr. Secretário Especial de Econoinia, Roberto Macedo, 
declarou peremptoriamente: "A Previdência está deficitária". 
No dia 14 de outubro, o Ministro António Rogério Magri 
declarou que a Previdência não poderia pagar aos aposentados 
o novo salário mínimo de Cr$42.000,00. 

Se a Previdência está deficitária, como garantiu o Secre
tário ROberto Macedo, ou sem dinheiro paia as aposenta
dorias, como declarou o Ministro Magri, as suas despesas 
tém que estar maiores do que suas receitas. 

__ Não é isSo o que está ocorrendo. De acordo com levanta
mento feito pelo INSS e que tenho aqui em mãos, de janeiro 
de 1991 a a_z.o~to último a arrecadação da Previdência foi 
de 4 trilhões e 482 bilhões de cruzeiros, e as despesas chegaram 
a 4 trilhões e 437 bilhões de _cruzeiros, registrando-se, no 
período, um superávit de 45 bilhões de cruzeiros. 

_ . Yerifican_do, el)tretanto, _o fluxo de çaixa de jane_iro a 
julho e de agosto deste ano, elaborado pela Coordenadoria 
de FinançaS do INSS, verificaremos que deve estar ocorrendo 
a vontade governamental de tornar a Previdência deficitária. 
Do contrário, como explicar que, no mês de agosto, as transfe
rências da União à Previdência, referentes a concurso-prog
nósticos- ou seja, dinheiro das loterias- tenham sido zero? 
Como explicar que, nos pri~ejt:_os oifo meses do ano, tenha 
a União arrecadado, em nome da Previdência,_ com a rubrica 
''Co_n_tribuição sobre _o Lucro'' das empresas, Cr$297 bilhões 
e só lhe tenha repassado Cr$95 bllhões? Como explicar que 
sob a rubrica "Finsocial" tenha a União recebido para a Previ
dêncía · Cr$956 bilhões e só tenha transferido ao seu caixa 
Cr$279 bilhões? 

Em termos de descompasso entre receita e despesa, um 
outro fato vem conspirar mais ainda contra os cofres previden
cjários:_historicame_n_~_9 dispêndio com a assistência médic:a 
e o Inamps tem gerado em torno de 25% do orçamento da 
Previdência. No período enfocado, esse dispêndio passou a 
31,56%, aumentando, pois, em mais de 26%. 

--Diante-dessa-situaçãO; só ternos-uma con-statação-a-fazer: 
_se_ a Previdência Social passa por dificuldades, o único culpado 
~-o_ Governo, q{.!e a administra m~_l. que permite g_ue os seus 
r~C;l,lrsos sejam dilapidados e que não lhe transfere a tempo 
e a hora os recursos que lhe são devidos. Com um rombo 
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desse tamanho a cada mês, não há iristituição que possa -s-e 
manter. 

São freqüentes as falas oficiais de que a Previdência ·está 
quebrada, de que não será possível, por muito tempo, arcar 
com o leque de benefíciOs- que paga. _ 

Só ácreditarei qriCíssO-é verdade no dia em que o "GOverno 
não retiver os recursos_ que lhe são devidos; no dia em Aue 
os muitos e vultosos débitos atrasados forem cobrados; no 
dia em que houver um sistema -de controle adequado que 
inviabilize a sonegação; no dia em que-se acabar com o paga
mento de indenizações indevidas e com a· possibilidade de 
fraudes contra ela. 

Se, depois de tomadas todas essas medidas, as receitas 
ainda ficarem inferiores às despesas, terá o Governa credibi
lidade para propor alterações no sistema previdenciário brasi
leiro. Por enquanto, os fatos conspiri\m--contra ess-a: possibi
lidade. 

Perdurando as atuais circuristâridas, permanecerei coin 
a idéia de que o problema maior da Prevíàênda no Brasil 
é puramente administrativo. - -

Obrigado pela atenção! 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Porteila) - Concedo a 
palavra· ao ·nobre Senador Odacir Soares. · ·- - - ·_ -----

O SR. ODACIR SOARES (PFL --RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no último 
domingo, dia 27 do corrente, tive o privilégio de receber o 
título de Cidadão Honorário do MunicípiO de Santa Luzia, 
no Estado de Rondônia,-que mC foi outorgado pela Cârllãfã 
de Vereadores, por iniciativa do Vereador Sebastião Barros 
da Silva. Tive ainda o privilégiO- de estar acompanhado dos 
Deputados Federais Reditário Casso I e Edison Fidelis, ambos 
do meu Estado, e ainda do ViCe~Prefeito de Porto Velho, 
Amiiael Silva, também agradãdo, e do Prefejtó César-Casso! 
daquele Municfpio. -

Ao evento compareceram os cidadãos de Santa Luzia 
que, com suas presenças, abrilhantaram mais ãínda aquela 
solenidade, que procurou homenagear alguém que, como eu, 
que há cerca de seis anos, juntameri.te COnl o Deputado Esta
dual Amizael Silva, deu início ,à-·ciiãçãO- daquele Município; 
desmembrando-o do Municípíó de Rolim de Moura, o que 
permitiU que aC:fuela pequena vila rapidamente _se transfor
masse num próspero e organizado Município do Estado de 
Rondônia, hoje" com cerca de seis mil eleitores e urna popu
lação de mais de 25 inil habitantes. 

Só de autonomia polítiCo-administrativa Santa Luzia já 
tem cerca de cinco anos, durante os quais teve consolidada 
sua área urbana e desenvolveu sua área rural onde se assenta 
um dos pólos mais importanteS da indústria madeireira e da 
pecuária do Estado. 

.. Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, devo 
registrar que também ali se realizava Lim enCOntro nacional 
dos Vice-Prcfcitos dos municípios brasileiros, cuja associação 
nacional tem como presidente o Vice-Prefeito de_ Maringá, 
Engenheiro Willy Taguchi. _ _ 

Naquela ocasião foi Criada a Associação ·dos Vice-Pfe
feitos -do Estado de Rondônia, cuja atuação estimo seja pro-
missora para o Estado. _ 

Dessa forma desejo, ffiais uma vez, corilo fiz naquela 
oportunidade, manifestar o meu maiS: profundo agradecimen
to ao povo de Santa Luzia, na pessoa do Vereador Luiz Vieira 
da Silva, Presidente da Câmara Municipal, que, por intei-

médio de seus legítimos representantes, pennítiram-rnc ser 
mais um Cidadão do Município. -

Era o- que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia. · 

. 0 SR. LAVOISIER MAIA PDT - RN-. (Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vários 

·senadores já vieram a esta tribuna para extemar seus pontoS 
de vist~ sob.re ? emend~o. Cre~os. que_ J?.enhum parlamentar 
pode ficar md1ferente a este conjunto de emendas encarrií~ 
nhado ao Congresso -NacionaJ pelo senhor Presidente da Re

-públ~ca. Queremos, neste momento, manifestar o nosso ponto 
de VIsta sobre alguns dos seus aspectos mais pertinentes ao 
bem-estar da Nação. · 

_ O Brasil de hoje vive uni dos momentos mais difíceis 
da sua fase republicana. Uma sombra de medo e de perple
x.idaçle paira sobre a cabeça da Nação angustiada: medo do 
dia de amanhã, causado pela incerteza que os nossos gover
nantes criaram com habilidade invulgar; perplexidade origi
nária da falta de respeito aos pr~ceitos j~rídicos que definem 
o" exercíciõ" da cidadania nos diversos setores da vida econó
mica, social e política. 

Talvez, ao longo da nossa história, nenhuma constituiçãO 
brasileira auscultou tanto os anseios dos diversos segm-entos 
da nossa sociedade. 

Antes da sua revisão, prevista para 1993, estamos convo
cados para votar o emendão, que, depois de marchas e contra

- marchas, ficou reduzido a menos da metade do seu tamanho 
iniciai. 

Não somos contrários às. emendas constituciOnais que se 
pretende levar avante. Até porque, nenhuma constituição é 
intOcável, e esta que promulgamos em 5 de outubro de 1988, 
já previu no seu -arf: 60 a neceSsidade de em-endá-la. Mas, 
ao mesmo tempo, o inciso 49 do citado artigo, restringiu o 
conjunto de emendas a serem feitas. 

Como observou adequadamente o eminente constitucio
nalista, Senador Josaphat Marinho, "na situação brasileira, 
diante de uma constituição aínda nascente, cumpre atentar 
neSsas premissas, sobretudo para fixar o que se devee o que 
se pode reformar". Reformar a constituição, acrescenta o emi
nente Senador, "por motivo circunStanciais é. desserviço ao 
Estado, à sociedade e ao governo,-·que- se· desguarnecem de 
razões de firmeza e confiança." (Discurso proferido na sessão 
de 18 de setembro de 1991.) 

De maneira pouco habilidosa, o Poder Executivo-mandou 
ao Congresso Nacional um conjunto de emendas muito supe
rior ao necessário para tirar o País da crise económica ein 
que se encontra. É quase consenso nesta Casa que, para encon
trar uma saída para a crise, bastaria o ajuste fiscal. No entanto, 
estarrios convocados a votar uma variada gama de emendas, 
algumas delas irrelevantes e supérfluas. 

S:rs. Senadores;-durante mais de 100 anos, a·sociedade 
ocidental acreditou nas virtudes da intervenção do Estado 
na economia como meiq de resolver_q_s problemas económicos 
e sociais causados pelo liberalismo económico do século passa
do. Agora, mais propriamente a partir dos anos 70, a então 
pzi-meira Ministra Margareth Thatcher, visando à reabilitação 
da decadente economia inglesa,-iniciou um prOcesso de privati
zação. No auge desta onda neoliberal chegou-se a falar até 
na privatização da famflia real inglesa. Antes' mesmo de se 
aVã.liar o sucesso das privatizações :lia Inglaterra, a onda neoliw 
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beral tomou conta de outros países do primeiro muntlo, tais 
como Itália~ França, Alemanha e outros do_ _Terceiro Mundo 
como a Argentina, o Chile etc ... até me~mo os países ditos_ 
socialistas estão procurando na adoção da economia de mer
cado uma saída para a crise econômiCó-sócial em que se encon
tram. 

No momento, a palavra de ordem é abrir o mercado, 
desregulamentar a economia, privatizar, enfim, reduzir apre
sença do Estado no se to r produ_tivo, Jazendo-o voltar às suas 
funções tradicioiiais: educação, saúde e segurança. Em síntese, 
Estado moderno é Estado modesto, gritam os partidários in-
condiciOnais da modernidade. .- , 

Entretanto, no contexto sócio-econôrnico do Bras_il temos 
que ter muito cuidado-com esta onda neoliberal. Não devemos 
nos esquecer de que, certo ou errado, grande parte _do desen
volvimento que alcançamos ocorreu de 1930 para cá, sob a 
égide da intervenção do estado nos mais variados setores da 
economia nacional. 

É preciso ir devagar com o andor. Infelizmente, sorrias 
uma caixa de ressonância do que se passa no primeiro mundo 
e grande parte da classe dirigente nacional vive afetada por 
um mimetismo inconseqUerite. 

No que diz respeito ao petróleo, o Presidente Collor vai 
de encontro a todo um passado de luta em defesa das nossas 
riquezas nacionais. No art. 21 do emendão, ele- propõe que 
"compete à União, explorar, diretamente ou mediante conces
são ou pêrmissão: · - - -

b) a refinaçãO do petróleo nacional ou estrangeiro, 
o transporte -marítimo do petróleo bruto de_ origem 
nacional ou de derivados de petróleo produzidos no 
país e o transporte, por meio de conduto, de petróleo 
bruto, seus-derivados e gás natural de qualquer origem; 

c) a iniportação e ·expoitação dos produtos e deri
vados básicos resultantes das atividades de pesquisa 
e lavra das jazidas ·de petróleo e gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos .. 

É curioso como o Governo é zeloso em m~nter somente 
o monopólio da exploração do _petróleo! É nest_a __ atividade 
onde os riscos são enormes; Os investimentos são vultosos 
e os resultados incertos. Entretanto, o Goyemo prOpõe a 
privatiza-ção_daquelas ativ_idades mais fáceis de executar,;m~is 
lucrativas e seln risco de gtandes perdas. Ao Estado brasilexro 
cabe o ônus de extrair das entranhas da terra e do fundo 
do mar o petróleo bruto e às companhias estrangeiras, 9-ue, 
ansiosas, esperam a nossa decisão. As bene:sses d_e refinar 
e transportar u nosso petróleo. 

Se o atual Governo, em nome da modernidãde, quer 
acabar com o monopólio do petróleo, por que não levá-lo 
até à exploração? O (J:ue sempre se questioiiou no Brasil foi 
a capacidade produtiva da petrobrás, de tomar o País autosufi
ciente em petróleo, e não o refino e o transporte deste produto. 
Por -estas e outras propostas é que ficamos desconfiados com 
as reais intenções do governo. 

Por outro lado, é bom lembrar aos burocratas do Governo 
que, neste programa de enxugamentC?_ da máquina governa
mental, não podemos deixar de incluir o BNDES, o Bancõ 
do Brasil e a Caixa Económica Federal. No cumprimento 
de suas atribuições, estes órgãos da administração federal ad
quiriram ações de numerosas empresas, cuja rentabilidade ~ 
é de resultado muito duvidoso. 

Referindo-se ã participaç_ão acionária destes órgãos no 
financiamento do nosso desenvofVimento, o Miriistro do Tri
bunal de Contas da União (TCU), Dr. Fernando GonÇalves, 
declarou-se perplexo com "A enorme massa de recursos colo
cados a serviço de empresas em que a União_tem participação 
minoritária." (Jornal do Brasil, 10-10-1991.) 

A título de ilustração, basta lembrar que a estatal BN
DESPAR tem hoje açde_s de 120 empresas privadas, cujo 

. valor estimado fíca em torno de US$1,2 bilhão, quase o equiva
lente a Usirninas. 

Neste programa de privatização, verdadeira operação de 
separar o joio (o Estado) do trigo (a empresa privada), deve 
o Gov-erno urgentemente pór à venda os milhões de ações 
que ele possui em 796 empresas financiadas pelo BNDES, 
Ba~1co do Brasil e Caixa Económica Federal. Vamos ser conse
qüentes: na economia de mercado, como é apregoada pelos 
neoliberais, os empresários devem andar com as SUas próprias 
pernas. O Estado não pode continuar sendo muleta de nin
guém. 

No que diz respeito aos direitos sociais ·do cidadão, e 
particularmente dos servidores públicos, os idealizadores do 
emendão esqueceram o preceito constituCional que diz que 
os direitos e garantias íridividuais não serão -objeto de proposta 
de emenda (item IV, inciso 49 do art. 60 da ConstituiçãO 
Federal). Por conseguinte, a estabilidade dos servidores públi
cos é inegociável. Trata-se de um direito adquirido, constitu
cionalizado. Somente outra Assembléia Nacional Constituinte 
é que poderá mudar este dispositivo. 

Ademais, o artigo 41 do emendão propõe a odiosa distin
ção entre servidores públicos de primeira categoria, que adqui
rirão estabilidade após dois anos de efetivo exercício, e os 
de segunda categoria, cuja estabilidade só poderá ser adqúirid3. 
após dez anos de _serviço. Isto é inadmissível pelas razões 
já apresentadas anteriormente. 

OutrO- aspeCto do emendão que queremos comentar é 
o art. 3~ que diz o seguinte: "fica a união autorizada a-fnstituir, 
potlei ordinária, imposto incidente sobre os ganhos auferidos 
pelos mutuários em decorrência do não pagamento do saldo 
devedor remanescente na quitação do contrato de financia
mentO habitacional". 

- í:5e--f3.to, a nlatéria que· é Objeto des"te artigo é à mesma 
do art. 22 da Medida Provisória n' 294/91 e do art. 25 do 
Projeto- de Lei de CáflVersãÕ n9 6i9i. É oportuno-1ernbrai
que -~stes dispositivos foram rejeititdqs, no plenário, do Con
gresso Nacional, nas sessões de 27 e28 de fevereiro do corrente 
ano, por terem sido considerados ilegais e inconstitucioilills. 

Adep:~ais, a criação rlo imposto sugerido pelo emendão 
(art. 39) fere o princípio constitucional e a norma legai; de 
que a lei não prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico 
perfeito, conforme o disposto no art. 5'", inciso XXXVI, da 
Constituição Federal, que diz o seguinte: 

"A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada." 

Eram estes, senhores senadores, alguns comentários que 
tínhamos a fazei- sobre o conjunto de propostas de emenda ª- Consti_tuiÇão. Esperamos que, na apreciação e na votação 
de matérias tão complexas, o Congresso Nacional decida em 
favor do que for melhor para o bem-estar do povo brasileiro, 
sem, todavia, ferir os direitos adquiridos pela Constituição 
de 5 de outubro de 1988. -
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O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEffiA (PFL- AL. Pronun
cia o· seguinte discurso.) ~-St:._ .Presidente, Srs .. Senadores, 
esta Casa, em memorável sessão realizada em 23 último, a pro~ 
vou em primeiro turno a- antecipação do_ plebiscito sobre a 
forma de governo, conforme prevê a Constituição. 

A Emenda do Senador José Richa, que propõe para abril 
de 1992 a consulta popular, obteve ciilqüenta e três votos 
contra quinze. Depende agora da aprovação em segundo tur:
no, antes de ser enviada à apreciação da_ Câmara d_QS Depü:. 
tados. _ 

A antecipação do_ plebiscito, como -todos sabem, é de 
inspiração nitidamente parlamentarista e pretende evitar que 
o debate público sobre a forma de governo possa ficai ·condi
cionado pela campanha presidencial quando, candidatos à Pre
sidência da República com expectativas formadas quanto às 
possibilidades de eleição, e~gajem-se numa ·cruzada antiparla
mentarista para conservarem intactos os iiTtperiais podere-s 
do atual sistema, que desejam exercer na plenitude. 

A discus_são pública sobre o regime, antes da campanha 
eleitoral à Presidência, alcançaria resultados mais autêmicos 
que, acreditamos, consagrem o parlamentarismo como o_ cami
nho a ser seguido pelo Brasil, a exemplo do que ocorre nos 
países melhor politizados do planeta. 

Não se julgue, porém, como alguns mais apressados, que 
a antecipação da Emenda Parlamentarista represente um gol
pe branco contra o mandato do Presidente CoiJor, Não._ O 
atual mandato presidencial será mantido intocado. 

A mudança do regime para o próximõ Presidente, signifi
cará, porém, uma eficiente rriedida para superar a crise pó i" 
que passa o País, pois, definido o futuro político das institui
ções brasileiras, tornar-s.e~á possível a realização de. alianças 
para implementar medidas iridispeD.SáVeis à solução dos pro
blemas atuais. A indefinição quanto ao futüro do regime deixa 
espaços cinzentos no quadro político, dificultando a tomada 
de posições por partidos e lideranças. 

De parabéris o Senado da República pela iniciativa de 
antecipar o plebiscito. Parabéns ao Presidente Fernando Co
llor que, com sua ne_utralidade _sobre a questão, dá, mais uma 
vez, o testemunho de respeito ao Parlamento brasileiro. __ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a evo~ 
lução histórica do nosso País foi marcada por um profundo 
processo de deformação. A dependência intemaciõnal de um 
lado e o autoritarismo ln terno do outJ:o, constituindo os pilares 
de sustentação do nosso edifício social, criaram formas de 
dominação deletéria, que permanecem perfeitamente vivas 
e em pleno funcionamento até hoje eril noss~ prática da vida 
cotidiana. Assim, sempre Ioi através das mentiras, do paterna
lismo, do fis1ologismo, da violência, da corrupção, de pro
messas não cumpridas e da exclusão deliberada de particip-ação 
das grandes massas da vida política, que as elites conStruíram 
o seu poder político e inicüuam o seu processo de acumulação 
de capital. Portanto, desde 1500_até os nossos dias, há quase_ 
500 anos de nossa discoberta, o Pajs foi sendo construído 
de maneira destorcida, sem se levar em conta determinados 
valores éticos de conduta moral e de cidadania. 

A História do Brasil é~ infelizmente~ uma história de 
submissão, em primeiro lugar, ãs potênciã.s coloniais da época, 
Po~ugal e Inglaterra: -H~je, estamos na órbita dos Estado,.s 
Umdos e da Europa Octdental desenvolvida, atolados até 
o pescoço, com· uma dívida externa de cerca de 110 bilhões 
de dólares, contraída toda ela com o_s seus bancos, principal
mente os de origem privada. 

-- ;-Analisando friamente, o saldo desses quase 500 anos, 
an mvés de nos orgulhar, nos entristece. Não pretendo ser 
pessimista nem ter uma visão cética e Catastróficã do Brasil, 
procurando esconder o outro lado da medalha, nem me recuso 
a admitir que o Brasil realizou um verdadeiro-milagre econó
_mico de 1945 até os primeiros crnos da década de 70. Evidente
mente, não se pode negar que o Produto Interno Bruto do 
País teve um crescimento· inclusive maior do que o Japão 
n~s primeiros 25 anos após a II Grande Guerra. Todavia, 
nao se pode negar que, durante todo esse periodo, a concen
tração da renda aumentou nas mãos de uma minoria, o País 
fico ti s-ocialmente mais pobre, as cfdades incharam cnm a misé
ria do Nordeste, as favelas se multiplicaram por cem vezes 
e mesmo-doenças sociais que já haviam desaparecido, volta
ram a atacar. No plano das liberdades democrátiCas, também 
não fomos felizes. 

POliticamente, nunca tivemos Uina ·soded·ade~está·ver e 
poi isso ~onv_ivemos rriuito pouco com a democracia e bastante 
com a instabilidade irlStitucio-nal. A título de exemplo, pode
mos recordar uma série de desencontros históriCOs que ilus
tram bem como sempre fomos e continuamos a ser. A Repú
blic~.Eroclamada em 1889 já começou com uma intervenção 
militar liderada pelo Marechal Deodoro da FonseCa, fiel escu
deiro do Imperador D. Pedro II e republicano indeciso, que 

· se-"tornou primeiro Presidente do Brasil. Embalado pela facili
dade com que conseguiu desestabilizar o Império e deslum
brado com o poder, o Mal. Deodoro, juntamente com seus 
assessores, na maioria militares, fechou o Congresso _em 1891 
e se tornou ditador por 20 dias. Não concordando com iss_o, 
o Marechal Floriano Peixoto, seu vice, percebendo que não 
levava nenhuma vantagem nesse novo contexto político, resol
veu, por sua vez, preparar o seu golpe. Assim, ein 23 de 
novembro de 1891, o Mal. Deodoro renuncia e o Mal. Floriano 
assume a Presidência da República. Entre 1893 e .1895., acon
tece ·conseqüentemente a Revolta da Armada e a Revolução 
Federalista-e em 1897, o Presidente Prudente de Moraes sofre 
um atentado no qual morre, em sua defesa, o Mínistro _da 
GllêiTa~-Marechal Carlos Machado Bitencourt. 

Efetiyamente, dos anos 20 .até .:;1 eleição Qo atual Pr,esi
dente, o País conheceu· duas ·revoluÇões·, -ém 1930 ·e 1964; 
cinco Golpes ou Contra-Golpes de Estado, em 1937, 1945, 
1954, 1961, 1968; e um sem-número de_ rebeliões militares 
e de radicalizações populares. Inegavelmente, a redemocra
tízação efetiva do Pais só aconteceu em 3 de outubro de 1989, 
conr a vOlta da eleição direta para Presidente da República. 

Analisando sucintamente todo_esse período de instabi
lidade institucional, podemos perceber a presença de duas 
determinantes que sempre interferiram diretamente no e_quilí
brio do processo político -as mudanças de equilíbrio do 
processo político '!-as formas políticas de adaptação das elites 
às mudanças sociais. A primeira reaçã'o corresponde ao movi
mento de acomodação de novos ateres no uriíVerso _do sislema 
político: da elite. A segunda reação cOrresponde a uma verda
deira rejeição, por parte de todas as elites do poder. a qualquer 
ameaça, real ou imaginária, de -as·ceriÇãO política das camadas 
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e tem cura._ Existe sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores; cu.ra 
para a impunidade, para a corrupção, para a falta de responsa
bilidade, para a recessão e para o de~nimo. Todavia; o· Go
verno que temos, mal completou um ano e é uma verdadeira 
frustração. As promessas_ de campanha, assumidas com' tanto 
vigor, foram logo transformadas em pesadelo. O confisco da 
poupança pública, agora devOlvida em dezenas de_ prestações, 
depois de 16 meses em que perdeu 192% para a inflação, 
o combate à crise económica que se transformou em recessão, 
e a tão propalada "_caça aos marajás", que terminou virando 
na verdade um típico ·safari de propaganda, são· o·-resultado, 
até agora, do grande "Programa de ~_cconstrução_ Naciona~", 
proposto pelo atual Presidente, em sua "memorável" campa
nha de 1989. 

Estou totalmente convencido, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, de que só _com uma verdadeira democracia.: baseada 
na participação total e absoluta da população, é que-COnsegui
remos reconstruir o Brasil. Não se vence a crise económica, 
não se modifica a paisagem social, não se supera a miséria, 
não se debela a corrupção, não se ordep_a a adminiStração 
pública, a aplicação dos recursos e a eficiência dos serviços 
existentes, com discUrsos demagógi~os,_ nem prometendo mi
lagres à população. A saída para o Brasil está na busca da 
verdade, na aplicação de soluções altern'at1vaS baratas e na 
confiança da capacidade de criatividade do_ seu povo - é 
lógicO, através da educação de base d~ qualidade e de um 
sistema de saúde que não seja tão vergonhoso. 

A democracia que imagino passa- eXatame-nte por a(, e 
não é um sonho. O que não devemos- rrüiis_ aceitar é o culto 
ao atual modelo de poder, baseado no autoritarismo interno 
e na dependência internacional. Assim, a iiOssa •·pCrestroika" 
deve começar com essa tomada de consciência._ U1;11a elite 
dirigente que aspira s-er moderna e que aceita a democracia 
real como a forma mais perfeita -de govetnabilidade, não tem 
mais necessidade de se atrelar a princípios e dogmas que daqui 
a pouco estarão completando cinco séculos. 

Se o Bi"ã.Síl e suas elites nãO 3.bandonarem as velhas práti
cas, permaneceremos perdidos na poeira da história. A lide
rança política que perceber esta mudança estará realmente 
colocando o País na vanguarda da transformação ~conómica, 
política e social. Precisamos U-rgentemente fixar um--rumo e 
um objetivo para este País. É preciso- que -a população brasi
leira tenha esperança e pas-s-e a respeitar o seu País e as suas 
instituições. Todavia, não se- pode exigir desta população o 
respeito, através do mau exemplo. O que falta ao BraSil é 
uma verdadeira liderança e um projeto de Nação. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discursq.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~ores, desta 
tribuna, desde 1977, já falei sete vezes sobre as-extraordinárias 
riquezas minerais de Sergipe, a importânCia de sua exploração 
e o potencial económico e estratégico dessas reservas para 
o desenvolvimento nacional. 

A história da industrialização do potássio em Sergipe 
é longa e teve a partieipãçâó de muitos sergipanos, de muitos 
brasileiros entusiasmados com as imensas possibilidades da 
exploração de minérios estratégicOS -para a agricultura e, na 
ocasião, exclusivamente importados. 

Desta tribuna, em 12 de dezembro de 1989, manifestei 
a decepção, o protesto c a indignação do povo sergipano 

pelas campanhas de esvaziamento da Petromisa, subsidiária 
da Petrobrás no campo da mineração, que já incluíam na 
lista das estatais que sefiãm extintas. -

A Petromisa-, em Sergipe, opera o complexo de Mina 
e Usina de Taqúari Vassouras, ·que no Munícípío de Rosário 
do Catete eXtrai sais potássicos, -magnesianos -e ·sóâicos-, a 
partir dos minerais halita, carnalita~ silvinita e taquidrídica. 

Esta empresa, primeira no Brasil, e única no Hemisfério 
Sul a produzir potássio foi implantada em 1979, quando gover· 
nava o Estado o Dr. Augusto Fnincõ, e _dimensionada para 
produzir 600 mil toneladas/ano a partir de uma reserva já 
demarcada em 3,3 milhões de toneladas, situada nas_ imedia
ções. 

Recordemos -que 95% da produção mundiil.l de pOtássio 
destina~se à .agricultura, e até então este material que entra 
na composição dos fertilizantes NPK era totalmente impor
tado. 

Imagine-se um país. de dimensões contine~tais como o 
nosso, dependente ~ _'!"ocacionadc_? para a agric~ltura, cujas 
terras, principalmente as mais afastadas do litoral necessitam 
de coríetivos e fertilizantes, ficando na dependência externa 
de -potáSsio. 

A Petromisa, resultado de uma luta incansável de muitos 
brasileiros iMbuídos de visão e vigor patrió-tico, nasceu para 
romper esta perspectiva sombria de dependência externa des
ses insumos para a-produção de alimentos. 

DeÍlunciei desta tribuna as campanhas sórdidas, traiçoei
ras, de Iesa-pátriã e de interesses escusas que se orquestravam 
contra a Petrobrás e sua subsidiária, a Petromisa, Visando 
desacreditá-la, em seus objetiVos, peraitte a opinião púbfica, 
para que fosse extinta. 

Em Sergipe e na Amazônia, segundo estudos da Petrobrás 
e piospecções já realizadas, existem imensas reservas de potás-
sio e outros minerais similares. -- - ~o 

É verdade que a empresa vinha passando por uma fase 
difícil, operando no verm~lho, com dificuldades de novos in
vestimentos iiidísj:iensáveis -à-·Süã CoitSOHdação, isto _devido 
principalmente e uma conjuntura económico-financeira adver
sa, fruto da crise geral da época, despesas administrativaS 
e operacionais eleVadas etc. mas que, em absoluto, colocava 
em risco sua extraordinária Viabilidade. 

A bancada de Sergipe, Senadores e Deputados Federais, 
tendo a frente o Govern.-crdor João Alves Filho, lutou, se articu
lou, procurou sênsibilizar o Gove-rno para a absoluta impõr
tância da Petromisa para o Nordeste e para o Brasil, e, final
mente, o Sr. Presidente da República, Fernando Collor de 
Mello, convicto de que os objetivós que esta valiosa empresa 
vinha alcançando eram indispensáveis para a autonomia do 
Brasil no _setor de fertilizantes, resOlveu, num gesto de visão 
e clarividência preservar o .. Projeto de Potássio"- a 'Cargo da 
Petromisa. -

A Convite do Senhor Presidente da República, Fernando 
Collor de Mello, e do Ministro João Santana, com muita 
satisfação e alegria, participei ontem, dia 28, da cerimónia 
de -ª_s_sinatura do. acordo geral entre a Petrobrá~, a_ Petromisa 
e a Companhia Vale do Rio Doce, para a continuidade do 
projeto de produção de Potássio, a cargo da mina-usina Taqua~ 
ri· Vassouras_. 

Por este acordo, a Vale do Rio Doce assume _a_ operação 
e os negócios do complexo de Taquari~Vassouras durante 25 
anos, mediante remuneração à Petrobrás e ma.ntendo-º ço_rpo 
técnico e funcional da cessionária, resolyendo, desta f-ºnna 
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as implicações sociais e preservando os aspectos económicos 
do referido projeto. - -

COm esta providência tomada pelo GoV-emó, aliando a 
Companhia Vale do Rio DOce à Petrobrás para salvar o nosso 
projeto pioneiro de exploração e produção de potássio;-serão 
investidos 26 milhões de dólares, objetivando duplicar a pro
dução anual de cloreto de potássio, hoje de 110 mil toneladas 
por ano. Atualmente o consumo nacional do produto é de 
dois milhões por ano, o que acarreta uma despesa de 300 
milhões de dólares com importações. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço o registro dessa sole
nidade realizada no PaláCio do Planalto, no dia 28 do corrente, 
às 10 horas, na Sala de Audiências, localizada no 39 andar, 
por considerar a assinatura desse acordo concernente_à explo
ração ·do complexo induStrial Taquari-Vassouras, no Estado 
de Sergipe, da maior importância para: O- Estado e para a 
nossa conquista da autonomia interna desse produto tão indis
pensável, prioritáriO é'estnitégico paràá3griCi.zltura, atividade 
básica para a produção de alimentos. 

Na ocasião falaram o Presoídente da Petrobrás, Dr. Ernes
to T~iX.éira Weber, explicando os _critérioS, as bases da conces
são e as principais vantagens para aS partes e para o Governo, 
além das perspectivas mais piomissoras para ó- s-eTor em· que 
os produtos da PetromiSa são utilizados; o Presidente da Com-
panhia Vale do Rio Doce~ Dr. Wilson Nelio Brumer, manifes~ 
tando o seu propósito de destinar substanciais recursos e expe-
riências da Companhia para multiplicar a capacidade produ
tiva do País na área de fertilizantes; e -finalmente, falou o 
Mífiistro João Santana reiterando a relevância do acordo assi
nado e dos resultados previstos com a medida que o Presidente 
Fernando Collor acabava de aprovar visando, não somente 
salvar o complexo industrial-Vassouras e amparar seus servi
dores, mas, ptinciPalmente racionalizar, sanear e impulsionar 
a produção de um recurso altamente estratégiCO pãi"a o desen
volvimento nacional. 

Peço a transcrição, ·com o meu proninl.ciamento, dos tele
gramas que recebi do Embaixador Osmar V. Chohfi,-trari:Srrii
tindo-me o convite do Senhor Presídente da República, o 
telegrama do Ministro João Eduardo _de Santana, Miilistro 
de Estado daJnfra.:E_s_t_ru_tu_ra, e do GoVernador de Sergipe, 
João Alves Filho, todos relativamente ao importante evento~ 

E, finalmente, Sr. Presidente, desta tribulta dO -Senado 
Federal, manifesto os agradecimentos-do Estado de Sergipe 
ao Presidente Fernando Collorque atendeu, conforme prome
teu, ao pedido do Governador João Alves Filho e às inúmeras 
solicitações que lhe foram transmitidas por órgãOs de classe, 
lideranças comunitáriaS e pelos representantes do ESta-do no 
Cbflgtesso Nacional. -- -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BABTISTA EM SEU DISCURSO: 

A Sua Excelência 
Senador Lourival Baptista 
se-nádo Federal 

Incumbiu-me o Senhor Presidente da República de convi~ 
dar Vossa Excelência para assistir à Ceriiitónià áe aSSínâtura 
do acordo geral entre a Petrobrás, a Petromisa e C.V.R.D., 
a realizar-se no· dia 28 de outubro de 1991, às 10:00 horas, 
na sala de audiências do 3o andar do PaláCiO do Planalto. 
CordiaiS saudações, embaixador Osníar V. Chcihfi; Chefe do 
cerimonial da Presidência da RePúbficã. - ·· · 

. Urgente 

Exm' sr. 
Sen-apor Lourival Baptista 
Senado Federal 
BraSiliaiDF 
70160 

Apraz-me convidar V. Ex~ para solenidade de assinatura 
do d_ecreto e acordo geral conce_me_ntes_ à exploração do com
plex~ indlJ~tri~!}'aquari~Vassouras, no estado de Sergipe. A 

. ref~n~-~ ~olemdade contaram-- corn _as pres_enças do excelen~ 
tíss1mo Senhor· Presidente da República e do Governador do 
estado de Sergipe, e será realiza-dã. no Palácio do Planalto 
no dia 25-10-91, às 17:15 horas. Atenciosamente, João Eduar
do Cerdeira de Santana- Ministro de Estado Infra-Estrutura. 
Palácio do Governo Aracaju/SE NR 3ll40 23/1úl9i 18:00 horas 

Urgente 
Exlll' Sr. 
Senador Lourival Baptista
Senado Federal 
Brasllia - DF 

· ~umprimentando-o ~cordiaimente. Tenho o prazer de 
conv1dar Vossa Excelência para acompanhar-me ao Palácio 
do Planalto, no próximo dia 25-do_corrente, as 17,15 horas, 
para a solenidadf? em que serão assinados o decreto e o acordo 
geral concernent~s- a exploração do complexo industrial Ta~ 
quari~Vassouras. _ - - -
João Alves Filho 
Governador Estado Sergipe. 

Durante .o discurso do Sr. LoU:rival Baptista o Sr. 
Luddio Portel/a, Suplente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Rene
vides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência-designa para a Ordem do 
Dia da sessão ordinária de amanhã, ás 14 horas e 30 minutos, 
a seguinte 

QRDEMDODIÃ 
-l

REQUERIMENTO N' 646, DE 1991 

Votação, em turno únicó, do Requeiimerito n~ 646, de 
1991, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais 
a- convocação -do .Senhor Ministroe da Economia, Fazenda 
e Planejamento para prestar, perante o plenário do Senado 
Federal, informações sobre assuntos relacionados com sua 
pasta. 

-2-
REQUERIMENTO N' 649, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 649, de 
-1991, do Senador José Eduardo, solicitarido, nos termos regi
mentais a transcrição nos Anais do Senado Federal, do artigo 
publicado no jornal O Estado de S- Paulo , edição de 24 
de setembro de 1991, de aurtoria do Senador Roberto Procó~ 
pio Lima Netto, intituiado '~A Chantagem dos Petroleiros". 

-3-
REQUERIMENTO )'l' 686, DE 1991 

Votaç-ãu, em· turno únicó, do Requerimento no 686, de 
1991, do Senador -Valmir CampeJo, solicitando tramitação 
conjunta para o Projeto de Lei do Senado n' 91, de 1991, 



7516 Quarta-feira 30 DIÁRTO DO ~CONGRESSO NACIONAL .(Seção II) OUtubro de 1991 

de sua autoria e o Projeto de Lei da Câmara n9 81, de 1991, 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõem sobre 
a expropriação de terras com culturas ilegais de plantas pSico-
trópicas, e dão outras providências. . _ --

-4-
REQUERIMENTO N• 699, DE 1991. 

Votação, em turno único,- do RecjueririiCrito n~ 699, 06 
1991, do Senador Nelson Carneiro, sOlicitando, nos term_os 
do art. 172, irtcíSO ·r, dó :Regíriieiito Interno, a inclusao , em 
Ordem do Dia, do PrOjeto de Lei do Senado n9 278, de 
1991, de sua autorià, que altera o item III do art. 59 da Lei 
n' 8.059, de 4 de julho de 1990. ~ · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)--Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às lp_ ~ora§_ f! 10 minu~os) __ _ 
DISCURSO PRONUNCIADO PE'LO SR. 

EDUARDO SUPL!CY NA SESSÃO DE'L:r:í.IJ-91 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SE
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR, EDUARDO -SUPLlCY (PT :_ SP. Pronuncla o 
seguinte discurso.) - Sr._ Presidente e S{"s. S~na:êfõ~Ies · etit 
primeiro lugar, gostaria de comunicar a esta Cã.Sa cfue-o açab9 
de receber do Senador Jarbas Passarinho, DignísSirilO Ministro 
da Justiça, Ofício nos seguinte termos: · · ·· · 
Exm'Sr. 
Senador Eduardo Suplicy 
Senado Federal 
Nesta 

Senhor Senador, 
Lastimo que Vossa Excelência se tenha magoaaO cOm 

a declaração que fiz, e foi, publicada, a respeito da ameaça 
que lhe teria sido feita pelo Deputado João Alves. De um 
modo geral, o que uma pessoa, tomada de ódio, promete 
ao ameaçar um desafeto é, em lugar de dizer "que lhe vai 
dar um tiro nas nádegas", é dar um tiro na boca, ou na cara. 
Essa é a expressão corriqueira. Assim é que tomei as palavras 
atribuídas ao Deputado como ridículas, e foi como o intento 
de minimizar o episódio e até lhe dar um sentimento picaresco, 
que disse o que disse. · 

Em face, porém, de sua reação desfavorável, apresen
to-lhe formalmente o meu pedido de desculpas, pois em ne
nhum momento pretendi faltar-lhe ao respeito que lhe dedico 
como homem público que, nada obstante de mim distanciado 
por conviCções- ideológicas, merece o meu apreço. · .-

"' · Renovo-lhe a expressão de minha admiração. -.Senador 
Jarbas Passarinbo,Ministro da Justiça. 
... Quero registrar a importância da mensagem do Ministro 
)arbas Passarinho, que manifesta apreço e respeito para com 
esta Casa, e para com um· membro· dó Senado Federal. 

Conduta digna de respeito. Primeiramente, por-·s. Ex• 
ter reconhecido o que declarou,·o·que nem sempre acontece 
com ·as pessoas na vida pública. Em segundo lugar, o seu 
reconhecimento vem em termos de um pedido de desculpas. 

Quero salientar que de nenhum representante do povo 
pode-se aceitar o uso de expressões tais como as· ditas pelo 
Deputado João Alves. É preciso ressaltar que, na própria 
Comissão Mista de Orça:m.e'ntb, S. Ex~ havia dito ao miCrofone 
- e está gravado - que iria resolver o problema "noutro 
terreno••, o que já seria inteiramente inad~quado. Ao jorna
lista da revista Veja, o referido Deputado repetiu aquela ex-

. -.--·:.--.:·- ' 

pressão, e dep_ois, ao invés de re.conhecer que a havia dito, 
preferiu nâo confirmar as suas próprias palavras. E·eSte· cOnSti
tui-se um exemplo que constrasta ~om a seríedade com qUe 

. coStUma agir o Ministro Jarbas P::issarinhp. 
. -- .-QU.eio. sali~~tar êjue, no ·mesmo oficiO que enviei aO Minis- · 
tro Jarbas Passarinho, lembrei-O de que na sexta-feil'ã retra-· 
sada, em audi~nci_a pe~s.oal, S. Ex~ me_ afirmqu_ _que d"ehtro 
de uma semana, ou na chegada ao Brasil do P.residen.te do 
Senado Mauro Benevides, e do Ministrq MarcíJio Marques 

· Moreira, iria resolver o problema do restabelecimento do ple
no acesso do Senado ao Sistema Integrado de Administração 
Fína~ceira da União:~ SIAFI. ~·at~ hoje !!guardo a provi
déilcia. · · · · · 

.:: _ Ai.n_da h?je, pela manhã, durante depoinlerito;; Õ Procura
dor-.Geral da Re.pública, Dr. Aristides Junqueira; perante a 
CQmissão de;: .Constitti1ção, Justiça e Cidadania; tendo sido 
cie.n..fificdo .do problema, esclareceu que o Senado Federal 
poderá, a qualquer momento -se assim entender- ingressar 
na j!lstiça jl!-nto ap SUpremo Tribunal Fe.deral, por·ser direito 
constitucional, por ser direito·garãntido pela ConstituiÇãO Fe
deral, invocar aquela Corte, para gar'!fl:tlr 'o· teStabeleciment~ 
do pleno acesso do Senado Federal a"o SIAFI. Por outro lado, 
pól!de.roil, entretanto, que seria de bom __ senso ser_ soluciOnado 
o problema administra tivamente, uma vez que seria lamen
·t4vel ocorrer um confli~o. entre os Poderes Legislativo e Execu
tivo. E S~ Ex! Considerá coino um direito _l(quido e certo o 
Senado Federal ter pleno acesso ao SIAFI. Assim, Sr. Presi
dente, venho relembrar à Mesa que este assunto aiilda está 
pendente. Espero e corifiO qlie possam .o MinistrO da Justiça, 
Jarbas Passarinho, e o Ministro da Economia, Fazenda e Pla
nej"amen.to, Marcílio Marques Moreira, o q~anto antes, ainda 
nesta semana, entrar em conta to· Coni O PreSidente do Senado 
Federal, levando em conta o bom s"enso, a fiiri -. de resolver 
positivamente esta questão relacionada ao tema ·da Presente 

Renovo-lhe a expressão de minha admiração. - Senador 
Jarbas Passarinho, Ministro da Justiça. 

·-Quero registrar a im.portâilcia da mensagem do Ministro 
Jarhas Passarinho, que manifesta apreço e respeito para coni 
esta CaSa, e para com um membro do Senado Federal. 

Conduta digna de respeito. Primeiramente, por S. Ex' 
ter reconhecido o que declarou, o que nem sempre acontece 
com as pessoas na vida pública. Em segundo lugar, 9. seu 
reconhecimento vem em termos de um pedido de desculpas. 

Quero salientar que de nenhum representante do povo 
- pode-se ?Ceitar o uso de expressões. tais como as ditas pelo 

Deputado João Alves. É preciso ressaltar que, na própria~ 
Comissão Mista de OrçamentO, S. Ex•-havia dito ao microfone 
- e. está gravado - que iria resolver_. o problema ''noutro 
terreno", o que já seria inteiramente inadequado. Ao jorna
lista da revista Veja, o referido Deputado repetiu aquela ex
pressão, e depois, ao invés de reconhecer que a havia dito, 
preferiu não confirmar aS suas próprias palavras. E" eSte consti
tui-se um exemplo que constrasta com a seriedade com que 
cOstuma agir o Minis~ro Jarbas Eassarinho. . 

Quero salientar que, no mesmo ofício que enviei ao Minis
tro J~bas Passarinho, lembrei-o de que na sexta-feira retra
sada, em audiência" pessoal, S. E~ me afirmou que dentro 
de uma .semana, ou na chegada ao Brasil do Presidente do 
Senado Mauro Benevides, e do Ministro·Marci1io Marques 
Moreira, iria resolver O problema_go resta,belecimento dp_ple
no acesso do Senado ao Sistema Integrado de Adminjstração 
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Financeirã- da Únião - SIAFI. E até hqje a~uaido a 'pr?~i~ . 
ctên;ci~, _ 

0 
' ' 0 , - , r - ~ , ' , , -

Ainda hoje, pela manhã, durante-depoimento? ó PtocUr,:_a~ 
dor-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira, perallte 3 
Con:íiSS'ãó ··de COnstituiÇão, 'JustiÇa e Cidadánili; iendO. sido 
cientificdo ,do problemá, esclarecc_:u que 'O seD:ict_o .'Eede.r:ai~ 
poderá, a qualquer momento -se assim entender- ingressar 
na justiça junto _ao_ Supremo Tribunal Federal, por ser direito 
constitucional, por ser direito garantido pela Constituição Fe
deral, invocar aquela Corte, para garantir o restabelecimento 
do pleno acesso do Senado Federal ao SIAFI. Por outro lado, 
poriderou, enúetanto, que seria de b_Om'senso ser soluCionado' 
o problema administra tivamente, uma vez que seriã lamen
tável Qcorrer 1-1m conflito entre os Poderes Legislativo e Execu
tivo .. E S. Ex~ considera conló ·um 'direitO'Iíquidó e- Certo o 
Senado Federal ter pleno acesso ao SIAFI. AsSim, Sr:· Presi
dente, venho relenibrar à Mesa que este assunto ainda está 
pendente. Espero e confio que possam o Minístro_ da Justiça; 
Jarbas Passarinho, e o Ministro da Economia",- Faiendã ·e-pra._~ 
nejamenro. Marcílio Marques Moreira, o quanto antes,_ainda 
nesta semana, eritrar· em OOntato com o Presidente_do Senado· 
Federal,_ I_evando e~. conta o Porp sensO, a fim ·de 'résoiVer' 
posítiyãm~nte esta questão relacionada ao te·ma dà ·pres-ente 
sessão extraordinária. · · ' · 

O Se-nado! José RiCha- gostãfii qUe o pOVo brasileiro 
•pudeSse, em 21 de abril de 1992, escolher o' iegime de GoVerno 
entre a forma republicana ou a monárquica, e entre o sistema 
parlamentarista e o presidencialista. 

Muito bem. sCja no-ptesídencialis_mn, seja· no parlamen
tarismo, é preciso fõ'ita1ecer-·s.e o CongressO Nacional. Passo 
nesse sentido foi dado quando a Consfituíçáo de' 1988 atdóuiu · 
dive'rsos'podei"es 3o Coiigresso Nadonal, dentre eles 8. fiscáli-
zação dos atas do Executivo. . 

Ora, corria podemos pensar no ·parlamentarisfno sE até 
hoj~. tendo ç_m nossas- mãos a possibilidade de fo_r_talecer o 
Congi'ess<o Nacional para melhor fiscalizar o Ex..eci.iti'ú~·.--ainda 
não conseguimos conquistar Cssc direito, nó -próJ)rió-regiin_e_ 
presidencialista? -- ' - = ~- - - - -

Relacionado a este fato, eu g"ostaiia tambéril de enaltc_cer 
a posição tomada pela Bancada do PMDB no Senado Federal, 
que, em nota divulgada·ontcm decidiu o seguirite:-prtineir·o, 
repudiar qualquer acordo visarido a distribuiçâo de ·recursos 
orçamentários, que não se sustente em crit€iio:SBgOrosarhen"te 
públicos e transparente's, reconhecidos e apoiados pelo Plená-
rio da Comissão de Orçamento:--- ·-· -- ---~--- -· 

SegUndo, manifestar apoio à substitUiç_ãó do Relator-Ge
ral da_ referida CoinisSã.Q, parã que- se -criem as condições 
da viabilização da propositura aciri'la. 

Quero cunipfiineritãr"a bancada do PMDB por-esse firme 
posicionamento que, aCieditO, vem contribuir para que possa
mos ter uma solução que signífique 6 foftalecime~to dó Parla
mento que, de forma alguma,_ possam o Plenário do Senado 
e o Plenário da Câmara dos DCputados admifíi que quaisquer 
membros, prevalecendo-se de ocupar posições-chave na Co
missão de Orçamento, venham, porventura, realizar acordOs 
com o Executivo. - - - --

Se isso ocoiresse;-não de forma- transparente, sem o Co
nhecimento da Comissâó Mista de Orç3.meiito' e do Plenário 
de ambas as Casas, e·srar-se-ia ferindo o--que dispõe o art. 
55,-inCiso·n, §lo, da ConstituiÇão, iStO e, que- uin parlamentar 
jamaiS pOde ferir o decoro parlamentar, jamais pode abusar 
das prerrogativas a ele asseguradas ou obter vantag_ens indevi-

das. E Se, porventura, algum parlamentar. por ocupar cargo~ 
chave nâ. -comissão MiSta de OrçamCnt?. viesse_ a fazer u_m 
entendimento junto aó Executivo: iob~e do~ações dC fécui-sos 
no Orçamento. sem que isso estivesse inteiramente às claras, 
obviamente, acredito. significaria um abuso de poder, ahu_so 
desse parlamentar cont respeito às prerrogativas que lhe foram 
conferidas pelo Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, ·srS. Seríadores, gOstaria de ·fazer uma 
reflexãO sobre a gfãv_e_ de_cisão que todos teremos que tomar, 
dentro de. instant.e:S~ c6rTI respeito à em~nda do Senador. José_ 
R,ichá, _que ohjetiva ,a ;,mtecipação do plebiscito para 21 de 
~ill~lm · 

Confoime disse na última segun'd'a-feira, iria fazer e fiz 
uma.consulta ã Executiva Nacional do Partido dos Trabalha
dores sobre esta questão, tendo em vista, cm primeiro lugar. 
que o Diretório Nacional havia ass.umido posição contrária 
a_ ~ss:a, antecipaçãq,,-muito embora avaliasse com0 aJequada 
a~antedpação. desde que fosse para máio- de-1993. Por que 
razão? Porque aí se definiria- corri uiri ailó de antecedência: 
da caffiparlha eleifQrhi dos candidatOs~ Pi-csidênCia da_ Rt!Pú
blica - Q __ regime: Parlamentarista ou presidencialista. Mas, 
a antecipação para 21 de abril de 1992, avaliamos que não 
seda ~~ld(i·qtiada. · ~ -- -- ' --- · - · --
· · - SOilfehte.em -um caso- eu gostari<J,de dizer isro àqueles 

prOponentes que aSsinãram. juntamente cóm o Senador José 
Richa ~ a posição do Partido_ dos Trabalhadores. apenas 
em uma hipótese repito. ê que nós a·v'aliatíamos como adequa
da_ essa antecipação: se fosse para e·stabelecer_, com clareza, 
quais seriam as regras do parlamentarismo? Qual seria o pOder 
de administrar o País por parte do parlamento, tendo em 
vista que o parlamento viria também a se constituir em Poder 
Executivo? 

Haveria que se convocar_ também, como decorrê-ncia do 
resultado desse plehiscito, eleições ·ger_aís no BrasH, o que 
significaria renovaçã,o tanto do Poder. Executivo quanto do 
Parlamento, ou, no caso de haver o parlamentarismo, mais 

- u~a r~zão forte para que houvesse a convocação de eleições 
gerais. -- · 

Então, quero anunciar que, tendo refletido seriamente 
sobre esta matt!ria, -levando em conta a seríedade com que 
o Partido dos Trabalhadores vê a proposiç'ãO do Senador José 
Ricba _e de todos aqueles que a assinaram, e considerando. 
inClusive, que têm sído muitas as ocasiões em que eu, aqui. 
como único Parlamentar representante do PT, tenho tido afini· 
dãO"êsCôrit aqueles que propõem a antecipação do parlamen· 
ta_rismo --.:. não é algo agradável estar em ~ampo oposto err 
de.termi11ada circunstância__:.. até gostaria muito de estar junte 
com_ o Seilãdor Jos~-~icha em quase tudO _que aqui decidimo! 
-mas, nesta ocasião, sinto dizer que, ap-ós iirofliilâa reflexão 
não teremos condiÇão de votar a favor da antecipação d' 
plebiscító. --- - ---

~-Gostaria de ponderar ainda sobre um risco que vejo nest; 
propoSição porque já houve até_ vozes expressas nessa-direção 
parece que o Presidente da República não estaria se incarno 
dando tanto com a antecipação do plebiscito, ao contrário 
estaria antevendo na antecipação do plebiscito, a posSibilidadE 
concreta da vitória do presidencialismo. 

Avalio mesmo que a experiêncía havida em 1961, quandc 
da escolha entre presidencialismo e parlamentarismo, na épo
ca do Presidente João Goulart, constituiu-se numa lição -que 
devemos levar em conta agora. É possível que se tenha, com 
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a antecipação do plebiscito~ um risco para aqueles que advo
gam o parlamentarismo. 

Quero até informar-ao Senado que, na direção nacional 
do Partido_dos Trabalhadores, hoje! a maioria, aproxima
damente dois terços, é a favor do parlamentarismo, por consi
derar esse sistema um aperfeiçoamento à forma mais demo
crática de se governar um país. Entretanto, avaliamos que 
não seria adequado_ que isso pudesse ser decidido já, em abril 
de 1992. 

Acreditamos,, também, que seiíãiiltereSsãnte âar um pou
J.oo co~- ma,is_ de tempo para essa experiência de presidente eleito 

diretamente pelo povo --depois de quase 3 décadas pãra 
que o povo possa avalia! O -que seja presidencialismo. 

Registro que a experiência, até agora, nesses 20 meseS 
de Governo Fernando Collor, não ajuda à causa do presiden~ 
cialismo. O Presidente Fernando Collor não tem acertado 
na sua política econômJca --nãO tem acertã.do em uma série' 
de proposiçõeS que- fez enquantO candidato. Dessa maneira, 
a sua administração, até o moinento não ajuda à causa daque
les que advogam o presidencialismo. Mas gostarímos de dizer 
que este também seria obviamente, o posicionamento qUe 
teríamos, caso fosse Presidente da República o Senhor Luiz 
Inácio Lula da Silva. Claro que estaríamos aqui defendendo 
que o mais adequado seria o plebiscito e"irf 1993. 

Assim, prezado Senador José Richa, sinto reafirmar que, 
consultada a direção de meu partido,- registrando o maior 
respeito que temos por V. Ex~, pela seriedade de sua campa
nha pelo parlamentarismo e pela antecipação do plebiscito 
-depois de muita ponderação, houve uma decisão do diret6-
riõ no sentido de não se ·aceitar a antecipação do plebisc;ito 
para 1992. Consideramos que, se fosse em maio_ de 1993, 
aí sim, estaríamos--de aco:i'do, pois cOticordaffamos com um_ 
dos argumentos colocados por V. Ex~ de que seria importante 
termos a definiÇâo do regime quando já definidas as candida
turas presidenciais e deflagrada a campanha para eleiçãO -ae 
presidente. Há, inclusive, o argumento levantado pelo Depu
tado Hélio Bicudo que avalia ser inconstitucional a anteci
pação do plebiscito. Por que razão? Porque se trata- de uma 
definiÇão' constante -no Ato das Disposições Tr:ins1t0iiaS da 
Constituição, em que não caberia a este poder derivado modiw 
ficá-las 

Essa é a circunstância em que· a direção do meu partido 
-pedindo inclusive, que a tranSmitisse a V. Ex' e aos mem
bros deste _Senado - conside~aria yot;;tr fa_vor~yelment~. Do 
contráúo, nobre Senador, em que pese a afinidaQe e respeito 
que temos por V. E~ e peJos que subscr_everam a sua emenda, 
a nossa posição será a de votar contranamente. 

Era o que tinha a dizer, St. Presidente. 

ATA DA 132• SESSÃO, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO . . . DE 1991 . . . · .. 

(PUBLICADA NO DCN (SESSÃO II) -DE 27-8-91) 

Retificações 

Na página5149, logo após a documentação anexa ao 
Projeto de Decreto Legislativo n9 107/91, inclua-se por omissão 
o seguinte: 

À Corriissão de Educação. 
__ Na página 5175, logo após -a documentação anexa ao 

~ojetõ_de D_ecreto Legislativo n9 109(91, inclua-se por omissão 
o segy.inte: 
- À_ Comissãq de Edu_EaçãoA 

ATAS DE COMISSÕES 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

COMISSÃO ESPECIAL 
INCUMBIDA DE ANALISAR A PROPOSTA DE 

EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N• 16, DE 1991 

ATA DA I• REUNIÃO, (INSTALAÇÃO) REALIZADA 
EM 

Z3 PE_O.UTUBRO DE 1991 

Às dez horas do dia vinte -e_- tres. de .outubr.o de mU 
novecentos e noventa e um, na sala de reunião n9 5 da Ala 
Senador Alexandre Costa, com a presença dos Senhores, Amir 
Lando, Nelson Carneiro, "Divaldo Suru3.gy, Pedro "Simon, 
Francisco Rollemberg, Wilson Martins, Jutahy Magalhães, 
José Eduardo, Jonas Pinheiro e Abdias Nascimento, reúne-se 
a Comissão Especial, incumbida de apredar a proposta de 
Emenda à Constituição n' 16, de 1991, que dá "Nova Redação 
ao Caplitdo artigo 64 da Constituição Federal, institi.IiiJ.do 
a alternância_ no início de tramitação de projetes de orige-m 

A posição de meu Partido é ponderar que talvez fosse externa". Apresentado pelo Senador Alfredo Campos e ou
adequada a antecipação para maio/abril de 1993, mas não tros Srs. Senadores.) Deixam de comparecer por motivo justi
abril de 1992. A não ser, Senador José Richa, que tivéssemos ficado os Senhores Senadores Josaphat Marinho, Guilherme 
um entendimento pelo qual haveria a antecipação do plebiscito Palmeira, Teotoónio Vilela Filho, Aureo Mello, Gerson Caw 
para abril de 1992, mas, em vista da antecipação e conseqüente mata e Lucídio Portella. Assumindo a Presidência, conforme 
definição do regime, também haveria convoca,çãode eleições preceitua o Regimento Interno do Senado Federal, o Senhor 
gerais. Eu_mesmo pensei muito sobre este tema-, prezado Senaw Senador Pedro Simon diclara aberta a reunião, comunicando 
dor José Richa, pela seguinte razão: serão adeqUadas essas que a mesma destina-se 1 eli:fÇão do Presidente e Vice-Pre
eleições gerais? Quando vejo, aqui entre meus pares, tantas sidente da ComissãO e designação do Relator. Em seguida 
pessoas que honram o seu mandato consagrado nas urnas o Senhor Presidente manda_ providenciar a distribuição de 
pela confiança -do povo, seria justa a convocação de eleições cédulas e designa o Senhor Senador Abdias Nascimento para 
gerais abreviando o mandato ·dos que aqui estão? Só numa funcionar- como escrutinador. -Proc_edida a _v_ota_ção, a contaw 
circustância-, Senador José Richa: seria a convocação de elei- gero de votos apresenta o seguinte resultado:_ para Presidente: 
ções gerais para o Executivo e para o parlamento em função Wilson Martins- 10 votos-; pai'a VícewPresidente: Francisco 
da definição que haveria em decorrência do plebiscito. Supo- ncia o Senhor Senador Wilson Martins agradçce a _seus pares 
nhamos que houvesse, então, parlamentarismo e a definição emseunomeeemnomedoSenhorSenadorFranciscoRollem
que mais cedo ou mais tarde haveria em termos de pressão _ berg a honra com que foram distinguidos. Prosseguindo, o 
popular para instituição, a instalação mais rápido do parlamen- __ Senhor Presidente designa como relator o Senhor Senador 
tarismo. Isso deveria acontecer com um novo parlamento, - JutahyMagalhães. Nada mais havendo a tratar o SenhorPresi
wn parlamento eleito diretamente em eleições novas, gerais. dente declara encerrada a reunião, às ori:Ze horas e_ trinta 
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minUtos, lavrando eu, Paulo RoQ.erto Almeida Campos, Se
cretário da ComiSSão, a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, Senador Wilson Mar
tins. 

COMlSSÃlH)ESERVlÇos· 
DE INFRA-ESTRUTURA 

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 
26 DE SETEMBRO DE 1991 

As nove horas e trinta minutos, do dia vinte seís de setem
bro de mil novecentos e noventa e um, na sala de reuniões 
da Comissâo, na Ala Senador Alexandre Costa, sob_ a Presi
dência do Senhor Senador Júlio Campos, piesentes os Senho
res_ Senadores Onofre_Quinan, Magno Bacelar, Hçnrique Al
meida, Dario Pereira, Gerson Camata, Louremberg Nunes 
Rocha, Marluce Pinto, Telmo Vieira, Wilson Martins, Irapuan 
Co_sta Júnior, DiValdo Suruagy~ Ãmir Lando, Ronan Tito, 
Teotónio Vilela Filho, Mário Co-Vas, Maurício Corrêa, João 
França e Eduardo Suplicy, reúne-se extraordinariamente, a 
Comissão "de Serviços de_Infro_-Estrutura. Dci~am de c_ompa
recer os_ Senhores.Senadores Nabor Júnior, Hidekel Freitas, 
Fernando Henrique Cardoso, Ruy Bacelar, Lourival Baptista 
e Ne_y Maranhão, titulares da Comissão. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 
passando-se a apreciação -do item um da pauta: Projeto_ de 
Lei do Senado n9 104, de 1991, que "estabelece normas para 
a industrialização e a comercialização de substâncias minerais 
metálicas". Sendo esclarecido pelo Senhor Presidente, que 
recebera comunicação do Senador Ney M~ra_n_hão, anterior
mente designaP:o rel~tor da matéria, deçlinando da relataria, 
dessa forma, redistribui a matéria à Senadora Marluce Pinto, 
uma vez que Sua Excelência já -era detentora de um voto 
em separado ao projeto constante da pauta, e concede a pala
vra à Senhora Senadora, para que apresente assim seu parecer 
sobre o projeto. Colocado em çliscussão, usam da palavra 
para discutir, os Senadores Maurício Corréa, Elcio Ãlvares 
e Wilson Martins, sendo solicitado vistas, por-este, para me
lhor exame da matéria, ·sendo deferido pela Presidência. A 
seguir, passa-se ao item dois: Projeto de Lei do Senado, n9 
222, de 1991, que "dispõe sobre a indenização a· ser paga 
pelas empresas públicas e _sociedades de economia mista aos 
Estados, ao DistritO Federal e aos Municípios em que exerçam 
a atividade de lavra de minérios em geral, e dá outras providên
cias". Relator: Senador Irapuan Costa Júnior. Parecer: favorá
vel, na forma-do Substitutivo que oferece. Não havendo orado
res para discutír a matéria, ·passa-se à votação do mesmo, 
sendo aprovado, por unaniniidade em primeiro turno. A se
guir, após aprovação de requeiiinento -de- dispensa de inters
tício, passa-se à votação em turno suplementar, sendo aprO
vado. Dando continuidade, passa-se ao item três: Projeto de 
Lei do Senado n9 234, de 1991, que "atribui ao CongreSso 
Nacional a responsabilidade de homologar a autorização de 
pesquisa, concessão e permissão de lavra de recursos minerais, 
e dá outras providências ... Relator: Senador Onofre Quinam. 
Parecer: favorável. Colocado _em discussão, usa da palavra
o Senador Maurício Corrêa, saíientando que embora concorde 
com o parecer do relator, além de considerar meritória a 
proposição, solicita vistas do mesmo para um melhor exame 
da matéria, sendo deferido pela Presidência. Prosseguindo, 
passa-se ao item quatro:_ Projeto de Lei do Senado n" 244, 
de 1991, que "proíbe a exportação de pedras preciosas e semi-

. preciosas in natura. Relator: Senador João França. Parecer: 

Pela redistribuição do projeto à ComiSsãt5 de Assuntos Econô
mícos. Colocado em discussão, o Senador Maurício Corrêa, 
alegando a necessidade de um melhor exame da matéria, soli
cita vistas ao Projeto, sendo deferido pela Presidência. Conti
nuando, o Senhor Presidente passa a presidência ao Senador 
Teotonio Vilela Filho, a fim de relatar-o item cinco-da pauta, 
da qual é relator, apresentando seu parecer favorável, na 
forma da Emenda n91-CI-Substitutivo, (J_ue Oferece ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 89, de 1990, que "dá denominação de 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira à Rodovia 
BR-364". Colocado em discussão, usa da palavra o Senador 
Elcio Álvares, que sugere ao relator, seja suprimida a expres
são "Oliveira'' d<? nom~ do bomenãgiado, _vistq não fazer 
parte de_ seu nome político e sirri CiVil, sendo aceita a sugestão, 
o relator insere na sua emenda a sugestão, sendo suprimida 
aquela expressãq. Encerrad~ a discu~ão é o m~~~o subJTI.~tido _ 
à votação, sendo ãprqvado, por_ unanimidade, reassumindo 
os trabalhos, o Senh_or Presidente d~ prosseguimento aos tra
balhos, passando ao item seis: Projeto de Lei do_ Senado n9 
213, de 1991, que "dispõe sobre a utilização de bilhetes de 
passagem aérea". RelatOr: Senadóra MarhiCe Pinto. Parecê! 
contrário ao projeto. Colocado em discusSão, usa da palavra 
o Senador Maurício Con'êa, salientãrido que embora discor
dando do trataniento das empresas aéreas aos usuários, sen
te-se inclinado a _apoiar a relatara, dada a má elaboração 
do projeto. Prosseguindo a discussão, fazem uso da palavra, 
os-·senado!es, Almir Lafldó,_enaJtecendO o sentido público 
do projeto na defesa do consumidor, Irapuan Costa_ Júnior, 
na mesma linha de raciocínio, considerando que o usuário 
deva merecer mais respeito, acresCentando; que não sabe por 
que motivos, iniciativas dess~ porte são sempre sabotadas, 
p()iS que, ele próprio já apresentou-por duas vezes proposições 
semelhantes, tendo as mesmas desaparecido misteriosamente. 
Da mesma forma, protesta o Senador Elcio Álvares, que suge
re inclusive _l!ma apurada discussão a respeito do tema, cha
mando inclusive a administração da Casa, para clarear certas 
dúvidas que cercam ao longo do tempo os contratos de forneci
mento de passagens com algumas empresas em particular, 
esclarecendo assim, essa necessidade, solicita vistas do proje
to, para t~azer à luz, algtimas questões que a seu vet, podem 
ser dirimidas por ocasião da apreciação da proposição em 
tela. Sendo deferido pela Presidência-O requerido. Esgotad~s 

- as matérias constantes de pauta, o Senhor Presidente dá ciên
cia à Comissão, sobre o andamento n-oS preparativos para
o seminário de infra-estrutura. E, também, submete proposta 
sobre mudança no dia de reunião da Comissão, de teiça-feira, 
para quinta-feira, às nOve horas e trinta minutôs, sendo aco
r todos a alteração do calendário. Nada mais havendo a tratar, 
o Senha! Presidente agrade~e a preserlça de todos, e declara 
encerrada a reunião,_ lavrando eu, Paulo Róberto Almeida 
Campos, Secretário da ComíssRo, a presente ata, que após 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
Senador Julio Campos. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 
2S• REUNIA O, REALIZADA EM 

26 DE SETEMBRO DE 1991 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de setem
bro de mil novecentos e noventa e um, na sala de reuniões 
da Comissão, Ala Senador Alexandre Cõsta, sob a P:residência 
do Senador Raimundo Lira,· com a presença dos Se_nhores 
Senadores: Valmir Campelo, Ronan _Tito, Alufzio B~zerra, 
Eduardo Suplicy, César Dias, Jonas Pfriheiro, José_ Richa, 
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Wilson Martins, DariC) Pereira, Divaldo Suruagy, Nabor JúR Passarinho, uma cópia do expediente remetido por esta Co
nior, Elcio Álvares,_ Nelson Wedekin, Júlio Campos, José mis:S-ão·ao Presidente Qa Fvnai. O"Sena_dor Esperidião Amin 
Eduardo, Esperidião A mio, Levy Dias e Maurício Cóffê'ã, peae--a pa1avra para cumprimentar Sua Excelência pela inicia
reóne-se a ComiSSãO -de Assuntos EconómíCos. Deixam de tiva de levar às autoridades responsáveis o protesto dos mem- _ 
comparecer os Senhores" Senãdores: Alfredo Cãffif)Os, Couti- bras da Comissão de Assuntos Econômicos pela forma como 
nho Jorge, José Fogaça, RUy Bacelar, Guilherme Palmeira, a Funai se manifestou perant~ essa~ Q Senhor Presidente agra
Meira Filho, Henrique-Alnieida, Marco Maciel, Márió COVas, dece a solidariedade_ do_ S.enador ESPeridião Amin, lembrando 
BenfVeras, Júnía Marise, Albano F!anco-e MOiSéS Abráci.- que a referida inic;iativa:mereceu a prévia aprovação da maio
Havendo número rc!giritental, o Senhor Presidente declara . ria dos Senhores membros desta Comissão. Prosseguindo Sua 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião Excelência informa que apesar da correSpondência enviada 
anterior, que é dada por-aprovada. A seguir, Sua Excelência pela Presidência da ComissãO ã Funai ter sido endereçada 
procede_ à lcitu"I·a de requerimento de autoria do Senador Levy ao seu Presidente, Doutor Sidney Ferreira Possuelo, a respos
Diás, que Visà. sõlidtãl" o: CórripãieCünento do Senhor Ernesto ta expedida por aqUele- órgão a esta COmisSão veio assinada 
Weber, Presidente da Petrobrás, para prestar depoimento pe- pelo Senhor Wilson Teixeira Soares, Chefe de Gabinete. 
rante_ à Comíssáo de Assuntos- Econômicos. Em ·votação", o Diante disto, o Senhor Presidente indaga· aos Senhores se 
requerimento e-ap!óviidó. O ·senhor PreSídente lê, em segui- a Comissão deveria levar em consideração a resposta da Funai, 
da, requerini.ento de autoria do Senador Lavoisier Maia, no uma vez que essa não foi sequer assinada pelo seu Presidente. 
sentido de convidar o D.outorEgberto Baptista, Secretário-- Com a palavra, o Senador Nabor Júnior diz que gó_staria de 
Nacional de Desenvolvimento Regional, a comparecer pe- conhecer o texto supracitado, para melhor se posicionar a 
rante esta Comissão~--a-fim de prestar esclarecimentOs sobre respeitO e para saber até que ponto a Funai estaria querendo 
o Programa de CíênCía e Tecnologia para o Nordeste. S_ubme- "brincar" com a Comissão. Na sua opinião, já -rião Se sabe 
tido a votação-, o -requerimCiltó é--aprOVado. ProSSeguindo, quem responde pela Funai, se ó seu Presidente, o Chefe de 
Sua Excelência concede a palavra ao Senador Ronan TitO, Gabinete, a assessora ou alguma tribo do Xirtgu.- A seguir, 
relator "do PLC n" 56!91, que "disciplina a criação do Banco o Senhor Presidente solicita à Secretaria da Çomissão _~q~e 
de Desenvolvimento do Centro-Oesfe'·~-di autOria do- Depu- - distribua cópias xeroX do documentQeOJ questão aos Senhores 
tacto Antônio de Jesus, para que profira O seu: parecer, féi.Vorá- membros, para que estes tomem conhecimento informal e 
vel nos termos das _emendas que apresenta. Em discussão extra-oficial do seu conteúdo, uma vez que a Comissão de 
a matéria, usam da palavra os Senadores: Júlio CairipoS-, Na- Assuntos Econômicos· rejeita- a cortuirtícação assinadO pelo 
bor Júnior, Nelson Wedekin, Ronan Titó~ José Eduardo, Es- Chefe de Gabinete da Presidência da Funai. ·sua Excelência 
peridião Arnin, Levy Dias e Wilson Martiris-. Com -apafav"i·ã; infólll'la a:inda que a mencionada correspondência será enVia
o Senador Levy Dias pede vista ao Projeto, para que-possa- da, Juritilinerite Com aquela assinada pela Assessora da Funai, 
apresentar o seu voto em separado, no qoe é atendido pelo ao Senhor Ministro -da Justiça, Sena-dor Jarbas Passarinho, 
Senhor Presidente. A seguir, SUa Excelência pã:Ssa-a.- palavra para que este fique à par da situação. Em ·segUida, o Senhor 
ao Senador Maurício Corrêa, relator do PLC no 50/87, com Presidente confere a palavra aO Senador Esperidião Amin, 
emendas de n~s 1 a 4, de Plenário, ofàecídas em turno suple- que afirma não ser isoladO o episódio envolvendo a Funai, 
mentar ao Substitutivo ã.pro\'ado pela Comissão de Assuntos informando que foi enviado ao Ministério- da Econortlia, Fa-
EcOnômicos, para que leia ó seU parecer;contráfic5-a'Emenda zenda e Planejameilto, pOr iniciativa sua, lim rec,ruetrriientO -· 
de n" 1 e favorável às Emendas de n9~ ·z a 4. Nâó havendo de informações_ aprovado pelo PlenáriO desde trinta e um 
quem queira discutir~ -a mãtériã e colocada em votação e é de maio, versando sobre memorandos e entendime_nto:s finna
aprovada. Ein segUida, o Senhor Presidente confere a palavra dos entre o Governo Federal e os Estados, cuja resposta só 
aci Senador Nabor Júnior para que proceda à feitura do seu veio em julho-e, ainda por cima, incompleta. O SenadorEspe
parecer, favorável nos termos_ do Substituflvo que ã:preseilta ridião Amin comuni"ca ãinda que reiterou o-pedido de requeri
ao PLS n<:> 93/91-COihplementar, que "dispõe Sobre as imuiii- mente de informações em ciiicO de agosto e que, em- treze 
dades tributárias refere-nteS- ãs--instiruiÇOeSde educaÇão e de de agosto, o Senado Federal encaminhou e fez chegar_ ao 
Assistênci"a Social, sem fins lucrativos'', de autoria do Senador amento o referido requerimento. Até hoje, dia vinte e seis 
Maurício COrrêa. Não havendo discussão; a matérfa é aptO- de setembro, passado põrtahto-ó prazo-âe trinta dias previsto·
vada. Contínu3rtdo, o Senhor Presidente lê requerimento de e fixado pela Constituição Federal para que o Ministro respon
autoria do Senador Esperidião Amin, solicitando diligêndaS deSSe, nãO -havia Chegado a resposta -a uma reiteração -de 
juhfo áo ExcelentísS:irild-Se"iihor Procurador-Gefal da Repú- requerimento de informação! Encerrada a discussão o Senhor 
blica, no sentido de instruir a tramitaçào do P-rojetõ de Deàeto- Presidente confere a palavra ao Senador Ronan Tito, que 
Legislativo no;- 119/9L -São estas: Cópiã au-teD.ticaâa-dOS"""Pro: diz aos ~enadore~_Levy Dias_ e Jos€ Eduardo ser ·absoluta
cesses n"' 1.917/91-98, 2276/9F·17, 2.418/91 e 2.091/91-11 refe- mente contrário aos banCós estadUais comerciãiS uma Vez que 
ridos no documento (parecer) subscrito pelo Doutor Álvaro estes têm sido, qUase sempre, utilizados em negociatas. PrósSe
Augusto ~ibçjr9 Casta, Subprocurador-Geral da República guindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
e certidão que informe a data do documento (parecer) subs- Esperidião Amin~ que-sugere ã Presidência que convoque 
crito pelo Doutor Álvaro Augusto Ribeiro CóSJa,-Subprocura- o Presidente do Banco do Brasil a comparecer perante esta 
dor-Geral, apenso -ao Ofíclõ PGR/GAB/n" 498, de 13-9-91. Comissão, para prestar depoimento sobre a g~eve dos fundo
Em- discussão do requeriinento,. us-ã da palavra o .Senªdor náriás daquela instituição. A_se:guir o S~nho_r Presi_dent~ passa 
Maurício Cõrrêa, pata sOlicitar rilaiOfeS. iiifóimãÇõc!s arespeito - ã palavra ao Senador Levy Dhis que-declara serem os mesmos, 
do assunto. Feitos 05'-devídos esclarecimentos pelo Senhor os motivos que- o levaram a sugerir a convocação do Presidente 
Presidente, o requerimento e -submetido a votação e é apro- da Petrobrás. Com a palavra o Senhor Presidente sugere, 
vado. A seguir, o Senhor Presidente comunica que encami- uma vez que as propostas dos senadores Levy_ Dias e Esperi
nhou a todos os Senadores e ao MinistrO da Justiça, Jarbas dião-Amin são correlatas e tratam dos acontecimentos verifi-
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cados durante as greves nas referidas instituições, que se faça 
uma única reunião com a presenç-aâos Presidentes da Petro~ 
brás e do Banco do Brasil. Erit discussão a proposta, usa 
da palavra o Senador Nabor Júnior, que sugere à Presidência 
da Comissão o envio de ofícios aos Presidentes do_ Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal, no sentido de solicitar 
que se tome providên~i'!s_imediatas para que as resp_e_~tivas 
instituições voletem a funcionar, uma vez qõ.e a greve já dura 
dezesseis dias, trazendo prejuízos inCalculáveis para a eCono
mia do País e para a população. O Senador sugere ainda, 
dada a premência da situação, que se· ma~que u~~-- reunião 
extraordinária com a presença dos Presidentes das referidas 
instituiÇões. Em votação, a sugestão do Senador Naboi Júnior 
é aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente confere a pala
vra ao Senador Nelson Wedekin, que diz concordar com a 
proposta do Senador Nabor Júnior, embora não dispense a 
relevância de se convocar também o Presidente da Petrobrás. 
O Senhor Presidente esclarece que a reunião prevista para 
o depoimento do Presidente da Petrobrás está confirmada 
para o dia oito de outubro. Encerrada as discussões e não 
havendo mais quorum para deliberar, Sua Excelência comu
nica que ficarão adiadas, para uma próxima reunião, <is seguin
tes matérias: PLS n• 31191, PLS n' 129/91, PLS n• 168/91, 
PLS n' 35/91 - tramitando em conjunto ao PLS n• 204/91 
-, PLS n' 7/91, PLS n• 54791 e PLS n• 15/91. Nada mais 
havendo a tratar, encerra-se a presente reunião às doze horas 
e trinta minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. -Senador Raimundo Lira, Presidente. 

26• REUNIÃO, REALIZADA EM 
3 DE OUTUBRO DE 1991 

Às dez horas e trinta minutos do dia três de outubro 
de mil novecentos e noventa e um, na sala de reuniões da 
Comissão, Aia Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senador Raimundo Lira, com a preseriça dos Senhores 
Senadores: Valmir Campelo, Ronan Tito, Esperidião Alnin: 
Pedro Simon, Alfredo CampOs, Albano Frailco, Nelson We
dekin, Meira Filho, Eduardo Suplicy, José Richa, Moisés 
Abrão, Beni V eras, Ney Maranhão, Cid Sabóia de Carvalho, 
Wilson Martins, Antonio Mariz, Henrique Almeida, Levy 
Dias e Maurício Corrêa, -reúne-se a ComissãO de Assuntos 
Económicos. Deixam de _comparecer os Senhores Senadores: 
Aluízio Bezerra, César Dias, COU:HõhO-Jorge, Nabor Júnior, 
José Fogaça, Ruy Bacelar, Guilherme Palmeira, Dário Perei
ra, Marco Maciel, Mário Covas, José Eduardo e Júnia Marise. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião 
anterior, que é dada por aprovada. A seguir, Sua Excelência 
concede a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, relator do 
Item I, da pauta, Ofício "S" n• 39/91, da "Senhora Prefeita 
do Município de São Paulo, solicitando autorização do Senado 
Federal para contratar operação de crédito no valor de 
17.529.900,00 {dezessete milhões, quinhentos e vinte e nove 
mil e novecentos florins holandeses), para a importação de 
equipamentos destinados aos hospitais da rede municipal e 
Hospital do Servidor Público Municipal" para que leia o seu 
parecer, favorável nos termos do PRS que apfeseiii:á. Não 
havendo quem queira discutir, a matéria é submetida à votação 
e é aprovada. Ainda com a palavra, o . o Senador Edu3.rdo 
Suplicy procede ã leitura do seu parecer, favoráVel nos termos 
do PRS que apresenta ao Item 2, Offdo "S" n• 40/91, "da 
Senhora Prefeita do Município de São Paulo, que submete 

à-:otprOvàção do Senado Federal proposta de prorrogação do 
prazo de validade da Resolução n• 71, de 18-12-90". Não 
havendo discussão, a matéria é. colocada em votação e é apro
vada. Prosseguindo, o Senhor Presid~nte concede novamente 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, relator do Item 3, 
OfíCio "S" n9 44/91, .. do Senhor Presidente do Banco Central 
do Bra~il, encaminhando ao Senado Federal, pedido formu
lado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no sentido 
de que à· proporção mencionada no art. 39 da Resolução n!' 
38 de 1991 desta Casa, (84%) para a rolagem dos Bónus 
do Tesouro do Estado do Rio de J:_aneiro/BTRJ, seja aplicada 
apenas às parcelas de Bónus correspondente às Letras Finanw 
ceiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro",_ para que 
profira o seu parecer, favorável nos termos do PRS que apre
senta. Em discussão e votação, a matéria é aprovada. A seguir, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador José Richa 
'para que leia o seu parecer, contrário ao Item 1 da Pauta 
Extra, PLS n9 61191, que "dispõe sobre a alienação de bens 
imóveis residenciais de propriedade da União, vinculados ou 
incorporados âs Forças Armadas, situados no Distrito Federal 
e dá outras providências". Em discussão a matéria, usa da 
palavra o Senador Maurício Corrêa que expressa sua indig
ri:açáO-perante o que, na sua opinião, caracteriza uma frontal 
injustiça, uma iniquidade para com os militares que estão 
sendo discriminados pelo parecer do nobre relator, uma vez 
que há pouco tempo civis e mesmo militares puderam adquirir 
os seus imóveis. O Senador Maurício Corrêa ressalta ainda 
que os militares beneficiados anteriormente com a possibi
lidade de compra dos referidos imóveis foram aqueles que 
ribunal Militar. Diante disto, indago o motivo pelo qual um 
simples cabo, sargento ou subtenente, que ganha uma ninharia 
e que mora há vinte, vinte e cinco anos no seu imóvel não 
poderia adquiri-lo, a exemplo dos seus superiores. O Senador 
escl;uece ainda que o Projeto não atinge as Vilas Militares, 
necessárias à rotatividade do serviço militc:1r. Encerrada a sua 
fala, o Senador Maurício Corrêa pede vista da matéria. O 
Senhor Presidente informa que, antes de conceder vista ao 
Senador Maurício Corrêa, facultará a palavra ao relator da 
matéria para que teça suas considerações a respeito do assun
to._ Com· a palavra, o Senador José Richa afirma que concorda 
com o Senado_r Maurído -corrêa rio que concerne ao- fato 
de que os militares que servem no Superior Tribunal Militar 
e no Palácio do Planalto puderam comprar imóVeís. Discordo, 
no critanto, que tal fato visasse privilegiar os oficiais que ser
viam nessas unidades, discriminando os outros militares, so
bretudo os de patente inferior. A seu ver, houve um erro 
na legislação, uma vez que o maior volume de imóveis funcio
nais destinados a militares é administrado pelos ministérios 
militares e, evidentemente, o legislador invocou aquilo que 
constituía sua quase totalidade. De acordo com- o Senador 
José Richa a lei deve ter omitido, não intencionalmente, o 
fato de que também existiam militares que serviam em unida
des que não eram administradas pelas Forças Armadas e que 
ocupavam imóveis funcionais, o que acarretou em prejuízo 
para estes. O relator entende pois, que foi um erro ter-se 
permitido que os militares que serviam na Presidência da Re
pública e no Superior Tribunal Militar pudessem comprar 
os referidos imóveis. No entanto, mesmo considerando cor
reto o argumento do Senador Maurício Corrêa, considera 
que um erro não- justifica outro. Com a palavra, o Senador 
Maurício Corrêa reafirma ser uma injustiça irreparável o fato 
de que a lei tenha dado aos civis e aos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tnbunal de Justiça o direito 
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de comprar os referidos iaió_vei$ ~não o tenh;:t dado ~os del!l~is 
militares em questão. O Senaciocsugere ainda que, se o Exér~ 
cito, Marinha e Aeronáutica desejam garantir um contingente 
de imóveis condizente c.Orn. a-rpta1ividade do serviço militar, 
deveria empreender a construção de vilas para esses fins. Fina
lizando o Senador Mauríçi_o Corrêa decJara que tratará rriais 
detalhadamente o assunto no voto em separado que orerecerá, 
por escrito, à análise da Corilissao. A seguir, o Seilador José 
Richa pede a palavra'para infármar que, até agora;-nenhuma 
venda foi efetivada a funcionários civis que o"Cripá·l::n imóveis 
funcionais administrados pela três Forças Armadas e que o 
assunto está sob judice, motivo este que invalida o argumento 
utilizado pelo Senador Maurício Corrêa para justifiCar a vei:J.da 
dos imóveis supracitados aos referidos militares. D_ando pros
seguimento às discussões, o Senhor Presidente confere a pala
vra ao autor do Projeto, Senador Valmir Campelo, para que 
teça suas considerações a respeito da. matéria. O S_enador 
esdarece que, ao elaborar o referid9 _Projeto, tinha em vista 
apenas garantir a isOnomia para Brasília no que respeita à 
ocupação dos- imóveis funCionais ocupados -por militares. Na 
sua opinião, se houve ·erro na ·venda dos referidos imóveis, 
nada mais justo do que se reparar este erro. Em seguida 
o Senhor Presidente passa a palavra ao Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, que lembra a existência de um pedido de vis_ta 
por parte do Senador Maurício Corrêa,· o que inviabiliza a 
continuidade da discussão. De acordo com ,o Senador, o deba
te envolve aspectos jurídicos- sobre os qUais gostaria de se 
aprofundar e sobre os quais teria várias considerações a fazer. 
Em face disto, o ·se~nador solicita a Sua Excelência que, ou 
rejeite o pedido de vista do Senador Maurício Corrêa e conce
da a palavra aos Seiladores que desejem participar da discus
são, ou conceda a vista e encerre aqui o debate_até a pró~ima 
reunião, para que não haja prejuízo dos demais Senadores 
interessados. O SenhQr Presidente esclarece que concedeu 
a palavra aos Senadores José Rícha e Valmír Campelo após 
ter concedido vista ao Senador Maurício Corrêa por serem 
os mesmos, respectivamente, relator e autor do Projeto e, 
como tais, deterem informações de extrema importância para 
a deliberação desta Comissão. -Feitós _os -deVidos esclareci
mentos, Sua Excelência defere a questão de ordem levantada 
pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho. Antes porém de encer
rar as discuss_ões, o -Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senador Ronan Tito, que a havia solicitado antes do pedido 
de vista, para que teça rápidas considerações a respeito do 

·assunto. O Senador Ronan Tito divaga sobre qual seria a 
função verdadeira do Estado, convidando os Senhores Seria
dores e, especificameDte, o Seriador Maurício Corrêa -na 
sua opinião um anti-priVativista -, a tefletirem sobre a ques
tão. A seguir o Senhor Presidente confere a palavra ao Sena
dor Maurício Corrêa, citado pelo Senador Ronan Tito em 
sua fala. Com a palavra o Senador Maurício Corrêa esclarece 
que não é antipriv:itivista, nías que é contra à falta de critérios 
com que o Governo- vem negociando a venda de empresas 
estatais como à Usim.inas. Encerrãda a discussão passa-se, 
a seguir, à apreciação do Item 5, da pauta normal, PLS n<:> 
129/91, que "Inclui a Fundação Norte Fluminense de Desen
volvimento Regiõnal- FUNDENOR --nos dispositivos da 
Leí n9 8.167/91", de autoria do Seriado r Nelson Carneiro, 
cujo relator, Senador Ronan Tito, apresenta parecer favorável 
nos termos do Substitutivo que apresenta. Não havendo quem 
queira discutir, a matéria é Submetida à votação nQminal e 
é aprovada. O_ S_e_ilhg__r _ _E:residente informa que, em virtude 
do parecer do relator ser um Substitutivo, a materia deverá 

~er s"!lbpt~ti"d? _a votaç~o s~plementar. Dümte:disto, o Senador 
Rona~ TitO solicita -dispensa do interstíc1o, Córii base nos- arti
gos 92 e 291 do_ Regimento Interno. Em votação, a solicit:ição -
d<?- relator é aprovada passando-se, em seguida, à discussão 
suplementar da matéria. Nãci .. haye"ndo _quem queira discutir, 
a matéria é dad_a como aprovada. A seguir, o Senhor P_resi
dente passa a palavra ao S.enadOr Esperidião Amin, relator 
do Item 6, PLS n9 168/91, qUe "Dispõe s_Qbte_os prazos dos 
contratos de depósito de papel~moeda em instituições finan-

-ceirã.s e dá outras providências", de_autor~a do Senad_or_Valmir 
Campelo, para que proceda à leitura do seu parecer, favorável 
nos termos do substitutivo que apresenta, acolhendo as Emen
das de n<:>1 e 2 de autoria do Senador João Rocha. Em discussão 
a matéria, -usa da palavra o Senador Mauricio Corrêa, que 
indaga ao relator se parte do_Projeto nãO seria prejudicado 
pela medida provisória emitida no dia 2 de outubro que versa 
Campelo esclarece que o ProJeto de sua autoria visa desburo-

-cra~izar" a rede bancária do Pafs, resultando em bc;mefíc;io para 
o Banco Central do Brasil, uma vez que versa sobre_os __ centa
vos que ficam nos bancos e_cujos donoS não os vêm reclamar. 
Tal montante reverteria para a receita do Tesouro Nacional, 
deixando de onerar os Bancos, obrigados a ~mitir extratos 
de cont~ de quantias irrisórias. Em seguida fazem_ uso da 
palavra os Senadores Esperidião Arnin e Maurício Corrêa, 
que discutem sobre se a matéria em questão _colide ou não 
com a medida provisória citada por este último. A seguir, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Cid Sabóia 
de Carvalho que .esclarece não haver motivo para preocupação 
com a colidência ou absorção desse projeto ante a Medida 
Provisória n9 299, uma vez que esta ~._em grande parte,-incons
titucional e extr3.vaiante, não SerVindo de parâmetro para 
coisa alguma. Não havendo mais quem queira usar da palavra 
para discutir, a matéria é submetida a votação nominal e 
é aprovada. Em seguida o Senador Esperidião Amin solicita 
dispensa de interstício para a votação em turno suplementar 
da matéria. Aprovada a solicitação, a matéria é submetida 
a discussão suple~entar. Não havendo quem queira fazer uso 
da palavra para discutir, a matéria é .dada como aprovada. 
Dando continuidade aos trabalhos o Senhor Presidente con
fere novamente aPalavra'ao Senador Esperidião Amiri, rela
tor do Item 7, PLS n' 35191, que "Autoriza a utilização de 
cruzados novos para a aquisição de _ações de empresas incluí
das no Programa Nacional de Desestatização", de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que tramita em conjunto ao 
PLS n9 204191, que "Autoriza a utilização. de çruzados novos, 
de titularidade de pessoas físicas, para a aquisição de_ações 
_de __ empresas incluídas no Progrma Nacional de Desestatiza
ção", de autoria do Senador_Magno Bacela!. O relator apre

_senta parecer favorável nos termos do.Subs_titutivo que apre-
senta ao PLS n9 35/91 e parecer pela prejudicialidade do PLS 
n' 204191, em virtude da preferência pelo PLS n' 35191. Em 
discussão a matéria, usa. da palaVra d senadOr Cid Sabóia 
de Carvalho que questiona se iniciativas_ de tal natureza são 
de competência parlamentar, Uma vez que trataiil de política 
eco_nómico-financ_eira do Goyeino. Usa d;;t palavra ainda para 
discutir o relator, Senador Esperidião_ Amin, que esclarece 

._o seu ponto de vista. O Senador Cid Sabóia de Carv;;l.lho 
solicita vista do processo, no que é atendido pelo Senhor 
Presidente. Passa-se a seguir ao Item 10 da Pauta, PLS n<:>. 
15/91, que "Estabele_ce normas para a elaboração da matriz 
energética ·nacional, dispõe sobre a formulação do Plano Plu
rianual de Investimentos, na parte referente à energia, e dá 
outras providências .. , de autoria do Senador Teotonio _Vj_lela 
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Filho e cujo relator, Senador Beni V eras, apresenta parecer 
favorável nos termos do Substitutivo que apresenta. Não ha
vendo quem queira discutir, a matéria é submetida a votação 
nominal e é aprovada A seguir, o relator solicita a dispensa 
de interstício para qúé a m3.téria poSsa ser apreciada em turno 
suplementar. Aprovada a dispensa, a matéria é submetida 
a discussão complementar. Não havendo quem queira discutir, 

a Imltéría traacta cori.J.o aprovada. TendO em vista o adiantado 
da hora, Sua Excelência comunica que ficarão adiadas, pàra 
uma próxiri:J.a reunião, as seguintes matérias: PLS n~ 31191, 
PLS n• 7/91 e PLS n' 54/91. Nada mais havendo a tratar, 
encerra-Se a presente reunião às doze horas e trinta minutos, 
lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente Ata 
que, Jida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador Raimundo Lira, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 193• SESSÃO, EM 30 DE OUTUBRO 

DE 1991 

1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 
-N"' 277/91.(n" 590/91, na oiigem},-agradecendo co-

municação da p;omulgação dos Decretos Legislativos n"'~ 
206 a 209, de 1991. 

1.2.2- Oficio do Sr. I' Secretário da Câmara dos De
putados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do se-
guinte projeto: - --- . . . --

-Projeto de Lei da Câmara n• 97/91 (n" 1.992/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que reajusta valores da tabela progressiva para cálcu
lo do Imposto de Renda. 

1.2.3- Pareceres 

de fabricação nacional para a Usina Hidrelétrica do Xingó. 
(Projeto de Resolução n" 81, de 1991.) 

-Ofício "S"·n" 46/91, do Senhor Governador do Esta
do do Rio Grande do Sul,-solidtando autorização do Sena
do Federal para emissão e colocação rio mercado de Letras 
Financeiras do Teso~rb do Estado do ~io Grande do Sul 
- LFT- RS, vencíveis em novembro de 1991, no total 
de 3.000.000.000. (Projeto de Resolução n·• 82, de 1991.) 

-Mensagem n' 270/91 (n' 561/91, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo à consideração 
do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a 
coilti'afação, mediante garantia da UnfãO, -de operação de 
~r~dito e~~~rno no valor de US$8,500,000.00 ( oitci milhões 
e-quinhentos mil dólares america_~_os) de principal; junto 
à Private Export Funding Corporation - PEFCO, desti
nada ao financTamento paicial do Projeto de Segunda Gera
ção do Sistema Brasileiro de Telecomunicações por Satélite 
- SBTS. (Projeto de Resolução n'' 83, de 1991.) 

-Proposta de Emenda à Constituição nn 14, de 1991. 

Referentes às seguintes matérias: ----· ---~ (Redação para o segundo turno.) 

-Projeto de Resolução n• 79/91, que "altera a reda
ção do artigo 15 da Resolução do Senado Federal n• 96, 
de 1989, modificada pela Resolução n' 45/90". 

-Mensagem no 267/91 (no 553/91, na origem), do Se
nhor Presidente da República submetendo à consideração 
do Senado Federal, pedido de autorização para a elevação 
em caráter temporário dos_ limites de endividamento a que 
se refere o art. 7' da Resolução n" 96/89, do Senado Federal, 
a ~m de possibilita: a contratação pela Compa~hia H,.idr~RléR 
tnca do São Franc1sco- CHESF, com garantia da !.Tmao, 
de financiamen-to destinado à aquisição de equipamentos 

-Proposta de Emenda à Constituição no 6, ·de 1991. 
(Redação para o segundo turno.) 

1.2.4 - Comun-icação da PresidênCia 
=--Prazo para tramitação e aprese~tação de. emendas 

ao Projeto de Lei da Câmara n9 97/91, hdo antenormente. 

1.2.5- Leitura de Projeto 

-Projeto de Resolução no 84, de 1991, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que "cria a Comissão- de Agn· 
cultJJ.ra". 
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EXPEDIENTE 
CI!MTRO ORÁPIOO DO SI!NADO PBDI!RAL 

PASSOS PORTO 
DireiOr-Oeral do Sendo Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
I•J>RIIO oob rapoaubüid&de da Meu do S011ado Federal 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Direlor Adaüailtta1ivo 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Iadutrial 

SeiDCIIlnll ··-··-····-·-·-·---·--·-.. --·-·--·-·--- Ct$ 3.519,65 

PLORIAN AUGUSTO COUilNHO MADRUGA 
Diretor Adjuato 

1.2.6 - Requerimentos 

- N•780/91, de autoria do Senador Affónso Camargo; -
solicitando autorização para que o Senador Carlos De'Carli 
participe, na qualidade de Observador Parlamentar da De
legação do Brasil, da 46~ Sessão da Assembléia Geral das 
Nações Unidas. 

- N• 781/91, de autoria do Senador Amazonino Men~
des e outros Srs. Líderes, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n' 85/91, que "dá nova redação ao § J• 
do art. 3• e aos arts. 7• e 9'' do Decreto-Lei n•• 288, de 
28 de fevereiro de 1967, ao caput do art. 37 do Decreto-Lei 
n• 1.455, de 7 de abril de 1976 e ao caput e§ 2' do art. 
10 da Lei n• 2.145, de 29 de dezembro de 1953". 

- N• 782/91; de autoria do Senador Pedro Simon, 
solicitando diSpensa de interstício e pi-évia distribuição de 
avulsos, para inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de 
Resolução n• 79/91. Aprovado. 

1.2. 7- Comunicações da Presidência 

-Deferimento, id referendum~ da -ComisSão Dire-
tora, do Requerimento n' 773/91. · __ 

-Recebimento do Ofício n• S/50, de 1991 (n' 
11.084/84, na origem), do Governo de Santa Catarina, soli
citando retificação da Resohição n' 47, de 1990. 

-Recebimento do Ofício n• S/51, de 1991 (n' 486, 
de 1991, na origem), do Governo de Mato Grosso-do Sul. 
solicitando autorização- para emissãO de títulos públicos, 
para os fins que especifica. 

1.2.8 - Apreciação de matérias 

-Requerimento n<:> 178191, lido em -sessão anterior, 
de autoria da Senadora Júnia Marise, solicitando autori· 
zação do Senado para aceitar missão no exteriOr. Apro-
vado. _ --

__._Requerimento n"' 779/91, lido em- sesSão anterior, 
de autoria do Senador Guilherme Palmeira, ~olicitando 
autorização do Senado para aceitar missão n-ó exterior. 
Aprovado. - · 

1.2.9 - Comunlcação da Presidência 

-Referente ao tempo destiitado aos oradores do Ex
pediente da presente sessão, que será dedicado a homena~ 
gear a memória do ex-Senador Pedro Ludovico Teixeira, 
pelo transcurso do centenário de seu nascimento. 

Tiragem 2200 cxemplarca. 

Oradores: _ _ _ _ 
SENADOR JÚLIO CAMPOS 
SENADOR IRAPUAN COSTA JÚNIOR 
SENADOR ONOFRE QUINAN 

. O. SR. PRESIDENTE ALEXANDRE COSTA- Fa
la associativa em_ nome da Mesa. 

1.2.10- Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~· 355191, de- autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que autoriza o Poder Execu
tivo a estabelecer créditos especia-is destinados a programas 
de assentamento rural executados pelos Estados eoMuni
cfpioS. 

-Projeto de Lei do Senado n' 356/91, de autoria 
do Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre a execução 
do disposto no inciso XXXIII do art. s~_ da Constituição 
da República Federativa do Brasil. 

1.2.11 - Comunicação da Pre~i~êocia 

-Convocação de sessão cxtraordiriária a realizã.l--se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n' 646, de 1991, de autoria do Senador 

Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, a 
convocação do Senhor Ministro da Economia, Fazenda 
e Planejamento para ptestar, perante o Plenário do Senado 
Fedei"al, informações sobre assuntos relacionados com-sua 
pasta. Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Eduardo 
Suplicy. 

Requerimento n•649, de 1991, do Senador José Eduar
do, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Fed-eral, do artigo publicado no jornal 
O Estado de S. Paulo, edição de 24 desetembro de 1991, 
de autoria do Senhor Roberto Procópio Lima Netto, intitu
láilo -"A Chantagem dos Petroleiros". Aprovado. 

- Requerimento n' 686, de 1991, do Senador Valmir 
Campelo, soliCitando tramitação c-onjunta para o Projeto 
de Lei do Senado n~ 91, de I 991, de sua autoria e o Projeto 
de Lei da Câmara n~ 81, de 1991, de iriiciativa do Presidente 
da República, que dispõem sobre a expropriação de terras 
cóm-Culturas ilegais de plantas psicotrópicas, e dão outras 
providências. Aprovado. 



Outubro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NApONAL (Seção II) Quinta-feira 31 7527 

Requerimento n' 699, de 1991, do Senador Nelson 
Carneiro, solicitando, nos termos do art. 172. inciso I, 
do Regimento Interno, a i~ç!us~o. em _Ordem -dó ___ I~Ja, 
do Projeto de Lei do Senado n' 278, de 1991, de sua autoria, 
que altera o item III do art. 5' da Lei no 8.059, de 4 de 
julho de 1990. Aprovado. 

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Requerimento n• 780/91,lido no Expediente da pre
sente sessão. Aprovado após parecer da comissão compe
tente. 

-Requerimento n"781/91, lido no Expediente da pre
sente sessão. Aprovado. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR CÉSAR DIAS .-c- Demarcação ilegal da 
reserva dos índios Yanonl.ami pela Funai, em Roraima. • 

SENADOR JUTAHY MAGALHÁES- Impossi
bilidade regimental para a aplicação da proposta que obje
tiva impedir o funcionaincnto das comissões técnicas du
rante as sessões do Congresso Nacional. 

SENADOR RONAN TITO - Solidariedade de S.~ 
Ex~ à luta dos aposentados e pensioniStas ~pelo reajuste 
de 147%. · -

SENADOR ALBANO ERANCQ-,- Defesa do em
presário Antônio Ermírio de Morais, a propósito de notíR 
cia.s difamatórias à sua pessoa veiculadas na imprensa e 
de constantes criticas a_ ele_ formuladas pelo Líder do PRN 
no Senado, Senador Ney Maranhão. - _ 

SENADOR MÁRCIO LACERDA -Carta dirigida 
à revista Veja, refutando acusação de_ lobista imputada 
a S. Ex~ por aquela publicação, em face da apresentação 
de emenda destinando recursos do Orçamento da União 
para a construção da hidrelétrica de Rio Manso. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN - Solidariedade 
de S. Ex~ ao Senador Márcio Lacerda, acusado de lobista 
pela revista Veja. Necessidade de se implementar os mecaR 
nismos legais, como as câmaras setoriais, para Coibir abusos 
nas remarcações de preços. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Aceleração 
dos processos de anistia de servidores da Rede Ferroviária, 
a pedido de eleitor dé" São Gonçalo- RJ, Apelo ao Minis
tro João Santana para urgente reintegração dos fundo-__ 
nários anistiados pela RFFSA. 

SENADOR DIV ALDO SURUAGY- Artigo publi
cado na revista Veja, de 30Rl0-91, de autoria de Elio Gas
pari, intitulado "Aviso-:_a_o_s~ Navegantes", a propósitô da 
escalada da inflação. _ 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Distorções 
na tributação do Imposto de Renda na fonte. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Tratado de As
sunção, que cria o~Mercado Comum do Sul- MERCO
SUL,em 1995. 

SENADOR ODACIR SOARES- Projeto delel em 
tramitação no_ Congresso Nacional, de inicia-na ao PresiR 
dente da República, que visa modernizar a estrUturapor-
tuária brasileira. -

1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

1.4- ENCERRAMENTO 

,, 
·----------------------, 

2- ATA DA 194• SESSÃO, EM 30 DE OUTUBRO 
DE 1991 . ' 

2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Discurso do Expediente 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO~ Bre
ves comentários sobre projetes de lei, em tramitação no 
Congresso Nacional, dispondo sobre diretrizes para os pla
nos de carreira.do serviço público civil da União. 

2.2.2 - Leitura de projeto 

Projeto de Resolução n"' 85/91, de autoria do Senador 
Guilherme Palmeira, que acrescenta um parágrafo ao ãrt: 
7o da Resolução do Senado Federal n' 96, de 1989. 

2.2.3- Requerimentos 

- N? 783/91, de autoria do Senador Raimundo Lira, 
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos, para inclusão em Ordem do Dia da Mensagem 
n9 270!91 "(n" 561/91, na origem), do Senhor Presidente 
da República, encaminhando ao Senado Federal proposta 
para que seja auto-rizada a contratação, mediante garantia 
da União, de operação de crédito externo, no valor de 
até US$8,500,000.00, de principal, junto à Private Export 
Funding Corporation-PEFCO, estabelecida nos Estados 
Unidos da América. Aprovado. 

- N'·' 784/91, de autoria do Senador Espe!iQião Amin 
e- outros Senadores, solicitando dispensa de interstíciO e 
prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução 
n" 81/91, que autoriza a República Federativa do Brasil 
a elevar temporariamente os limites de endividamento a 
que se refere o art. 7~ da Resolução n"' 96/89, do Senado 
Feâeral, de oitenta e seis bilhões e trezentos e sessenta 
e seis milhões para cento e setenta e quatro bilhões e seis
centos milhões, para possibilitar a contratação, pela Com
panhia Hidrelétrica do São Francisco-CHESF, com ga
rantia da União, de equipamentos de fabricação nacional 
a ser~ITI utilizados no projeto de implantação da Usina 
Hidrelétrica de Xingó, a fim de que figure na Ordem ~o Dia 
da sessão seguinte. Aprovado. 

-No 785/91, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n• 97/91 (no 1.992/91, na Casa de origem), que 
reajusta valores da tabela progressiva para cálculo do lmR 
posto de Renda. 

- N' 786/91, de autoria do Senador Coutinho Jorge, 
solicitando ao Ministro da" Economia, Fa~enda ~. Planeja
niento_, inforrn_a_çõ-çs_que thetlciona. 

- 2.3- ORDEM DO DIA 
- -Requerimento fio 7õ219f, de autoria do Senador 
Carlos Patrocínio, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado no 226, de 1991, com o Projeto 
de Lei da _Câmara· n~ "81/9f, que já tramita em conjunto 
com o PJojeto de Lei do Senado no 91191. Aprovado. 

__ -:-Requerimento no 774/91, de a1,1toria do Senador 
Eduardo Suplicy, ~o licitando que sejam realizadas, pelo 
Tribunal de Contas da União, auditorias- contãbil, finan
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial nos convê
nios qoe especifica. Aprovado, tendo usado da palavra o 
Sr. Eduardo Supliey. 
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- Requerimen~o 1:!_"_776/91, de autoria do Seriador 
Odacir Soares, soliCitando, a inclusão em Ordem do DTa 
do Projeto de Lei da Câmara n" SI, de 1990 (n' 683/89, 
na Casa de origem), que estabelece as diretrizes para os 
planos de carreira do serviço públicO civil da União e dá 
outras providências. Aprovado. tendo usado da palavra 
os Srs. Cid Sabóia de Carvalho e Odacir SoareS. __ 

-Projeto _de Resolução n~ 79/91, que altera a redação 
do artigo 15 da Resolução do Senado Federal n" 96, de 
1989, modificada pela Resolução n" 45/90. Aprovado. À 
Comissão Diretora para a rêdação final. --

-Parecer-da ComiSSão-de Relações Exteriores e De
fesa Nacional sobre a Mensagem n" 271191 (n" 567/91, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República_sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Carlos 
Alberto Pessóa Pardellas, MiniStro de Segunda CI_aSse, da 
Carreira de Diplomata,- paia exúC-ir a função de Embai~ 
xador do Brasil junto à República Islâmica do Irã. Retirado 
da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem ·do Dia 

-Projeto de [ei da Câmara -n• 97/91, em regime de 
urgência, nos termos do -Requerimento n' 785/91, lido no 
Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer 
da comissão competente. À sanção. -- - ---

- Redação final do Projeto de Resolução n' 79/91. 
Aprovada, nos termos do Requerimento no 787/91. À pro
mulgação. 

· 2.3._2 --:- Discurso aPós a Ordem do D'a 

~SENADOR PEDRO SIMON__: Reivindicação da Fe· 
cotrigo para prorrogação do prazo para pagamento da pri
meira parcela do EGF. 

2.3.~- Designação da Orden:t do Dia d~ próxima ses-
são 

2.4- ENCERRAMENTO 
3- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTE· . 

RIOR 
Do Sr. Eduardo Suplicy, pronunciado na sessão de 

28-10·91. . . 

4 - ATOS DO PRESIDENTE 
N'' 756 a 765, de 1991 

5- ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

N• 11, de 1991 

6- PORTARIAS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N~ 37 e 38, de 1991 

7- ATAS DE COMISSÕES 
8 -·MESA DIRETORA 

9- LÍDERES E VI CE· LÍDERES DE PARTIDOS 
· !O- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 

NENTES 

Ata da 193a Sessão, em 30 de outubro de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevídes, Alexandre Costa, Dirceu Carneiro, 

Márcio Lacerda e Iram Saraiva 

Às 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM .SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: . 

Alexandre Costa - Alfredo campos - Alriilr Gabriel -
Aiufzio Bezerra - Amazonino Mendes - Beni V eras ..:.. César 
·Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - cóutí
nho Jorge - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - ~uardo 
Suplicy - Elcio Álvares - Esperidiao Amin - Epitácio Gafe· 
teira -Fernando Henrique Cardoso - Francisco Rollemberg 
- Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almei
da~ Humberto Lucena - Irapuan Costa Júnior -Jolio Gal
mon- JoGo França- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho
Josê Eduardo- Josê Fogaça- Josê Paulo Bisai.:. Josê Richa 
-Josê Sarncy-Júlio Ganipas -Júnia Marise -Jutaby Maga
lbaes- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Ro· 
cha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar 
- Mansueto de lavor - Mareio lacerda - Marco Maciel -
Mauro Benevides - Nabor Júnior -Nelson carneiro- Nel
son Wedekin - Ney Maranbao - Odacir Soares- Oziél Car· 
neiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo 

Lira,_ Ronan Tito - Ruy Bacelar - Telmo Vieira - Teotonio 
Vilela Filho ~ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de . 
presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trab:ilhos. 
O Sr. I' Secrefário procederá à leitura do Expediente. 

É lid~ o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N' 277, de 1991 (n' 590/91, na origem), de 28 do corrente, 
agradecendo comunicação da promulgação dos Decretos Le
gislativos n'' 206 a 209, de 1991. 

OFÍCIO DO SR. I• SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhan.do à revisão do Senado autógrafo do 
seguinte projeto: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 27, DE 1991 
(N• 1.992/91 na Casa de origem) 

(De iniciãtiva do Poder Executivo) 

Reajusta valores da tabela progressiva para cálculO 
do Imposto de Renda. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 25 da Lei n' 7.713, de 22 de dezembro 

de 1988, alterado pelo art. 31 da Lei n• 8.218, de 29 de agosto 
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 25. O imposto será calculado, observado 
o seguinte: ___ _ 

I -se o rendimento mensal fár de até 
Cr$620.000,00 (seisceritós e-vinte mil cruzeiros}, será 
deduzida uma parcela correspondente a Cr$190.000,00 
(cento e noventa mil cruzeiros) e sobre o saldo _remanes
cente incidirá alíquota de 10% (dez por cento); 

II- se o rendimento mensal fo_r__ .superior a 
Cr$620.000,00 -(seiscentos e Vinte mil cruzeiros), será 
deduzida uma parcela correspondente a Cr$448.000,00 
(quatrocentos e quarenta e oito mil cruzeiros) e, sobre 
o saldo remanescente incidirá alíquota de 25% (vinte 
e cinco por cento). - -

§ 19 Na determinação da base de cálculo sujeita 
a incidência do imposto poderão ser deduzidos: 

a) Cr$16.000,00 (dezesseis mil cruzeiros) por de
pendente, até o limite de cinco dependentes; 

b) Cr$190.000,00 (cento e noventa mil cruzeiros) 
correspondentes ã parcela isenta dos r_endimentos pro
venientes de aposentadoria e pensão, transfe-rênCia pa
ra reserva remunerada ou reforma pagos pela Previ
dência Social da União, dos Estados, do Distrito Fede~ 
rale dos Municípios, ou por qualquer pessoa jurídica 
de direito público interno, a partir do mês em que 
o contribuinte completar sessenta e cinco -anos de idade; 

c) o valor da contribuição paga, no mês, para a 
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; -

d) o valor.da pensão judicial paga. 
§ 29 As disposições deste artigo aplicam-se aos 

pagamentos efetuados a partir de 19 de novembro de 
1991." 

Art. 29 Os valores do rendimento mensal e as parcelas 
deles dedutíveis, a que se referem os incisOs- I e II do art. 
25 da Lei n• 7.713, de 22 de dezembro de 1988, conlorme 
modifiCação_ efetuada pelo aitigo 1 ~, serão monetariamente 
corrigidos, mês a mês, a partir da publicação desta.Lei,.com 
base no INPC. 

Art. 39 Es_ta_ LeLentra em vigor. na data de suã~publi
cação._ 

Art. 49 Revogam-se as disposições em_ contráfío: 

MENSAGEM N' 549, DE 1991 

Excelentfssimos_Se.nhores Membros do Congresso Nacio
nal, 

Nos termos do parágrafo 1' do artigo 64 da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelência acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado da Economia, Fazenda-~ Plane
jamento, o anexo projeto de lei que reajusta valores da tabela 
progressiva para cálculo do IriipostO de Renda''. 

Brasilia, 10 de outubro de 1991 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 422, DE 7 DE OUTUBRO 
DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA 
ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de_ submeter à elevada ç_onsíderação de 

Vossa Excelência incluso projeto de lei que dispõe sobre o 
r_eajuste do~ limites da tabelÇt progressiva para cálculo do Im
posto de Renda e proventos de qualquer natureza. 

Coin o advento da Lei n• 7.713, de 22 de dezembro de 
1988, veio a ser reintroduzido o critério de indexação dos 
valores dã tabela progessiva do Imposto de Renda e pfoVentos 

_de qualquer natureza a ser re~lh_~do pelas fontes page~:doras 
de reiidimentos e pelas pessoas físicas -sujeitas regime tribu
tário--por ela instituído, mediante o estabelecimento dos res
pectivos limites em quantidades ao Bónus do Te_souro Nacio
nal-BTN. 

Sobrevindo a Lei n~ 8.177, de 19 de março do ano em 
curso, veio a ser extinto o BTN e convertidos os valores que 
ele expressava por Cr$ 126,8621. Destarte, a partir desta data, 
os valores convertidos para serem reajustados passaram a de
pender de expressa previsão legislativa. 

Nessas condições o presente projeto busca proceder ã 
revisão da referida tabela, mediante a adoção de critérios 
refletidores da manutenção do poder de compra da classe 
assalariada, particularmente dos inseridos nas faixas de renda 
mais baixas. 

Outrossim, dada a natureza da matéria que o proJetO 
encerra, proponho ainda a Vossa Excelência "seja solicitada 
urgência em sua tramitação, ao abrigo da faculdade contida 
no § 19 do art. 64 da Constituição. -

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos do meu mais profundo respeito.- Marcftio 
Marques MOreira, MiniStro da Economia, Fazenda e Planeja
mento.--

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 

Altera a legiSlação do Imposto de Renda e dá outras 
providênciaS. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 ~ Os rendimentos e ganhos de capital percebidos 
a partir de 19 de janeiro de 1989, por pessoas fíSicas residentes 
ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo Imposto de 
Renda na forma da legislação vigente, com as modificações 
introduzidas por esta Lei. 

Art. 29 O Imposto de Renda das pessoas físicaS será 
devido, mensalmente, ã medida em que os rendimentos e 
ganhos de capital forem percebidos. 

Art. 39 O imposto ili.ddirá sobre o_ rendimento bruto, 
sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 99 a 
14 desta Lei. 

--§-19 Constituem rendimento-bruto todo o produto do 
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos 
e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de 
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos 
patrimoniais não correspondentes aos renâimentos declara
dos. 

§ '29 Integrará o rendhnento bruto, como ganho de capi
tal, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decor
-refiteS de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, 
cOnsiderando-se como ganho a diferença positiva e-ntre O valor 
de transmissão do bem ou_ direito e Ó reSpeCtivo ·custO de 
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aquisição corrigido monetariamente, obseno:?do o dispostç> nos 
arts. 15 a 22 desta Lei. 

§ 3' Na apuração do ganho de capital serão conside
radas as operações que importem alfenação .a -qualquer-título, 
de bens ou direitos ou cessãO ou ptomessa de cessão de direitOs 
ã sua aquisição, tais como as realizadas por compra o venda, 
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagameri.to, 
doação, procuração em causa própria, promessa de compra 
e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos 
e contratos afins. - --

§ 4~> A soma das diferenças, em OTN, apuradas em 
cada um dos meses do ano corresponderá ao imposto a pagar. 

§ 59 O imposto a pagar Poderá-se:r recolhido em até 
seis quotas iguais,-mensais e sucessivas, observado o seguinte: 

a) nenhuma quota será inferíor a cinco OTN e o imposto 
de valor inferior a dez OTN será pago de uma só vez; __ 

b) a primeira quota ou quota única Será paga- nO mês 
de 
abril do ano subseqüente ao da percepção dos rendimentos; 

c) as quotas vencerão no ültimo dia útil de cada mês; 
d) fica facultado ao contribuinte antecipar, total ou 

parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas. _ 
§ 6' O número de OTN de que trata este artigo será 

reconvertido em moeda nacional pelo valor da OTN no mês 
do pagamento do imposto ou quota. 

§ 7~ O contribuinte que optar por recolher o imposto 
nos termos deste artigo poderá deduzir do imposto a pagar: 

a) o valor das aplicações efetuadas de conformidade com 
o disposto nos itens I a III do§ 1' do art. I' da Lei n' 7.505, 
de 2 de julho de 1986; 

b) o valor das contribuições e doações efetuadas às_ enti
dades de que trata o art. 1 ~da Lei n~ 3.830, de 25 de novembro 
de 1960, observadas as condições estabelecidas no art. 29 da 
mesma Lei. - -

§ 89 O valOr diis apliCações, Contribuições e doações 
de que trata o parágrafo anterior será convertido em número 
de OTN pelo valor desta no mês em que os desembolsos 
forem efetuados. -

§ 9>' As deduções de que tratam os parágrafos anteriores 
não poderão exceder cumulativamente a quinze por cento 
do imposto a pagar (§ 4•), observado o disposto no art. 10 
da Lei n' 7.505, de 2 de julho de 1986. 

Art. 25. O imPosto será calculado observado o seguin-
te: 

I- se o rendimento mensal for de até duzentas OTN, 
será deduzida uma parcela correspondente a sessenta OTN 
e sobre o saldo remanescente incidirá a alíquota de dez por 
cento; · · 

II- se o rendimento mensal for superior a duzentas 
OTN, será deduzidã. um parcela correspodente a cento e qua
renta e quatro OTN e sobre o saldo remanescente incidirá 
a alíquota de vinte e cinco por cento. 

Parágrafo único. _O valor da OTN a ser consider_ado 
para efeito dos itens I e II é o vigente no mês em que- oS 
rendimentos forem percebidos. 

Art. 26. O valor da gratificação de Natal (13• salario) 
a que se referem as Leis n• 4.090, de 13 àe julho de 1962 
e n' 4.281, de 8 de novembro de 1963, e o art. 10 do Decre
to-Lei n9 2.413, de 10 de fevereiro de 1988, será tributado 
à mesma alfquota (art. 25) a que estiver sujeito o reitdimeitto 
mensal do contribuinte, antes de sua inclusão. 

LEI No 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991 

Dispõe sobre impostos e contribuições federais, dis~ 
ciplina a utiUzação de cruzados novos e dá outras provi
dências_ 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacion~I_ decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
Do imposto sobre Produtos Industrializados 

Art. l9 OS valores do Iinposto sobre Produtos Indus
trializados dos produtos dos CaPítulos 21 e 22 da Tabela de 
Inc;:idência do Imposto sobre Produtos Industrializados-TIPI, 
de que tratam os art. 1°, 2' e 3• da Lei n' 7.798, de 10 de 
julho de 1989, vigentes nesta data, fixados em cruzeiros, pode
fã6 Ser alterados pelo Ministro da Economia, Fazenda e Plane
jamento, tendo em vista o comportamento do mercado n"a 
comercialização desses produtos. 

--- J 1 ~ A alteração de que trata est~:: _ ~rtigo poUerá ser 
feita até o limite que -corresponder ao que resultaria da aplica
ç_ão da alíquota a que o produto estiver sujeitá na TIPI sobre 
o va1or- tributável. 

§ 2" Para efeito do parágrafo anterior, o valor tributável 
é o preço normal de uma operação de venda, sem descontos 
ou abatiment9s, pira terceiros que não sejani interdepen
dentes ou distribuidores, nem empresa interligada, coligada, 
controlada ou controladora (Decreto-Lei n' 1.950, de 14 de 
julho tle 1982, art.lO, § 2°, e Lei n' 6.404,de 15 de dezembro 
de 1976, art. 243, §§ I' e 2'). · 

CAPÍTULO II 
Do Pagamento de Impostos e Contribuiçõ-es 

Art. z~ Em relação aos fatos geradores que vierem a 
ocorrer a partir do primeiro dia do mês de agosto de 1991, 

_o_s_ pagamentos dos tributos e contribuições relacionados a 
seguir deverão ser efetuados nos seguintes prazos: 

Art. 28. O pagamento pela pessoa jurídica do imposto 
de renda, da contribuiç_ão social sobre o lucro e do Imposto 
de Renda incidente na fo'ºfe sobre o !u_cro líquido, corresponR 
dentes a período - base encerrado em virtude de incorpo
ração, fusão, cisão ou encerramento de atividades, deverá 
ser efetuado até o décimo dia subseqüente ao da ocorrência 
do fato gerador. · 

-Art. 29. o- pigãmento do Imposto de -Ren-diflõs casOs 
de saída definitiva do País e de encerramento de espólio deverá 
ser efetuado na data prevista para a entrega da respectiva 
declaração de rendimentos. 

Art. 30. O caput do art. 9• da Lei n' 8]77; de 1' de 
março de 1991, passa a vi~orar com a seguinte redação: 

"Art. 99 A partir de fevereiro o de 1991, incidiráõ Júfos 
de mora equivalentes à TRD sóbre os débitos de qualquer 
natureza para com a Fazenda Nacional, com a Seguridade 
Saciai, com o Fundo d~ Participação PIS-PASEP, como o 
Fti:hdo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e sobre 
os passivos de empresas concordatárias, em falência e de insti
tuições em regime de liquidação extrajudicial, intervenção 

. -e administração especial temporária ... 
Art. 31. O art. 25 da Lei n' 7. 713, de 22 de dezembro 

de 1988, passa a vigorar com a seguirite redação: 

"Art; 25 --O 'imposto será calculado,- observado 
o seguinte: 
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I- se o rendimento mensal for de até 
Cr$400.000~ü0, será deduzida uma parcela, corresponM 
dente a Cr$120.000,00 e, soDre O saldo remane.scente 
incidirá a alíquota de dez por cento; 

II- se o rendimento mensal for superior a 
Cr$400.000,00, Será deduzida uma parcela correspon
dente a Cr$28&.000,00 e, -sobre o saldo remanescente 
incidirá a alíquota de vinte c cinco por cent.o. 

§ 19 - Na determinação da base de cálculo sujeita 
à incidência do imposto, poderão ser deduzidos: 

a) Cr$10.000,00 pófâependente, até o limite de 
cinco dependentes; 

b) Cr$ 120.000,00 correspondentes à parcela isen
ta dos rendimentos_ provenientes de aposentadoria e 
pensão, transferência para a reserva remunerada ou 
reforma pagos pela Previdência Social da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou por 
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, 
a partir do mês em que o contribuinte completar sessen
ta e cinco anos de idade; 

c) o valor da contriQuição paga, no mês, para a 
Previdência Socia_l da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; e, 

d) o valor da pensão judicial paga. 
§ 2•- As disposições deste artigo se aplicam aos 

pagamentos efetU.ados a partir de 1~' de agosto de 1991." 

Art. 32. O inciso lU do art. 80 da Lei n• 4.502, de 
30 de novembro de 1964, na redação que lhe foi dada pela 
alteração 22• do art. 2• do Decreto-Lei n' 34, de 18 de novem
bro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"III- Multa básica de trezentos por cento do valor do 
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido, quando se 
tratar de infração qualificada, observado o disposto no art. 
86." 

Art. 33. As multas de ofício de que trata esta Lei, lança
das com base em créditos tributários ou com base em contri
buições para o INSS, vencidos há mais de doze meses, serão 

·acrescidas, no ato do lançamento, do valor resultante da varia
ção dõ INPC, a partir do quinto mês do vencimento do crédito 
tributário oU dã.- Contribuição até o · més do lanç_amento da 
multa. · 

Art. 34. -As entidades beneficentes reconhecidas como 
de utilidade pública ficam autorizadas a vender em feiras, 
bazares e eventos semelhantes, com isenção dos tributos inci
dentes sobre a importação, mercadorias estrangeiras recebidas 
em doação de representações diplomáticas estrangeiras sedia
das no País, nos termos e condições estabelecidas pelo Minis
tro da Economia, Fazenda e Planejamento. 

Parágrafo útiico. O produto líquido da venda_a que se 
refere este artigo terá COmo destinação exclusiva o desenvol
vimento de atiVidades beneficentes no País. 

Art. 35. Ficam suprimidos o inciso III e o § 311 do art. 
4•, bem como os §§ 1• e 2• do art. S• da Lei n' 8.178, de 
1• de março de 1991. . _ . _ . . 

· Art. 36. Aos rendimentos relatiVos a Depósitos EsPe
ciais Remunerados -DER, efetuados com recursos prove
nientes de conversão de cruzados novos~ aplica-se o mesmo 
tratamento tributário a que estão suj~itos os rendimfjltos dcd 
depósitos em cádernetas de poupança. 

Art. 37. Aos atos praticados com base na Medida Pro
visória n• 297, de 28 de junho de 1991, e aos fatos jurldicos 

ocorridos no período de sua vigência aplicam-se as disposições 
·nela contidas. 

Art. 38. Esta Lei entra em. vigor na Qata de_ sua publi-
.·cação. 

Art. 39. Revogam-se as disposições eni contrário, espe-
cialmente o art. 17 do Decreto-Lei n~' 401, de 30 de setembro 
de 1968, o § 2• do art. 7• da Lei n' 7.713, de 22 de dezembro 

·de 1988, o art. 57 da Lei n• 7.799,de 10 de julho de 1989 
e os arts. 34, 35 e 36 da Lei n• 8.212, de 25 de julho de 
1991. 

· Brasilia em 29 de-agosto de 1991; 170" da Independência 
e 103• da República.- Fernando Collor. 

(À Comissão de AssuntOs EconQmiçó_s.) 

PARECERES 

. PARECER N• 419, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Pro
jeto de Resolução n• -79, de 1991, que ''Altera a redação. 
do artigo 15 da Resolução do Senado Federal n• 96, 

· de 1989, modificada pela Resolução n• 45/90. 

Relator: S<nador Elcio Álvares 
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Rai

mundo Lira, tem por objetívo prorrogar a vigéncia da Resolu
ção n• 96, elo Senado Federal, de 1989, até 31 de março de 
1992. .. -

A prorroga·ção proposta obedeceria, como argumenta o 
autor em sua justificação, à necessidade de examinar, com 
o _tempo necessário, o conjunto de propostas existentes de 
aperfeiçoamento do diploma legal, sem provocar 4

'.,. solução 
de continuidade no processo legislativo relativo à aprovação 
de pedidos de autorização de operações de crédito". 

A Resolução n•'96, de 15 de dezembro de 1989, ao dispor 
'· ... sobre limites globais para as operações de crédito externo 
e interno da União, de suas autarquias e· demais entidades 
OO:ntróladas pelo poder. público federal" e estabelecer " ... li
mites e condições para a concessão da garantia- da União 
em operações de crédito externo e interno", regulamenta com
petência privativa desta Casa, consignada nos incisos V a VIII 
do artfgo 52 da Constituição Federal. Sua vigência já foi pror' 
rogada, anteriormente, pela Resolução n' 45, de 1990, até 
31 de outubro do corrente ano. 

Parece-nos claro qUe- o -período di quase dó"is anOs de 
vigência da referida_ Resolução é suficiente para possíbfiitar 
o exame aprofund_ado -da eficácia dos dispositivos nela c_ontidos 
em face das finalidades com que foram instituídos,- exame 
~ste, a nosso ver, indispensável a qualquer definição sobre 
sua eventual modificação. Nossa posição- é, portanto, a do 
autor do Projeto: a prorrogação da vigência até 31 de março 

· de 1992 posSibilita o exame cuiàadoso-das s~gestões exiStentes, 
ao- ~empo que assegura a continuidade do processo legislativo 
relativo à matéria. -
~- Em razão-do exposto, sOmos de parecer favorável à apro-
·vação do presente Projeto de Resolução. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1991.- Raimundo 
Lira, Presidente - Ek:io Álvares, Relator - Lery Dias -
Eduardo Suplicy - Wilson Martins - Gullhenne Palmeira 
- JonasPinbelro- Dario Pereira- Pedro Simon- Henrique 
Almeida - José Eduardo - Ronan Tito - Coutinho Jorge 
- Nelson Wedekin. · 
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PARECER N• 420, DE 1991 dos limites de endividamento, visto JUe a aplicação do limite 
de dez por cento do património líquido da empresa, sujeitaria Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a a operação em tela a um valor máximo de Cr$ 

Mensagem n~ 267, de 1991 (Mensagem n' SSJ, de 86.366.000.000,00, valor este que inviabilizaiia a finalidade 
11-10-91, na origem), do Senhor Presidente da Repú-l para a que se propõem os recursos. 
blica submetendo à consideração do Senado Federa' 2. A Resolução o9 96/89, do Senado Federal, em seu 
pedidodeautorizaçãoparaaelevaçãoemcarátertempo- art. 99, dispõe que" ... em caso excepcional, devidamente 
rário, dos limites de endividamento 8 que se refere 0 justificado, a União poderá pleitear a elevação temporária 
art. 7' da Resolução n' 96189, do Senado Federal, a dos limites fixados nos arts. 3~, 49 e 79" da mesma. 
fim de possibiUtar a contratação pela Companhia Hidre- 3. Os pareceres do Departamento do Tesouro Nacional, 
létrica do São Francisco- CHESF, com garantia da DTN/COREF/DIREF,denúmeros273e276,datadosrespec
União, de financiamento destinado à aquisição de equi- tiv3:m_ente de 6 e 11 de setembro de 1991, em anexo, na análise 
pamentos de fabricação nacional para a Usina Hidrelé- dos documentos necessários ao atendimento das condições 
trica de Xingó. para a concessão de garantia da União à operação em epígrafe, 

Relator: Senador Coutinho Jorge opinam pela regularização por parte da mutuária de todos 
Com a Mensagem n9 553, de 11-10-91, o Senhor Presi- os débitos vencidos junto a entidades do setor público fed~ral, 

dente da República submete à consideração do Senado Fede- o que foi atendido, conforme atesta o Parecer DIN/COREF/ 
ral pedido de autorização para a elevação temporária, em DIREF n• 300, de 1•-10-91. · 
caráter excepcional, dos limites de endividamento a que se A Exposição de Motivos n9 433, justifica que a geração 
refere o art. 7• da Resolução n• 96; de 1989, (modificada de energia pela Usina Hidrelétrica de Xingó representará um 
pela Resolução n• 45/90), de Cr$86.366.000.000,00 (oitenta quarto do potencial hidrelétrico do Nordeste, e deverá garantir 
e seis bilhões, trezentos e sessenta e seis milhões de cruzeiros) o atendimento do mercado até o final da década de noventa, 
para Cr$174.600.000~000-,UO (êehto- e·setefitá e éjliátfO bilhões, a um custo situado entre os mais baixos do País. 
seiscentos milhões de cruzeiros), a preço de julho de 1991. Como a prOgramação da obra prevê o início da operãção 

A- presente solicitação visa ã possibilitar a contratação de primeira unidade da usina no segundo semestre de 1994, 
pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco ......;:. CHESF, qualquer retardamento no cronograma de obras poderá acar
com garantia da República Federativa do Brasil, de ffnancia- retar um déficit superior a dez por cento no suprimento de 
mento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A, com recur- energia para a região, além do que, o parcelamento na obten
sos oriundos da Finam e, destinado à aquisição de equipa- ção do empréstimo, que se destina a-financiar 90% dos CustOs 
mentos de fabricação nacioiial, a serem utilizados· no projeto da aquiSição de equipamentos de fabricação nacional para 
de implantação da Usina Hidrelétrica de Xingó. a UsiJJ.a, inviabiliza~a tal operação. 

A operação de empréstimo apresenta as se-guintes Carac- - - -Ailte a relevância do pleito e não havendo outros impedi
terísticas financeiras, esti(niladas no contrato-de Abertura de mentos legais à concessão de garantia, por parte da União, 
Crédito Fixo, firniado entre o Banco do Nordeste do Brasil ao financiamento ·pretendido e estando os instrumentos con
StA, como mutuante, e a Companhia Hidrelétrica do São tratuais de conformidade com a legislação aplicável à espécie, 
FranciSco -'CHESF, como mutuáriã:- __ somos_ pela autorização solicitada pela Mensagem n9 553, de 

a) valor: Cr$174.600.000.000,00 (cento e setenta e quatro 
bilhões, seiscentos milhões de cruzeiros), a preço de julho 
de 1991; 

b) prazo total: até 144_(cento e quarenta e qua~ro) meses; 
c) carência: até 60 (sessenta) meses; - - - -
d) amortização: até 84 (oitenta e quatro) meses; 
e) encargos: os juros sujeitam-se ao definido no certifi

Cado de enquadramento emitido pela Finame, observado o 
limite máximo de 10,5% (dez e meio por cento) ao ano, incluí
do o del-credere do agente financeiro de até 1% (um por 
cento) ao ano, incidentes sobre o saldo devedor atualizado 
e cobrados trimestralmente, durante o período de c3rência, 
e mensalmente, após este período, juntamente com as amorti
zações do capital; 

f) comissão de reserva de capital: 0,1% (um décimo por 
cento) ao mês, incidente sobre o valor de liberação, ou do 
saldo cancelado, a partir da data de aprovação da Proposta 
de Abertura de Crédito (PAC). · · 

Quanto aos mecanismos de controle das operações de 
crédito, definidos a nível constitucional e regulamentados pela 
Res_olução n~ 96{89 do Senado Federal, cabem os seguintes 
esclarecimentos: -

1. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, median
te o Parecer PGFN/COF n•1.014/91, manifestou-se favoravel
mente ao pleito da mutuária, paia a qual é requerfdil, nos 
termos do art. 9~> da referida Resolução, a elevação temporária 

1991, nos tennos do seguinte_: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 81, DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a elevar 
temporariamente os IÕI!ites de endividam_entQ_a que se 
refere o art. 7~ da Resolução n' 96, de 1989, do Senado 
Jederal, de Cr$86.366.000.000,00 para 
Cr$174.600.000.000,00 para possibilitar a contratação, 
pela Comp.Bnhia Hidrelétrica do São Francisco -
CHESF, com. garantia da U o ião, de equipamentos de 
fabricação nacoioal, a serem utilizados no projeto de 
implantação ~a Usina H~dr~létrica de Xing_o. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É autorizada a elevação temporária dos limites 

de endividamento da Companhia Hidrelétrica do São Fran
cisco - CHESF, definidos pelo art. 7~ da Resolução- n~ 96, 
de 1989, do Senado Federal, de Cr$86.366.000.000~00 (oitenta 
e seis bilhões, trezentos e sessenta e seis milhões de cruzeiros) 
para Cr$174.600.000.000,00 (cento e setenta e quatro bilhões, 
seiscentos milhões de cruzeiros), a preço-de julhO de 1991. 
· Art. 29 · É autorizada a garantia da República Federativa 
do Brasil à contratação, por parte da Compãnhia Hidrelétrica 
do São FranciSco~-CHESF, de financiamento junto ao B3.iJ.co 
do Nordeste do Brasil S-A., com recursos oriundos da Finame, 
no valorde Cr$174.600.000.000,00 (cento e setenta e quatro 
bilhões, seiscentos milhões de cruzeiros), a preço-de julho 
de 1991. 
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Parágrafo único. _--A _o_peração a que se refere o __ caput O Senado Federal resolve: ~ __ 
deste artigo destina~s_e: ao financiamento de 90% do Custo Art. 1~ É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
~e aquisiçãO de equipàril.éritoS de fabricação D.acional para nOs termos da Resolução no 58, de 13-12-90,-do Senado Fede
a Usina Hidrelétrica de Xíngó. - --- raJ, -~y.torj.zado a emitir e colocar no ~_nercado Letras Finan-

Art. 3!' _ As condições :tiinanceiras báSicas· da operação ceiras dó_ Estado d_o Rio Orànde do ·sul - LFT -RS, no 
de crédito são as seguintes: -- . . total de até 3.000.000.0ÓQ(três bilhões). _ -- . - ---

a) valor: Cr$174.600.000.000,00 (cerifô-e Setenta e quatro Art. 29 A eirúSsão· devera Ser realizada_ nas·_se-gulrítes 
bilhões, seiscentos milhões de cruzeiros), a preço de julho condições: 
de 1991; a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 

b) prazo total: até 144 (cento e quarenta e quatro) meses; a serem substituídos, deduzida a parcela de 16%, consoante 
c) carência: até 60 (sessenta) meses; _ __ ____ - pàCtuado no -Memorando de Entendimentos, firmado pelo 
d) amortização: até 84 (oitenta e quatro) meses; . -- --referido Estãdo com o Ministério da Economia, Fazenda e 
e) encargos: os juros sujeitam-se ao definido no certifi- - PlanejamentÇJ e com este Banco_ Central; _ 

cada de enquadramento emitido pela Finame, observado o b) modalidade: nominativa transferível; 
limite máxinlo'de 10,5% (dez e meio por cento) ao ano, incluí- d) rendimento: igual ao das Letras Finã.nceiraS-do Tesou-
do o deJ.credere do ajuste financeiro de- at~ 1% (~J!l por ro Nacional (mesmª taxa referencial); 
cento). d) prazo: 1.458 dias; 

Art. 5~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua _ e) valor nominal: Cr$1,00. 
publicação. - ::-Art. 3~' Esta Res_q_luç~o entra em vig_Cir na data de _sua 

Sala das Comissões; 29 de Outubro de 1991. -Raimundo publicação. -
Lira, Presidente - Coutinho Jorge, Relator - Le_vy Dias Sala qas Comissões, 29 de_outubro de 1991.- Raimundo 
- Dario Pereira - Pedro Simon - Elcio Álvares --:- Wilson Lira, Presidente - Pedro Simon, Relator - Levy Dias -
Martins - Eduardo Suplicy - Henrique Almeida ~_Jonas Dario Pereira - Élcio Alvares - Eduardo Suplicy - Wilson 
Pinheiro - José Eduardo - Ronan Tito ~ Nelson Wedekin Martins - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - José 
- Guilherme Palmeira. Eduardo - JOnas Pinheiro - Ronan Tito - Coutinho Jorge 

PARECER N• 421, DE 1991 

Sobre o Ofício "S" n9 46, de 1991, do Senhor Go
vernador do Estado do-Rio Grande do Sul, solicitando 
autorização do Senado Federal para emissão e colocação 
no mercado de Letras Financeiras do Tesouró do Estado 
do Rio Grande do Sul - LFT - RS, vencíveis em
novembro de 1991, no total de 3.000.000.000 (três bi
lhões). 

Relator: Senador Pedro Simon 
Através do Ofício "S" n'- 46; ae1991, (Ofício n• 563/91" 

- GG/SF na origem) o-Senhor Governador do Estado do 
Rio Grãnde do Sul solicita autorização do Senado Federal 
para emissão de Letras Financeiras do Tesóuro do Estado 
do Rio Grande do Sul - LFT - RS, vencíveis em riOVembro 
de 1991, no total de 3.000.000.000 (frês bilhões). 

Integra o pedtdo, entre outros, os seguintes documentos: 
_a) ~ópia das leis estaduais específicas que aufõrizam a 

reahzaçao da operação de crédito; 
b) cópia do Certificado de Regularidade junto ao FGTS· 
c) cópia da Certidão Negativa de Débito junto ao INss: 
d) cópia da Certidão de Quitação de Tributos Federais 

administrados pela Secretaria da Receita Federal (PIS/P ASEP 
e Finsocial); • -

e) cópia de Parecer DEDlP/DIARE n• 91/447 de 
10-9-91 '·do Departamento da Dívida Pública e de OperaÇões 
Espectais (DEDIP) do Banco Ceiltrãl, atestando o cumpri
mento dos liml!es fixados na Resolução n• 58, de 13-12-90, 
do Senado Federa!. 

Após examinar a ?-ocumentação_ ap-resen:ada, opinamos 
pela aprovação do pedido nos termos do segwnte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO-N• 82, DE 199! 

AutOriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFT 
- RS, vencíveis em novembro de 1991, no total de 
3.000.000.000 (três bilhões). 

- Nelson Wedekin. 

PARECER N• 422, DE 1991 

-Da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Men
sagem n• 270, de 1991 (Mensagem n• 561, de 17.10.91, 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à consideração do Senado Federal, proposta para 
que seja autorizada a contratação, mediante garantia 
da União, de operação de crédito externo no valor de 
US$8,500,000.00 (oito milhões e quinhentos mil dólares 
americanos), de principal, junto à Private Export Fun. 
ding Corporation - PEFCO, destinada ao financia
mento parcial do Projeto de Segunda Geração do Siste· 
ma Brasileiro de Telecom~nicações por Satélite -
SBTS. 

RelatOr: Senador Dario Pereira 
Com a Mensagem n• 561, de 17-10-91, o Senhor Presi

dente da ~epública encaminha para exame do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada·ã-contratação pela Empresa 
Brasileira de Telecomunicações S/ A - EMBRA TEL, me
diante garantia interna da União, de operação de crédito exter· 
no no valor de US$8,500,000.00 (oito milhões_e quinhentos 
mil dólares americanos), de principal, junto â Private Export 
Funding Corporation - PEFCO, estabelecida nos Estados 
Unidos da América. 

A operação de crédito destina ~se ao financiãmento parcíal 
do Projeto de Segunda Geração-do Sistema Brasileiro de Tele
C<?ffiuniç.ações por_ Satélite - SBTS, tem como- garantidor 
externo o Export lmport Bank of the United States- EXI
MABNK e objetiva a substituição de dois satélites lançados 
em 1985 e 1986, utilizados em telecomunicações nacionais. 

Em Exposição de Motivos de n• 436, de 10-10-91, o Se
·nhor Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento escla
rece que, no que concerne às condições financeiras, -o emprés· 
timo apresenta as seguintes características: 

a) valor: US$8,500,000.~00 (oito milhões equinhentos mil 
dólares americanos); 
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b) prazo: 14 (quatorze) anos; PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 83, DE-1991 
c) carênciã.: 4 (quatro) anos; 
d) taxa de juros: 10,14% a.ã:, fixos;-- -Autoriza a Empresa Brasüeira de Telecomunica-

ções S/ A - Embratel, a contratar, mediante garantia 
e) comissão de compromisso: 0,5% a.-a. (3/8 de 1% devi~ da União, operação de crédito extern~ !1~ valor ~e US$ 

dos a PEFCO e 1/8 de 1% devidos ao Exímbank) sobre os S.SOO.OOO,OO(oitomUhõesequluheutosmíldólaresame-
saldos do empréstimo náó-desembolsados; ricanos), junto à Private Export Funding Corporation 

f) despesas gerais: as razoáveis, limitadas a até 0,1% do _ PEFCO~ 
valor do crédito, além das despesas com impressão do contrato 
("local costs loan agreement"); O Senado Federal resolve: 

g) seguro de crédito: 5-,48%"sobre cada desembolso; Art. 1• É autorizada, na forma da Resolução n• 96/89, 
h) juros de mora: 1% a.a.-aciinaâa taxa de juros opera0 própagada pela Resolução n• 45/90, do Senado Federal, a 

clonai; Empre$3. Brasileira de Telecomunicações S/ A - Embratel, 
Q condiç6es de pagamento: a contratar, mediante garantia da República Federativa do 
-do principal: em 20 (vinte) parcelas iguaís,_· seme-strais Brasil, operaç-ão de crédito externo no valor de USS 

e consecutivas, vencendo-se a primeira em rs-9:95; - ·s,SOO,OOO,OO (oito milhões e quinhentos mil dólares america-
- dos juros: semestralmente vencidos; nos), de principal, junto à -pnvate Export Funding Corpo-
- qas comissões de compromisso: semestralmente venci- ration_- PEFCO, estabelecida nos Estados Unidos da Amé-

das, sendo que as primeiras parcelas somente poderão ser rica. 
pagas após a emissão do certificado de autorização expedido Parágrafo único. A operação de crédito externo a que 
pelo Banco Central do Brasil; se refere 6 caput desde artigo destina-se ao financiãmento 

-das despesas-·gerais: mediante comprovação, em cru- parcial do Projeto de Segunda Geração do Sistema Brasileiro 
zeiros, exceto no que for imprescindível à ocorrência de gastos de Telecomunicações por Satélite -_ SBTS. - - --
que só possam ser realizados no exterior; Art. _ 29 As condições financeirasa básicas da operação 

- do seguro de crédito: após _a emisSão do certificado de crédito são as segUintes: 
de autorização, diretamente ao Eximbank ou ao credor, desde 
que comprovado seu recolhimento no exterior; a) valor: US$ 8,500,000.00 (oito milhões e quinhentos 

j) desembolso: até 31-3-95. _ mil dólares americanos); 
Quanto aos mecall.ismos de controle das operações de . b) prazo: 14 (quatorze) anos; 

crédito externo, prescritos na Constituição Fedeifãl e regula- c) carência: 4 (quatro) anos; 
mentados pela Resolução n' 96/89, do Sena<Io Federal, e aos d) taxa de juros: 10,14% a.a, fixos; 
demais dispositivos legais regul~entares pertin~ntes, desta~ -:e) comissão de compromisso: 0,5 a.a. (31$ de 1% deviçios 
que-se que: · ·· afEFCQ e 1/8 de 1% deYidos ao Exímbank) sobre os saldos 

do empréstimo não desembolsados; 
1) os limites de endividamento previstos nos arts. 29,39 O despesas gerais: as razoáveis, limitadas a até 0,1% do 

e 49 da Resolução n9 96/89 sã_o atendidos, conforme atesta valor do crédito, além das despesas com impressã'O do contrato 
Parecer DIN/COREF/DIREF n• 247, de 14-8-91, em anexo, (local costs loan agreement); 
com manifeStação favorável à concessão da garantia por parte g) seguro de crédito: 5,48% sobre cad3. desembolso; 
da União à referida operação de -crédito; h) juros de mora: 1% a. a. acima da taxa de juros opera-

2) o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cional; 
n9 1.033/91, encaminhado ao- Sena-do Federal, no exame das ___ i) c_ond!ç_§es_de pagamento: . ·- _ . 
cláusulas contratuais, conclui que as mesmas são adniissíveis -do principal: em 20 (vinte) parcelas iguais, semestrais 
segundo a legislação brasileira '\j.g~~te e se_a~equam ao dispos- e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15-9-1995; 
to no art. 50? da Resolução nO? 69/89, do Senado Federal, que -dos juros: semestralmente vencidos; 
veda disposição contratual de natureza política, contrária à -das comissões de cOmpromiss-o·: semestralmente venci-
Constituição e às leis brasileiras, bem assim qUe implique dos, sendo que as primeiras parcelas somente põderão ser 
co~pensação automática de débitos e créditos; pagas após a emissão do certificildo de autorização expedido 

3) as ·demais fonnalidad~s préVia_s à ~l!ntratação do em- pelo Banco Central do Brasil; 
préstimo, exigidas pela Constituição Federal e pela Resolução -das despesas gerais: mediante comptovaçâo, em cru-
n9 96/89, foram integralmente obedecidas. zeirOs, exceto no que for imprescindível â ocorrência de gastos 

que só possam ser realizados no exterior; --- -
o-projeto da segunda Geração do Sistema Brasileiro de -do seguro de crédito; após a emissão do certificado 

Telecomunicações por Satélite será executado pela Embratel, de autorização, diretamente ao EXIMBANK ou ao credor, 
com um custo· total de US$ 346,63 milhões, financiado me- desd~ que comprovado seu recolhimento no exterior; 
diante seis operações de crédito externo, e segundo informa- j) desembolso: até 31-3-1995. 
ções da Empresa. e de órgãos do Poder Executivo ligados 
ao seu financiamento, é essencial para 9' bom funcionamento Art. 30? A autorização concedida por esta Resolução se-

rá exerCida no prazo de 12 (doze) meses, a partir de sua 
das telecomunicações nacionais. publicação. -

Ante a relevância do pleito e não havendo outros impedi- Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
mentos legais ã concessão da garantia por parte da União publicação. -
ao financiamerito pretendidO, e estando os instrumentos con- Salas das Comissões, 29 de outubro de 1991. -Raimundo 
tratuais de conformidade com a legislação aplicável à espécie-; Lff-a;- Presidente - Dario Pereira, Relator - Pedro Simon 
somos pela autorização soJicitada pela Mensagem n9 561, de - LevyDias- ElcioÁlvares- EduardoSupUcy- Guilherme 
1991, nos termos do seguinte: Palmeira- Henrique Almeida- José Eduardo- Coutinho 
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Jorge -- Wilson Martins - Jonas Pinheiro - Ronan Tito 
- Nelson W edekin. 

PARECER N• 423, DE 1991 
(Da Comissão Temporária) 

Redação para o segundo turno da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 14, de 1991. 

A ComiSS-ão_Teniporárfa apresenta a redação para o se
gundo turno da Proposta de Emenda à Constituição-n' 14, 
de 1991. . · _ . . ... 

Sala de Reuniões, 30 de outubro de 1991. - Almir Ga
briel, Presidente- Cid Sabóla de Carvalho, Relator::.:..·vaimir 
Campelo- Josapbat Marinho- Junia Marise- João Françã. 
- José Eduardo - Amazonino _Mendes - Aluizio Bezerra 
- Magrno Bacelar - Oziel Carneiro - Áffonso CâmD:rgo-_-
Fernando Henrique Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N'423, DE 1991_ 

Redação pãra o segundo turno da Proposta 
de Emenda à Constituição n• 14, de 1991. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do S.enado Federal 
promulgam, nos termos do_art. 60, § 39, da COnstituição-Fede
ral, a seguinte Emenda ao texto constitucioiial: 

Artigo único. O cap-ui do art. 2• do Ato das Disposições 
ConstitUcionais TransitóriaS passa a vigorá~r cOitCã seguThte 
redação: .. .. _ 

"Art. 2e No dia21 de abril de 1992o eleitorado determi
nará, mediante plebiscito, a forma (república ou monarqufà) 
e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) 
que devem vtgorar no País.,. -- - -

PARECER N• 424, DE 1991 
(Da Comissão Temporária) 

Redação para o segundo turno da Proposta 
de Emenda à Constituição n' 6, de 1991. 

A Comissão Temporária apreseritã a·redaÇáo para o se
'gundo turno da Proposta de Emenda à COnstítuição nt? 6, 
de 1991. 

Sala de ReuriiõeS da·corilissão, 30 de outubro de 1991. 
-Magno Bacelar, Presidente- Josaphat Marinho, Relator 
- Elcio Alvares- Aluízio Bezerra- João França- Divaldo 
Suruagy - Amazonino Mendes - Ruy Bacelar- João Rocha. 

ANEXO AO PARECER W 424, DE 1991 

Redação para o segundo turno da Proposta 
de Emenda à Constituição n• 6, de 1991. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
promulgam, nos termos do art. 60, § 39, da Constitúição Fede-_ 
ral, a seguinte Emendt;t ao texto constitucional: -

Art. 1' O art. 155 da Constituição é acrescido do seguin-
te parágrafo: . · . 

"§ 4t? O produto do in:lposto PreviSto na- alíneà b do
inciso I será aplicado prioritariamente na educação tecno
lógica." -

Art. 2• A alínea b do inciso X do § 2' do 3rt. 155 da 
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"b) sobre operaÇ<)-es que destinem a outros Estados ener
gia elétrica;" 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Do Expediente lido, consta o Projeto de Lei da Câm~ra 
n"' 97, de 1991, que terá tramitação com prazo determinado 
de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64, § P, da 
Çonstituição, combinado com o art. 375 do Regimento In
terno. 

De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, 
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias, 
pe-rante a Comissão de Assuntos Económicos. 

A Presidência, porém, foi cientificada de que vários Srs. 
Senadores, perfazendo o número de 54, tencionam submeter 
à Casa um requerimento de privilégio regimental de urgência, 
de acordo com a alínea b do art. 336, para a tramitação dessa 
matéria. Se o requerimento chegar a tempo à Mesa e houver, 
realmente, condições regimentais, devido à urgênciã de que 
ela se reveste, os Srs. Senadores, certamente_, se mostrarão 
sensíveis a esse trâmite excepcional, tendo em vista a impor~ 
tância da proposição. 

Portanto, desde já, a Mesa lembra aos Srs. Senadores 
que poderá ocorrer a apresentação desse requerimento firma
do por 54 membros desta Casa. 

O SR. PR'ESII)ENTE (Mauro Benevides)'- Sobre a me
sa, projeto que será lido pelo Sr. lo:> Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 84, DE 1991 

Cria a Comissão de Agricultura. 

O Senado Federal resolve:_ 
Art. 1' O Regimento Interno do Senado Federal passa 

a vigorar ·com a seguinte redação: 
"Art. 72. As comissões permanentes, além da Comissão 

Diretora, são as seguintes: 
1) Comissão de Agricultura- CA 
2) Comissão de Assuntos Económicos-- CAE 
3) Comissão de Assuntos Sociais- CAS . . 
4) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- CCJ 
5) Comissão de Educação - CE · ·· 
6) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional_ 

-CRE 
7) Com"iSSão de Serviços e Infra-estrutura- O" . 
"Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos titula

res da Mesa, tendo as demais comissões permanentes o seguin
te número de membros: 

a) Comissão de Agricultura, 23 
b) Comissão de Assuntos Económicos, 27 
c) Comissão de Assuntos Sociais, 29 
d) ComiSsão" de Constituiçâo,-"Justiça e Cidadania, 23 
e) Comissão de Educação, 27 
O Comissão de Relações Exteriores e J?efesa Nacional, 

19 
g) Colnissãcrde SelviçoS de Irlfra.:t!striitura, 23" ---
'~Art. 99. A Comissão âe Assuntos Econômicps compete 

opinár sobre proposições pertineri.tes aos seguintes aSsuntos: 
- 1-aspecto económico e financeiro- de qualquer matéria 
que lhe seja submetida por despacho do Presidente, por deli
beração do Plenário, ou por consulta de comissão, e,- ainda, 
quando, em virtude desses aspectos, houver recurso de deCisão 
terminativa de comissão para Plenário; -
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II- problemas económicos do País, política Cfe Crédito 
câmbio, seguros e transferências de valores, comércio exteno-;
e interestadual, sistema monetário, bancário e de medidas, 
títulos~ garantia dos metais, sistema~de poupança, consórcio 
e sorteio e propaganda comercial; -

III- tributos-, tarifas, empréstimos compulSórios finan
ças--públicas, normas gerais sobre Direito Tri_b_utárlo,'Finan
ceiro e Económico; orçamento, juntas cõmércialS, Conflitos 
de competência em matéria tributária entre a União, os Esta
dos, o Dist_rito Federal e os Municípios, dívida pública e fiscalí-
zação das mstituições·financeiras; - -------'-- --- -.-- _ 

IV- escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da 
União, e do Presidente e Diretores do Banco CeD.trai· -

V- matérias a que se referem os arts: 389, 393 ~ 394; 
VI- outros assuntos correlatas. 
Art. 2~ À Comissão de AgriCultura Compete opinar so-

bre proposições-pertinentes aos seguintes assuntos: 
I-direito Agrário; -
II- planejamento e execução da política agrícola· 
III- agricultura, pecuária, caça e pesca; ' 
IV-meio ambiente; - -
V- organização do ensino agrário; 
VI- in~estim_ento __ e fiDanciamentos agropecuários; 
VII- ahenaçao _ou concessão de terras públicas cmn área -

superior a 2.500 (dois mil e quinhentos) hectares; 
VIII- aquisição ou arrendamento de propriedade rural 

por pessoa física ou jurídi~ estiangeifa; 

ras; 

IX- definiçãO aa pEque-na e da média propriedade rural; 
X- desapropriação, colonização e arrendamento de ter-

XI- reforma agrária; 
XII- outros assuntos corte latos. 
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. · --
Art-. 4'-' Revogam-se as disposições em co-ntrário. -

Justificação 

País eminentemente agrícola, até a Prilnei!-3: metade- dest~ 
sécul~, o Brasil sempre se distinguiu como grande exportador 
mundial de produtos agrícolas, chegando a constitUir ã econo
mia mais próspera do_ mUndo, no aÚge do ciclo_ da cana-de-
açúcar. -- -

Tal prosperidade de pouco nos valeu, porquanto- seus 
resultados foram apropriados pela economia européia, viã 
Portugal. Serviu, no entanto, para provar- a pujã:nça ·cie- nossa 
agricultura e sua capacidade de produzir rJqueza suficiente 
para sustentar a existência de um enorme território e Sua 
expansão até as faldas andinas. - -·- - . 

S~a importârici.a _não diminuí com ·o- ci~IO do ouro~. apenas·' 
reduzmdo sua partiCipação relativa, que tomo novo impUlso 
com o 29 ciclo da can~- dc:._-_~çú_car e, _e_m seguida, o do café. -.. 

O Ministério da AgriCultura foi a sexta pasta a ser constf .. 
tuída, desde o advento da famflia real portuguesa e a elevã.ção 
do Brasil à _condição de Reino Unido a ~or~uguãl e Algarves. 
A cronolog1a da criação dos ministérios dá a medida da impor
tância que lhe atribuíram nossos antepassados: 

1808 -Pasta do Reino 
-Pasta dos Estrangeiros e G!J.erra-
-Pasta da Marinha e Ultramar 
1817 -Pasta do Erário ( dc•membrada da do Reino) 
1821- (Reformulação): . ... . ·-· 
-Pasta do Reino e Estrangeiros --· -----
-Pasta da Fazenda · 

........;. Pasta da Guerra 
-Pasta da Marinha 
1822 -Pasta da Justiça 
1860 -Pasta da Agricultura 
A importânCia da agricultura para o País não diminuiu, 

desde então, tanto assim que sucessivas reformas ministeriais 
têm tido o cuidado de preservar o ministé:r;-íO por ela respon
sável. 

Foi, portanto, o própriO Senado Federal que decidiu redu
zir sua expressão, e-xtinguindo a Comissão de Agricultura e 
fundindo suas atribuições às da Comissão de Assuntos Econô
inicos. A Câmara dos Deputados Preserva sua autonomia sob 
a denominação de Comissão de AgricultUra e POlítica -Rural. 

A polítlca agrícola de nosso País, desde sempre dedicada 
à produção de artigos par~ exportação, precisa ·voltar-se para 
uma visão social de seus objetivos, passando a produzir ali
mentos para o mercado interno, a preços acessíveis à popu

-lação de baixa renda que, assim, será resgatada da condição 
de subnutrição, que leva as doenças endémicas e -epidémicas 
e daí a maior indigência e atraso. 

Parece claro· que o País dispõe de potencial agrícola para 
alimentar bem o seu povo e, ainda- e só então!- exportar 
os excederites para gerar diVisas, inverte rido-se a situação atual 
em que não consegue se a.u~q-alimentªr ~ dispende preciosas 
divisas com a importação de alimentos. 

Daí a irilportância de se dar, aos assuntos Iigádos- à Agri
cultura, o necessário destaque, nesta Casa. Pa:ia tanto, conto 
com o esclarecid_o apoio das Senhoras e Senhores Senadores 
a esta proposição. -

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1991. -Senador 
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
lido será distribuído em avulso e ficará sobre a mesa durante 
5 sessões ordináiiã.s, a fim de receber enieD.das. Findo esse 
prazo, será despachado à Comissão de COnstituição, Justiça 
e Cidadania e à Mesa Diretora. (Pausa.) 

. Sobrea._mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1' 
Secretáno. -

É lido o seguinte 
. REQUERIMENTO N>780, DE 1991 ... 

Nos termoS do art. 40, § 19 b, 4, do Regimento Inte!'no, 
·requeiro autorização para que o Senador CARLOS DE'CAR- -
LI possa participar, na qualidade de Observador Parlamentar 
da Delegação do Brasil à 46~ Sessão da Assembléia Geral 
das Nações Unidas, conforme Decreto de 28 de outubro de 
1991, do Senhor Presidente da República, publicado no Diário 
Olicial, Seção II, de 29 de outubro de 1991. 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1991. - Senador 
Affonso Camargo, Líder do PTB. 

MIN1STERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1991 

Q_ Presidente da República, de acordo com o disposto 
no Decreto-Lei n" 1.-565, <;ie 5 de setembro de 1939, regula
mentado pelo Decreto n' 44.721, de 21 de outubro de 1958, 
e .na Lei n' 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada 
pelo Decreto n' 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado 
pelos Decretos n~ 75.430, de 27 de fevereiro de 1975,85.148, 
de 15 de setembro de 1980, e 95.670, de 26 de janeiro de 

-1988, reSolve designar os Senhores Senadores CARLOS DE' 
CARL!, JÚNIA MARISE, GUILHERME PALMEIRA, e 
o Deputado ROBSON TOMA para, na qualidade de observa-
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dores Parlamentares, integrarem a Delegação do Brasil à XL
VI Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas. 

Brasília, 28 de outubro de 1991; 170' da Independência 
e 103' da República. -FERNANDO COLLQR- Francisco 
Rezek. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - De acordo 
com o art. 40, § 4<:>, do Regiinento Interno, esse req1,1eiimento 
será remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser submetido à deliberação do Plenário 
após a Ordem do Dia-, em viitude do que se acha previsto 
no art. 40, § 3~', da lei interna. - - -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. _ · · -~- -- --
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 781, DE-1991 
Requeremos urgência, nos termOs do ãrt. 336, alínea c, 

do Regimento Interno!_ para o Projeto de Lei da Câmara 
n"' 85. de 1991, que "dá nova redação ao § 1"' do art. 39 e 
aos arts. 7<? e 99 do Decreto-Lei n~' 28_8, de 28 de fevereiro 
de 1967, ao caput do art. 37 do Decreto-Lei n' 1.455, de 
7 de abril de 1976 e ao caput e § 2' do art. I O da Lei n• 
2.145, de 29 de dezembro de 1953". 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1991. - Humberto 
Lucena- Marco Maciel- Oziel Canteiro - Ney Maranhão 
- Jonas Pinheiro - Maurício Corrêa """":' Amazonino Mendes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O re.queri· 
menta que acaba de ser lido será submetido ao Plenário após 
a Ordem do Dia, nos termos do aiC342 do Regimellfó Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me· 
sa, requerimento que será lido pelO Sr. 1~ Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO N• 782, DE 1991 

Nos termos do art. 281 do Regimentq Interno, requeiro 
a dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos, para 
inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Resolução n' 79, 
de 1991, que "altera a redação do art. 15 da Resolução do 
Senado Federal n' %, de 1989, modificada pela Resolução 
n9 45/90"._ 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1991. - Senador 
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, o projeto a que Se refere figurará na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência -comunica ao Plenário que- deferiu, ad referendum da 
Comissão Diretorã, õ Requerimento de Informações n9 773, 
de 1991 de autoria do Senador Eduardo Suplicy, ao Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejaniento. -- ---

0 SR •. PRESIDENTE (Mauro Benevidecs) - A ~Presi· 
dência recebeu, do Governo do Estado de Santa Catarina, 
o Ofício n' S/50, de 1991, (n' 11.084184, na origem), solici· 
tando, nos termos da Resolução n' 58, de 1990, do Senado 
Federal, retificação da Resolução n9 47, de 1990. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência recebeu, do Governo do Estado de Mato GrCfSO do 
Sul, o Ofício n' S/51, de 1991 (n• 486/91, na origem), solici· 
tando, nos termos da Resolução n" 58, de 1990, .do Senado 
Federal, autorização para emissão de títulos públicos, para 
os fins que especifica-. 

A matéria será despachada à Comissão de Assun_tos Eco-
nôniicós. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Na sessão 
extraordinária de ontem, foram lidos os Requerimentos n~ 
778 e 779, de 1991, dos Senadores Júnia Marise e Guilherme 
Palmeira, respectivamente, que não foram votados naquela 
oportunida-de por falta de quorum. 

Passa-se agora, à votação dO Requerimento n" 778, de 
1991. - ~ ~ 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
·AProvado. 
FiCa concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o Requerimento n' 779, de 1991. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) ~ 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O tempo 
destinado aos oradores do Expediente desta sessão será dedi
cado a homenagear o centenário de nascimento do ex-Senador 
Pedro Ludovico Teix"eiri, rios termos d_o Requerimento n" 
726, de 1991, de autoria do Senador Júlio Campos. 

Neste instante, relembran_do a figura inolvidável do gran
de "Senador Pedro Ludovico Teixeira, que durante a sua vida 
pública prestou relevantes serviÇoS ac:i" Seu Estado e. ao País, 
concedo a palavra.ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronúncia o seguin· 
te discUrso. Sem revisão do oraâor.)- Sr. PresicteD.te,--Sr'5 

e Srs. Senadores, o S'enador Pedro Ludovico Teixeira é, sem 
dúvida, uma figura Singll:lar de homem público. 

Suas tradições de lealdade deram à sua personalidade 
e à sua atuação no cenádo político brasileiro posíção ptópria, 
respeítãdo e admirado pelos companheiros e pelos adversá-
rios. - - ·-

A característica de sua pers,onalidade é, sobretudo, a fran
queza. 

Essas palavras, de autoria do eminente e saudoso Senador 
AtirO -de Moura Andrade, à época ilustre Presidente desta 
Casa Legislativa, resumem, de modo tão categórico quanto 
exato, a extraordinária figura do homem público que fo_i Pedro 
Ludovico Teixeira, cujo centenáríó de nascimenro-aesejó re
lembrar, como justa, apesar de singela, homenagem a esse 
verdadeiro desbravador do Centro-Oeste, a quem tive a honra 
·d!;: conhecer de perto, quando fui estudante da Universidade 
Federal de Goiãs. -

A infância modesta e feliz 'O a velha Goiás, antiga capital 
do Estado, os primeiros estudos no tradicional "LiceU de 
Goiás", o curso de Medicina no Riõ -de Janeiro, o exercício 
da profissão em Rio Verde, o casamento com Gercinda Borges 
Leão, marcam a trilha vivida por Pedro Ludovico _entre .1891 
e 1918. ~ 

O contatO com o sofrimento e as agiuras dos h'umildes, 
no cotidiano da missão escolhida, contribuíram para desper
tar-lhe o espírito para a vocação política,--n.o que foi incenti
vado e apoiado pelo sogro, chefe político de Rio Verde, Sena
dor estadual, pertencente a tradicional estirpe local -António 
Borges. ~ 
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A deflagração do movimento revolucionário de 1930 já 
o encontra preparado e pronto para o combate, atuando como 
líder da revolta em Goiás, e que o conduz, ãpós o resultado 
vitorioso das facções revoltosas, à direção dos__ destinos do
Est<,!CÍo, nomeado que foi Interventor em novembro do mesmo 
ano.--~-

Tem início, desse modo, su3-profíCu3- a:tuação de homem 
público, perfeitamente afinado cOm ã idéia do entfio Presi· 
dente Getúlio Vargas, que vislumbrava na ''Marcha para o 
Oeste" a via de estender para o interior do País o desenvol
vimento· que, à época, fixava-se quase·exciusivamin'te na_fâixa 
litorânea do País. 

O ponto de partida de sua ação desenvolvimentista cen
trou-se na fundação de uma nova Capital, o que redundou 
n.a construção de Goiânia, demonstrando, na condução desse 
processo, a competência, a finneza e a objetividade próprias 
dos que norteiam sua ação pública centrando-a no objetivo 
maior de atingir o bem-comum. 

Dotado de moderna visão urbanística, pautou_ tOdas as 
et~pas de tão espinhosa tarefa pela pre_ocupação com detalhes 
técnicos, desde a criteriosa escolha do local onde se_erigíria 
a futura capital- o clima, a hidrografia, o relevo, sua influên
cia sobre-as populações circu-nvizinhas --até a cuidadosa apli
cação dos parcos recursos .disponíveis .. 

Muito apropriadamente alcunhado de "TerceirO- Anhan
güera", por filiar-se g_a!har4af!Iente à es~irpe dos descobridores 
de Goiás, um verdadeiro bandeirante do século vinte douto 
e aristocrata, justo e sensível, m:ircado pelo exercíciO d~ medi
cii:tã em tOdas as camadas sociais, Pearo Ludovico Tetx~ira 
tinha plena consciência· dos· objetivos a atiitgir corno· cidãdão· 
e' homem público, das conseqüências -de suas ações,· a tos e 
atitudes ·administrativos pará o futuro do País. duãndo da 
inaugutâção·de Goiâriia, em 5 de julho· de 1942 afirmou. 
na saudação que entãO dirigiU ao povo brasile.í[O_: __ 

1 

• · • ,_ 

"Ao entregar à comunhão nacional a cidade, cuja 
construção foi parte primacial do_ meu programa de 
goyerno, despido do espírito regionalista, ergo o meu 
olhar para a Pátria comum antevendo o seu futuro 
esplendoroso." _ 

TeStemunho da juSteza de sua ação desenvolvilhentista, 
o então Presidente GetJ,.Ílio Vargas afirmava, em 194-tJ: · 

''A visita que ora vos faço é Prova de uma concep
ção renovadora da Pátria grande e forte. Torna-se im
perioso localizar no centro geográfico do País pode
rosas forças capazes de irra-diar e g~rantir nossa expan
são futura. Do_altodos vossos chapadões infrndáveis, 
onde estarão, amanhã, os grancles celeiros do País, 
deverá descer a onda civilizadora para as plenícies do 
Oeste e do Noroeste." 

A corroborar o acerto de suas metas administrativas, bra
vo motogrossense, o General Cândido Rondon assim se refe_-
riu à fundação de Goiânia: - -

"Pedro Ludovico escolheLl para a sede da nova 
capital o centro económico do grande Estado Central, 
as maravilhosas campinas daquele planalto goiano ... _ 
As minhas calorosas felicitações por mais esse triunfo 
de sua incomparáVel e invejáVel -ativídade patriótica, 
intelectual e moral." 

Afastado do Governo estadual de Goi~s em const;qüência 
do movimento político de 1945, ao lado de eminerttes brasi-

leiros como JuScelino Kubitscheck. Ãmaral Peixoto, Fihni-o 
Müller, Agamenon Mª'g~l~ães, (unda o PSD- Partido _Socíal 
DemOcrático - e _candidata-se e muitos outros, em- seguida 
ao Senado. É eleito por expressiva maioria, e asSume seu 
primeiro mandato legislativo em 1946. No pleito de 3 de_ outu
bro de 1950, é novamente reconduzido ao Governo do Estado 
com o respaldo da grande maioria da população a confirmar 
e enfatizar o recorihecimento de sua: profícuá, vigoiosa e con-
sistente atuação exe.:utiva.. · 
: · __ ~ Oút_ra f!3o _fqi Sua atividade no senado Federil: ·para 

onde retorno~. apó? cumprir o seu mandato governamental, 
em 1954, novamente pelo PSD, Sendo reconduzido em 1962 
pelo ni.esmo Partido._ No ParlamentÇI, pautou suas açóes em 
denunciar e propor soluções para os: problemas económicos 
e _soci.ais em que já Se debatia-o PaíS, em demonstrar as dificul
dades vividas enfrentadas pelo sofrido povo. Em 1958, desta 
tribuna do Senado, alertava Dr. Pedro Ludovico: · · 

"Com a alta exagerada do custo de vida, com a 
inflação irremovível e irrefreável ~e que essa é conse
qüência, é impossível, é incrível que, dentro-de pouco 
tempo, não tenhamos perturbaÇões sociais .de.caráter 
sério e grave." 

-No ano seguinte, _voltava ele, novamente,- ã_ tribuna c, 
assim, pronunciava-se: · · 

"Faça-se um rápido confronto do preço das merca
dorias e do salário dos operários-e de uma gran9:e par~e 
dós servidores públicos, para se vetificar Como se torna 
difícil, sofre"dora a existência dessas classes." 

. e. mais âdlante, denunciava: 

.. Uns. na opulência, e- urila grande maioria privada 
. dos mais elementares recursos para sua sobrevivência." 

Lealdade sem servilismo- eis, Si. Presidente, S-':5. Sena
dores, a síntese que ele próprio, em suas Memória's publicadas 
há algum tempo, faz de sua atuação como homem público, 
seja no Executivo, seja no Legislativo: 

"Que_r.riO GOvernO, quer no Parlamento, sempre 
pautei minha conduta de acOrdo c6m m_eus- prinCíp'iós, 
nunca os sacrificando pelo receio de -desagra-dar aos 
poderosos e, também, aos meus correligionáriós políti· 
cos, para me· colocar em situação cômoda. Fui",_ ·até, 
im-prúderite VáriaS veies, em ser sincero~ em defender 
os meus pontos de vista: AsSim a-gia' não para me tOrnar 
diferente de muitos, não para demonstrai- corag~m pes· 
Soai, enfrentando os que tinham o poder nas mãos 
e que dele usavam para afastar os impertinentes, os 
inconformados,_ os irrecuperáveis, comó eram ·chama· 
dos. Falava com franqueza e deSassombro, sabendo 

~O- que me esperava, principalmente nos últimos tempos 
que passei no Senado." 

Em primeiro de outubro de 1969, rOi feito vítima da'àVa
laÍlChe totalista e autoritária q-ue varreu o País e privou o 
Parlamento de figuras da mais elevada conduta cívica. Cassado 
o seu mandato, viveu os últimos dez anos de sua existência 
afastado das lides políticas, recluso em seu lar com sua família:--

Ao falecer, em 16 de agosto--de 1979, a reação e o clamor 
popular demonstraram a todos - correligionários e ttfiicoS 
- o reconhecimento da atuação pública do inquestionável 
home:m de seu tempo,_voltado para o futuro, para a construção 
de um Brasil sem bar:reiras econômicaS,-mais equâriimC, m-aiS. 
justo, mais feliz. 
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O Sr. Chagas Rodrigues-- Permite-me V. Ex• um 3Parte? 

O SR. JÚLIO CAMI'OS .,..-. Commuita]'w~ra; nobre 
Senador Chagas Rodrigues. 

dovico Teixeira, cuja militância política desejo invocar, home
nagear e sugerir como exemplo para a atual e futuras gerações. 

·de brasileiros. (Muito bem! Palmas.) 
Durante o- discurso do Sr. JúliO -campos, O Sr: 

MaUro iJenevídes, Presidente~ deixa a·cadeira da-presi~ 
dência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, Jr 
Vice-Presidenii!. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Irapuan Costa Júnior. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB- GO: Pro
nuncia o següínte discurso. Sem revisão do oiador.) --Sr. 
Presidente, St4~ e Srs.- Senadores, é com satisfação, e em nome 
de meu Partido -que era também o dele -, que falo aqui 
em Pedro Ludovico Teixeira, por ocasião do -centenário do 
seu nascimento. 

Ninguém em meu Estado terá feitos tãó dignificimtes 
-- -a -transmitir a Seus- descendentes, a:tos tão--claros e transpa-

0 SR. JÚLIO CAMPOS_- Muito obrigado, nobre Sena· rentes, ideais tão altos e definidos a deixar como legado. 
dor Chagas-Rodrigues. Temos a honra_d_e_incorpõrar ao nosso Foi sua trajetóri3 uma linha composta de segmentos de 

O Sr. Chagas Rodrigues - otienador Júlio Campos, no 
momento em que V. Ex~ - e estou certo -disso - ,_ traduzjndo 
os sentimentos do S_enaclo~ presta essas justas homenagens 
ao grande homem público que foi Pedro LudovicO Tei~eir~,_ 
permita-me que, ein meU nome e eln nome de minha Banca:.da, 
me associe expressariíente a essas merecidas, ju_stas homena.
g~ps ~- ~sse grande hom~m_ público._ Pedro Ludovico l)áo é 
apenas um grande- nome 'de GoíáS; ilã<fé_-_apenas tim grande 
homem do Centro-Oeste, é -um homem extraordinário que 
enobre_ce a_Nação brasileira, a quem prestou reíevanteS Servi
ços. A este homem ho_nesto, ho_~~~_de_YiS_~O! ~~fadi~t~~-~~~o~ 
crata, patriota, queremos aqui deixar expressas as noss_as _mais 
calorosas homenagens. 

pronunciamento as palavras sinceras de v. E~ e do PSDB. atividades diversas, rilas levando todos, inexoravelmente, na 
Sua união _com Dona Gerciria Borges gerou cinco filhos~ sua cOmpOsiÇão a um único fim: persegUido âOlõilgci de toda 

entre os-·quais- o Coronel Mauro Borges Teh;~eira;· _ex:.:GoVer- sua existência: servir-com inteligêildã; dedicação plena e ho
nador de Goiás: e· ex:.senaUor, hoje D~putado Federal, que nestidade a um Estado, modernizando-o para que atingisse 
assim se expressou a- respeito dá atuação de seu pai: sua função social, buscando o bern-es_tar_ de todos os que nele 

"Não tinha condições de_ acompanhar, de estimu
lar o progresso do Estado, agravado, é claro, pela men
talidade dos governantes da época. Meu pai, então;
se lançou_ nessa _obra que foi a síntese de toda sua 
atuação _ _administrativa, que foi a coõstniçãO de Goiâ
nia, verdadeira odisséiã, em que ele lutou extraordina
riamente. Deus permitiu que- fosse vitor_íCiso, que inau
gurasse sua obra e que_ a _viss_e com __ quase um milhão 
de habitantes." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Região Cenfro..:oeste 
tem um _ _destino a cumprir: integrar noss_o País. AQüi e_ncon
tra-se_ a última grande planície- disponível do mundo, dotada 
de privilegiada posição geopolítica, de fácil comunicação com 
as outras regiões, de água abundante, muito sol e sem catás-
trofes climáticas. - - - .. . - - - · - _ 

Tanto é que o emiileD.te Presidente Juscelino Kubitscheck 
escolheu um pedaço de.ssa região para construir_ Brasília, a 
COpital da Esperança do Brasil. ~ . 

Como cidadão e parlamentar do Cent:i"o-Oeste, sinto pro
fundo orgulho em homenagear, aqui e agora, o inesquecível 
cidadão e homem público da Região, Pedro Ludovico Teixei
ra, pelo cunho verdadeiramente proféticO de sua profíCUa 
atuação executiva e legislativa, pela modernidade e atualidade 
de sua concepção de desenvolvü:n_ento e progresso. 

Mato _Grosso _e GOiáS- sãô Estados irmãos e é pl. isso 
que um Senador mato-grossense fez_ qUestão de requerer esta 
sessão de homenagem. O prestígio d_o, Dr_. Yedro Ludovico 
Te"ixeira: .Ultrapassava as diviSas do nosso Estado. _ 

Com efeito~ um âos conceitos que a década _de oitenta 
consolidou- cristalizou até....;... é o de que a noção de fronteira 
toma-se cada vez mais ãriãci"ônica. Cãem os-muros,'reãrticu
lam-se blocos de países, reúnem-se chefeS de Estados para 
tentar decidir, em comum, problemas políticOs, sociais--e am-
bientais. - - ~- ~ -- '-

Tal percepção do mundo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
encontra plena concretização nas ações empreendidas pelo 
espírito bandeirante e desbravador do memorável Pedro Lu-

habitam e labutam. 
Nessa trajetória foi ilticialmente médico, depoiS jorna

lista, após, revolucionário, então, geopolítico, também urba
nista para, aí sim, se transformãr na grande figura da política 
goiana-, exemplo de uma geração -inçlômita._ 

Pude conhecê-lo bem por ter sido meu pai seu- amigo 
_ pessOaJ por toda a existência, ·um pioneiro na-Fundação de 
Goiânia, Via éõiWocaçãu-oriunda dessa mesma a_miza9~. Cp7 
nheci-o ainda na- sua prole, com quem convivo, hámens e 
mulheres que herdaram o seu valor, sua honestidade e sua 
coragem, como o Deputado PaUlo Borges Teixeira, ·como 
o Coronel, Deputado e Governador Mauro Borges, que tam
bém, até há pouco; honrou esta Casa com sua digna presença, 
ocupando a cadeira que fora do pai. 

Saúdo, em nome de_ meu Estado e de meu Partido, o 
Pedro Ludovico m~dico, que no iníciQ do século (entre 1910 
e i915) busca no Rlo sua formação profissítin31 para irilc!diata
mente regressar ao sertão goiano~ onde serão úteis ao Estado 
seus_ conhecimentos; Casa-se com D. Gercina, firme e decidida 
companheira que será de toda uma existência, em Rio Verde, 
onde residia. 

O ímpeto do jovem reformador, do furuto mudancistà 
cria o opociosionistf(à-oligarquia que dominava o então obscu
ro Estado de Goiás-, h!preSeritadO por Antohio RamoS Caiado. 
O_s ands 2Q yer:iaril riascer um <,tntagoniSmct- que --duraria 40 
anos. Surgia o confronto entre o moderno e o antigo. O Davi 
Ludovico pretendia combater o G.olias Caiado. , 

O Brasil todo caminhava para confronto similar, que de-
sembocaria na RevolUção de 30. - - __ 

E surge 6 Pedro Ludovico jornalista, com a fundação 
d_e vibrante jornal êM Rio Verde. _ 

E Pedro LudoviCo passa, com a Aliança Liberal, a revolu
cionário. É preso antes do conflito, e noVamente, durante 

-o mesmo~ ao tentar tomar Rio Verde. 
_Es.çª'pa, por pouco, no cárcere. da morte tramada.
Vitoriosa a revolução, é feitO interverito-r em Goiás. 
Compreende, pois tem sólida formação cultural, na sua 

forma hegeliana de pensar, que num Brasil que se arrasta 
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pelo litorãl, um Estado interior como Goiás não poderá aspirai' 
ao desenvolvimento se não dispuser de uma capital adequada~ 
mente situada, com condiçóes de salubridade e modernidade, 
porta aberta para o sertão promissor. 

É a maturidade que faz surgir em 1932 o geopolítico 
e nele o urbanista. 

Surge, obra~prima de sua arte política, a nova capital, 
Goiâp.ia, iniciada em 1933 e oficialmente inaugurada em 1942. 

Somente os que, como eu, viveram a aventura de nascer 
com uma cidade e com ela crescer poderão sentir a vibração 
interna que proporciona a comparação entre as im3.gens do 
ontem e do hoje, vistas e sentidas. 

A queda de Vargas, com o fim da II Guerra, traria a 
queda de Pedro Ludovico, ·mas apenas da Interventoria. 

Pouco importava esse episódio em sua carreira. Estava 
pronto e acabado o político, o democrata. 

. Candidata-se a() Senado e se elege. Em 1950 elege-se 
Governador. Volta ao Senado em 1954 e 1962._~ cassado 
em 1969. 

Tinha fechado seu ciclo de atuação efetiva na política 
nacional e goiana. Permaneceria, porém, como orientador 
de- mais de uma geração de homens públicos de Goiás até 
seu falecimento, em 16 de agosto de 1979. 

Esta, sua história, ffiil vezes resumida, um milhão de 
vezes condensada. 

Deixou muitas lições e um enorme trabalho, onde ressalta 
Goiârtia, coin ·sua rriãrca de criação em cada rua, em cada 
esquina, nas largas avenidas, nas sombras das árvores, na 
brancura dos meios-fioS-, nas flores dos canteiros, na algazarra 
dos colegiais e prinCiPalmente no trabalho-honesto dos obrei
ros e nos prédios que se levantam, cada qual um sonho seu
tomado realidade. 

Lições que nem sempre são seguidas, mas sempre presen~ 
tes da seriedade, da honestidade, da criatividade, do antipopu
lismo que Constrói uma obra que permanece e ao mesmo 
tempo se renova, como todo esse seu legado. 

Muito obrigado, (Palmas.) 

O SR. PRESIDÉNTE (Alexandre Costa) - Cóncedo a 
palavra ao nobre Senador 9nofre Quinan. - -

O SR. ONOFRE QU!NAN (PMDB - GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) ~Si. Presidente, S~5 e Srs. Senadores, 
é com forte emoção que,neste instante, venho falar de um 
amigo. 

. Não. de um amigo casual, de uma dessas amizades episó· 
d1cas, fettas de encontro e de prosa, sem outro compromisso 
senão o das amenidades da boa convivência. 

Venho falar de um amigo definitivO. De unia ·amizade 
pro_funda, nascida da ad_miração reverencial por um hom.em 
maxor, que, enquanto VIvo, permaneceu lindeiro ao mito e 
ao morrer, adentrou imperturbável por essas misteriosas vere: 
das da história, reservadas, apenas, a alguns predestinados. 

Por essa admiração fascinante fiZ-me irmão de seus filhos 
e pude privar do convívio estreito com sua famíliél e·oonserVar 
os laços preciosos, que me preildem forteMente à sua memória 
e à estima por seus queridos. . _ 

Venho falar de Pedro Ludovico TeiXeira, cUjo Centenário 
todos celebramos e Goiás cultua num pleito de ação de graças. 

Ao Senador Pedro Ludovico pode~se aplicar fielmente 
a palavra do salmista de que '•aquele que leva a preciosa 
semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida com ale-
gria, trazendo consigo seus molhos". ' -

Porque Pedro Ludovico Teixeira foi, antes de tudo, unÍ 
semeador. 

As sementes que espalhou por seus caminhos vicejam 
em feixes de progresso e de esperança para o Estado onde 
nasceu, viveu, lutou e ao qual deu o melhor de si, nosso 
querido Estado de Goiás. · 

Sua vida confunde-se com o que há de mais notáVel na 
alma goiana: nasceu_ numa das mais antigas povOações do 
Estado, a cidade de Goiás, hoje carinhosamente chamada 
de Goiás Velho. Era 23 de outubro de 1891. __ 

-- Num certo sentido o Estado de Goiás tãmbém nascera 
aí, quando ainda no século dezoito as bandeiras paulistas atin· 
&irám ãs nascentes do Tocantins em busca de metais preciosos. 
A beira do rio Vermelho fundou-se o arraial de Santana. 
Em 1739 o Capitão-General Gomes Freire de Aiidrada eleva 
o arraial à condição de vila e dá-lhe o nome de_ Vila Boa 
de Goiás que, durante·-quase' dois século.s, foi .i sede do goVer~ 
no goian9. - --- -

Daí Pedro Ludovíco saiu ainda recém-nascido, quando 
seu Pai, o médico João Teixeira Álvares, transfere..se com 
a família para Uberaba. 

· Em 1916, formado em Medicina no Rio de-Janéiro, insta
l~:se na pequ~na cic:Jade de Bela _Vista., em GOiás. Transfere-s~ 
no anO seguinte pai-a Rio Verde, o~de estabelece sua. clínic;:a 
médica e fica por qUatorze anos. Casa~se coMo-Dona Gercina

. Borges, filha do Líder caiadista, Senador Antônio M3.rtins 
Borges, de grande influência política no sudoeste Goiano. 
Em Rio Verde, também, inicia-se na Vida pública; na qual 
brilhou até a morte, em 1979. 

Sua vocação política talvez tenha nascido de sua sensibi~ 
lidade de médico -omédico socialista que atendia a todo 
mundo cobrando só de quem podia pagar. Não se conformava 
com a pobreza do povo, com a-sotte miseráVel dos pobres 
e desprotegidos. Creditava ao mando impenetrável das velhas 
oligarquias, pela insensibilidade e desonestidade dos gover
nantes, as terríveis mazelas sofridas pela população. 

Nos seus primeiros tempos de Río Verde, já casado, man~ 
tinha-se apolítico para não criar problemas ao sogro, ferrenho 
caiadista. -

Não resistiu, poréni, por muito temPo .à situaÇão. Jutan
do-se com alguns amigos fundou O Sudoeste, jornal dest_emido 
que criticava,-sem piedad-e, os errós da admiriistraçãO estadual. 
Com iSso iria bater-se de frente com a família Caiado que, 
já em 1892, estivera presente no governo com a rápida passa~ 
gem de Antônio José Caiado pelo poder, e que se consolidara 
como uma das ~ais influentes d.a velha ordem no Estado 
goiano. Apesar disso, Pedro Ludovico ganhou a simpatia do 
sogro ... 

E continou iricansável adversãrlo dos CaiadO. 
Fascinado pela pregação getulista de combate às velhl!S 

oligarquias e da busca do desenvolvimento do Brasil com 
a promoção das massas trabalhadoras, engajou-se no movi
mento revolucionário de 1930, liderando uma coluna revoltosa 
de 110 homens contra as forças situacionistas. Caiu prisioneiro. 
Com a vitória do movimento g-e-rulista, sai da prisão para 
o poder, permanecendo de 1930 a 1945 no Governo de Goiás, 
tomo liiterventor-no -estado. 

Com a queda de Gétulio em 1945 é afastado da interven
toria, substituído por Eládio de Amorim. Funda o Partido 
Social Democrata- PSD em Goiás e elege-se Senador, sendo 
Constituinte em 1946. Deixa o Senado em 1950 e, em 1951 
elege-se Governador de Goiás, derrotando as Forças da UDN. 
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Em 1954 elege-se à Câmara dos Deputados. Em 1962 
reelege-se para o Senado. Seu filho Mauro Borges _Teixeira 
já erá o- Governador do Estado_, _Em _oyt_ubro de 1969 o 
AI-5 interrompeu-lhe a brilhante_ carreira, cassado seu man
dato de .Senador pelo MDB O arbítrio do Regime Militar 
já alcançara, em 1964, seu filho GovemadocMauro Borges 
Teixeira, cassando-lhe o mandato, pois, a exemplo do pai, 
lutava tambéll;l contra as estruturas arcaicas que vitimavam 
o País, engajando-se n_a defesa das reformas de base e aSsu
mindo postura nacionalista. 

Outra bela semente de Pedro Ludovico. 
Seria erifadonho desfiar ~'-ã(Jrli,- b- rosárío ae- iCalizações 

desse gran·cte homem público-. Uma delas, porém, marca iode-_ 
levelmente sua vida e não pode deixar de ser mencionada: 
a mUdança da ·capital do .Estado e a construção de Goiá.ilia·.· 

.'OS-sentimentos que embalavam a alma de Pedro .Ludo
vico ao dedicar-se a tão árdua tarefa podem ser vislumbrados 
no relatório que fez ao governo provis6rio da União, em 
1933,~ Dizia ele: · · ~ ~-

- ."Uma Capital' acessível, que irradie prog~esso e 
marche na vanguarda, coordenando· a vida política e 

• 1 estimulando a· economia, ligada à maioiia ·dos IriUnicf
. pios por' uma rede ·rodóviárià. plariificad3, é o órgãci 
' ' que o· Estad.b de Goiás neceSsita para relviridicar nO 
· ~eio tia federação o lugar de relevo que os seu.~ imensos 

recursos, as suas possibilidades infin1t3s já-lhe teriam 
conquistado, sem dúvida, se a capital então retrogra

, dante, incapaz de promover o seu próprio· desenvol
vimertto, não lhe tivesse estreitado os horizontes -e em
bargado os impulsos de engrandecimento." 

·Em dezembro de 1932~ decretara o intervento( Pedro._ 
Ludovico a transferência da capital do Estado, de Go"iás Velho 
para Goiânia. Em mãrç'Cfde 1937; Goiânia,"então cõm pouco 
mais. de n_ove mil habltãntcs, e·ra elevada à condição de.capital. 
Em s·de JUlho de 1942, a nova capital era festivamente inaugu-
rada. ·- _ 

, Çom_ Goiânia novas lideranças surgiriam nO Estado, de
cai.rl;do as velhas oligarquias sempre cOmbatidas por Pedro 
LudoVico. · · · ' · · · · 

Em 16 de agosto d~ 1979, P.arti~ PeCff_(; Lud~-~ico Í'eiXei~a 
para a .e~ernidade. L~gqu ao :Estado de· Goiás, ãléin de seu 
exeiJ,lplo de págin~s brilhan!es de sua histótia,uma plêiade' 
de homens ilustres que perpetuam, na vida pública e na comU
nidade goiana. sua im:orredoura·m.emória: Mauro BorgeS, Pe
dro Ludovico Junior, Lívia Borg~s,_ Afltôni9o_Borges -já 
fa~ecido - Paulo Borges, Goitipio_ Borges Teíxeíra,_ Paulo 
Bc;>rges T ex eira e Pedro Ludovico Neto. ~ . 

Um semeador, sem dúvida, a multiplicar a pi-edOsa· se:. 
mente da retidão,. do trabalho incansável, do espírito público, 
da -~u~ca do prog~ess.o. da vontade indoriláV~l. capaz de vencer 
quatsquer obstáculos. . · -

O Sr. César Dias- Permite-me V. Ex• uma parte? 

OSR. ONOFREQUINAN- Com muita honra Senador 
César.Dias. · - --.- -~- -- ' 

O Sr. César Dias- Gostaria de compartilhar com V. 
Ex~ Pe~~a .. ~_ome_nag_eiJ.:!!. p,ri!l!ej!º_g~J.<? .. ~e~-~~~~II~~--q~:~~ .. trago 
na alma de ser um goiano. Nasci em Anápolis e semp·re·uran·ei 
a memória de Pedro Ludovico. fiz o- curso -s-ecuhdái"io nO 
colégio que ele inaugurou, Colégio Professor Pedro GomeS, 
e sempre eu o via nos bairros ·mais. humildes trabá.lhãfldo: 
um governo com o ouvido no chão; um governo que sabia 

d~ real ressonância do sofrimento social. do povo goiano. O 
nosso querido Pedro Ludovico tinha uma imagem" carism_á~ica. 
ApesaF d_e.médico que auscultava o organisiq.O h~mano, ele 
passou a aüscultar o organismõ ·sOCial, f~to.qQe.o fez. o maior. 
Líder que ternos hoje, tlão desprezando .os de.mais líderes 
de G~iás. Pedro Ludovico estava sempre ao lado do povo 
mas, ã Sua esquerda, .do lado do seu cOfaçãci, ·tínhainos tãrit
bém a image~ de uma senhora muitO carinhosa com as pessoas 
mãis ·humildes, urna g·rande líder: sua esposa, D. Gercina. 
Para mim é·impottante participar com -y. Ex~ e poder dizer 
cíue õ ideal político de Pedro Ll!ctovico e.ra a sobrevivência 
social, distribuir a eqüidade ao povo de GOiás. E, sem dúvídâ.," 
estará sempre marcado em riossa memória .. Parabenizo V. 
Ex~ como os Senadores que também hom.enageiarÓ o Cente
nário do nosso Pedro L.udovico. Gostaria de estender a minha 
homenagem a Mauro Borges, que está presente, um grande 
estadista do nos~o Estado. Muito obrigado. 

O SR. ONOFRE QUINAN- Agradeço ao nobre Senador 
Césilr Dias pelo aparte. As palavras de V. Ex• enriquecem 
-~ homen~gem que· todos nós, goianos, estamos prestando à 
Ilustre Qgura do saudoso. Pedro Ludovico Teixeira. 

A.s.palavras, por fortes que sejam, soarão vazia$ dianÍe 
da esplendorosa realidade que foi.Pe.dro Ludovico.Te.h::eira .. 

Goiás se honra de tê-lo tido c:omo filho ilustre. Nós sem
p:e nos enriqueceremos com seu exemplo, com sua lição de 
vtda. . . . -

Homem de sa_ber .e de fazer, Pedro Ludovic~ T~ixeira 
pe:manecerá vi~o pelos séculos afora, inspirando as gerações 
got~nas no sentido da construção dq bem. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)_.:: ·Ao ~egistrar 
2; presença.neste plenário do Senador, hoje Deputado, Mauro 
Borges. Teixeira, da_Deputada Maria Valadão, dos Deputado!;' 
Délio Braze Dervalde Paiva, a Mesá se associa às homenagens 
que o Senado Feder.al presta ao centenário do. eminente ex-Se
nador Pedro Ludovico Teixeira. 
· ··=. ·Basta dizer que a homenagem que se presta é pai'a um 
homem público, interventor do seu Estado, revolucionário 
em 30, Governador. por três vezeS ·e_, .t~rh_l?.~m, ~S~nàdqr~ por 
três vezes. Nada mais justo esta homenag~m que se presta· 
ao homem que exerceu a política. e .a. administração pública 
brasileira, com honradez e com_ dignidade. Pedro Ludovico 
Teixeira era um horriem forte que honrou e dignificoU· a Vida 
pública brasileira. ~ -

A Presidência sus!Jende a sessão por 5 minutos,< para 
que os Srs. Senad9re~ possam c:.:.mprimentar os familiares 
do Senador. 

(Suspen·sa ·às 15h28min":; a- sessão é ieaberfá às 
15h32min.) · · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está reaberta 
a sessão. · 

S.obre a mesa, projeto de lei que será lido Pelo Sr. ·v 
Secretário. 

·É lido o ~eguinte 

PROJETO Dll LEI DO SENADO N• 255, DE 1991 

Dá nova ~dação ao art. 1 ~ da Lei n~ 4. 728, de 
J4 de julho de 1965, e dá outras providências. 

.O Congresso Nacional decreta: 
- ~ Art. 1• O arei' da Lei n' 4.728, de 14 de julho de 

1965, passa a vigorar acrescido d,o seguinte parágrafo único: 
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"Art. 19 ........................... _ ................. â •••••••• 

................ ~- ....................... ··-·"-···----'-~~-- ------~ 

Parágrafo único. O mercadO- dC CaPitais furido
nará em um único pregão nacional eletrônico." 

Art. 29 Ficam as bolsas de valores eXistentes no País 
unificadas em uma única instituição bursátil, com sede em 
Brasília-DF. 

Parágrafo único. 0- ~ait-co Centrãl fixará o. prazo de 
até um ano, prorrogável, a seu critério, por mãis um anó, 
para que as Bolsas de Valores existentes e os atuais corretores 
de fundos públicos se adaptem aos dispositivos destã. Lei. 

Art. 3~> Esta Lei entra em vigor na data de sUa publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se_ ãs disposições em coritrárlo. -

Justificação 

O presente Projeto -de- .Certem pOr obje"tivO inStituir um 
pregãO úniCo nacional para o mercado_ de capitais. . _ . _ 

Para isso, é necessário unificar todas as ·Bolsas de V ai ores 
existentes no País em unia única institUição Cuja sed~- será 
a cidade de Brasília, capi(al da República Federativa do Brasil. 

Com essa unificação, os negócios bufsáteis siiió rc!aliza
dos a partir de qualquer ponto do País, através de ordens 
transmitidas eletronicamente por terminais- de computador 
instalados nas corretoras de valores. - -

Com isso, serão reduzidos os custos operacionais do siste
ma e se terá um único índice de variação da Bolsa-de Valores. 

Finalmente, este projeto contribui para o esforço de mo
dernização que vem sendo realizado pela Comissão de Vâlores 
Mobiliários com vistas ·a-agilizai o meicildo de capitais brasi
leiro. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador Márcio 
Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965 

Disciplina o mercado de capitais e estabelece medi
das para o seu desenvolvimento. 

O Presidente da República, " 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 

SEÇÃOl 
Atribuições dos Órgãos Administrativos 

Art. 1 ~' Os mercados financeiros -e de capitais serão 
disciplinados pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizados 
pelo Banco Central da República do Brasil. 
....................... ···-····"••'• ·= ............ -..........•. : .. -... ~--··-'------~ .. ~--------

(À Comissão de Assuntos Económicos -- decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) __: O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, outro projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 356, DE 1991 

Dispõe sobre a execução do disposto no inciso XX
XIII do art. S• da Constituição da República Federativa 
do Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
_ Art~ _1~' O direito a receber dos órgãos públicos informa

ções de interesse particular, ou de interes_se coletivo ou-geral, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 59 da Constituição da 
República Federativa do Brasil, _.om a ressalva ali consignada, 
é regulado pela presente lei. _ _ . _ 

Art. 2~' O direito à informâção será exercido por meio 
de petição dirig"ida ao agente do órgão público que a detenha. 

Parágrafo único. A petição conterá todos os dados indis-
pensáveis à satisfação do direito. _ 

Art. 39 Constitui abuso de autoridade recusar-se o 
agente público a prestar as infonnações requeridas, no prazo 
de até 30 (trinta) dias. " " 

- .-Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá 
ser prorrogado por 30 (trinta) dias, na hipótese de comprovada 
dificuldade para o levantamento dos dados, elidindo a respon
sabilidade. 

Art. 49 Considera-se agente público, para· os efeitos 
desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função de nat4reza 
civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remune
ração. 

Art. 59 No caso de recusa o fornecimento de infonna
ções, poderão ser aplicáveis as disposições da Lei n9 _1.,?33, 
de 31 de dezembro de 1951. 

Art. 6~> Nenhuma taxa será exigível pela prestação do 
serviço de que trata esta lei. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em contrário. 

"}us~caç~o 
O texto do inciso XXXIII do art. 5'da Constituição Fede

ral definidor de direito fundamental à existência da demo
cracia, não é "bastante em si", ou suscetível de aplicação 
imediata, posto que carecedor de regulamentação. Norma 
incompleta, portanto! 

Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, a respeito, 
assim se expressam: 

"O que se pode concluir é que exíste um·a-·frltima 
correlação entre, de um lado, o direito de ser informado 

-sobre os atos dos Poderes Públicos, e de outro,_ o pró
P:rio direito de tomar parte _!la gestão da coisa pública. 
E bom enfatiiãr que o direito Consagrado neste pará
grafo não objetiva a atender _ao ciçladão, enquanto um 
administrado qualquer, interessado em um processo 
administrati~o. Este inciso, na verdade, diz respeito 
ao cidadão enquanto membro da associação p::>Iítica 

.~ denominada Estado." (Comentários à Constituiçãodo 
Brasil, 2• Vol, pág. 163). 

Falando o texto maior em "órgãos públicos", é lícito 
concluir que aí estariam compreendidos os entes da adminis
tração descentralizada, estendida, portanto, a sujeição-, pas
siva a quantos neles exerçam funções delegadas do Poder 
Público, por força de lei ou de contrato, ou mesmo de forma 
não onerosa. É o conceito de "funcionário púbHco por équipa
ração", aqui adotado. 

No escopo de completar a obra constituinte, conferindo 
plena eficácia à Carla Política, de 5 de outubro de 1988, impõe
se efetivar o Seu conteúdO- programático, à vontade mani
festada pela Assembléia, através de lei ordinária. 

O direito a "receber dos órgãos públicos infonnações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
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que serão prestados no prazo da lei. .. ", foi ins-erido na Ata 
dos DireitOS e Garantias-Fundamentais; inovadoramente, ine
xistindo norma infraconstitucioilal regulamentadora~ atingida 
pelo princípio da "continuidade das leis" ou da "re_cepção". 
Daí, -ilão havendo norma pré-existente em consonância com 
o inciSo XXXIII do art.__59 da_ Carta,_ a presente Jnídativa, 
de discíplinamento específico, concorrerá para- o estabeleci
mento da plenitude do ordenamento constitucional brasileiro. 

A medida por nós proposta considera, portanto, "abuso 
de autoridade,. o desrespeito do agente público ao estatuído 
na norma constitucional, uma vez esgotado _o prazo que se 
lhe assina, de 30 dias prorrogáveis por igual período, ense-
jando ao titular do direito o re~u~so ao Mandado de ___ Segu-
rança, não sendo admissível reconhecer à Administfaçáo Pú-
blica o privilégio do _silênciQ. _ _ ___ _ _ 

Caberá ao Judiciárí_p_ apreciar as circunstâncias do caso, 
ante a demora anormal, e atribuir ao silêncio efeitos jurídicos, 
fluído o prazo cominado por esta Lei, ao inteiro alvitre Qos 
interessados_. _ __ 

Ao alvedrio dos nossos eminenteS_ Pares, poitaJifci; SU~-
metemos esta iniciativa·._ - _ _ -

Sala das Sessões, 30 de outubro de '19-91. -·senador 
Nelson Wedekin. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

CAPÍTULO VI 
Do Meio Ambiente 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologi
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futura.s gerações. 

§ 19 Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao Poder Público: . . . . . . - __ .... 

I -:-preservar e restaurar os processos ecológicos essen
ciais e prover o manejo eCológico das espécies e ecossistemas; 

II- _preservar a diversidade e a íntegridade do patri
mónio genético do País e fiscaliz'ar as entidades dedicadas 
à pesquisa e manipulação de material genético; - -

III -definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
t~rritoriais e seus componentes a serem especialmente prote
gidos, sendo a alteraçãq e a supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que comprOmeta 
a integri~ade dos atributos que justifiquem SUa proteção; 

IV -exigir, _na forma da lei, para instalação de obra 
ou atividade potencialmente causadora de significativa degra
dação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, 
a que se dará publicidade; 

V--:- controlar a produção, a comercialização e o emprego 
de técnicas, ri:J.étodos e substâncias que comportem riscO para 
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI --:-promover a educação ambiental em todos os nívcris 
de ensino e a conscientização pública para a pres~ação- do 
meio ambiente; _ 

VII- proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risc_o sua funçãO ecológica, 
provoquem a extinção de espécieS ou· sUbmetam_ os animais 
a crueldade. 

§ 29 Aquele que explorar recursos minerais fica obri
gado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 
solução técnica exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei. 

§ 39 _ As condutas e atividades_ consideradas lesivas ao 
meio ainbiente sUjeitarão os infratOres;-pessoas físicas.óu jurí
dicas, a sanções penais e administrativas, ihdependentemente 
qa obri_gaçã_O ~~ reparar os danos causados. 

§ 49 A Floresta Amazónica brasileira, a Mata Atlântica, 
à Serra, do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e aZona Costeira 
são património nacional, e sua utilização far-se-á, na forma 
da lei, ·dentro de condições que assegurem a preservação do 
meio_ªmbiente,_inclusiv~ qua!J.to _ao uso dos rec:ursos natUrais. 

§ 59 São iildisponíveis as terras devolutas ou- -~uieca
dadas- pelos- Estados, por ações discriminatórias. necessári,as 
à proteção-dos ecosSistemas naturais. 

§ 69 As usina~ que operem com reatar nuclear d~verão 
ter sua locali~açãq Qefinida em lei fe.deral, sem o que não 
poderão ser instaladas. 

LÉI N• 6.938, DE 31 DE AÓOSTÓ DE." 198Í 

Dispõe sobre a Política Na_cional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 
dá outras providências . 

. O Presidente da República, faço saber que o Congress-o 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei~ _ _ _ _ -

................................................. ··~·····. ·~··· ... ·~ .... ~,., 
Art. 89 Inclui~se-ão entre as competênciaS do Conama: 
I- estabelecer, mediante proposta da Sema, normas e 

critérios para o licehceamento deatividades efetíva ou poten
cialmente poluidoras, a ser concedídõ pelos Estados e supervi
sionado pela Sema; 

_, _ II,~_deten:ç.jn~, .quando julgar necessário. a realização 
de estudos das alternativas e-aas possíveiS consêqüê-ni:ias ám
bi~nt~~s_ de _projetas públicos ou _privados, requisitando aos 
órgãos federais, estaduais e muriiCipais, beln como a entidades 
privadas, as informações indispensáveis; -o- Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - CONAMA, apreciará. os estudos .de 
impacto ambiental, e respectivos relatórios de impacto am
biental, no caso de obras ou atividades de significativa degra
dação ambiental, nas áreas consideradas Património Nacional 
pela ConstituiÇão Federal; · 

III - decidir, como última instância admiriiSti'atiVa em 
grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre as multas 
e outras penalidades impostas pela Se.ma; 

IV - homologar acordos vi~ndO à transformação de pe
nalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de 
interesse para a proteção ambiental (Vetado); 

V- determinar, mediante represnetação da Sema, a per-' 
da ou restrição de benefícioS fiScais_ concedidos pelo Poder 
Público, em carátei geral ou condicioDãl, e a perda ou suspen
são de participação em linhas de financiamento em eStabele
cimentos oficiais de crédito; 

VI _:_ estabelecer, privativamente, nonnas e 'padrões na
cionais de controle.da poluição por veículos automotores, 
aeronaves e embarcações, mediante audiênciâ dos Ministérios 
competentes; 

VII- estabelecer normas, critérios e_ padrões relativos 
ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente 
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com vistas ao uso racionar dos reCursos ambientais, principal
mente os hídricos 
0 , 0 ,,,, , 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 o• o •••••~• , 0 0 o o o~ o o o.o uó, ~~- >,,, M ~- ~ ~ , __ ÔJ•->=• oÔÕo o • • o lO 

LEI N• 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975 

Estabelece a descaracterização do salário mínimo 
como fator de correção monetária e acrescenta pará
grafo únicoaoart. t~ da Lei n~6.147, de 29 de novembro 
de 1974, 

Q_ Presidente da República, faço saber cjue o CongresSo 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1<? Os valores-monetários fi~ados_ co:ql_bas~_Jl,O_salá~
rio mínimo não serão conSiderados p_a~a quaisque-r fins de 
direito. 

§ 1~" Fica excluída da restrição de que trata o caput deste 
arfigo a fixação de quaisquer valores salariais, b.em colno Os 
seguintes valores ligados à_ legislação da previdência social, 
que continuam vinculados ao salário mínimo:_ · _ -

I- os beneficias mínimos, -estabelecidos no art. 39 da 
Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973; · 

II- a cota do salário-família a que se refere o art. 29 

da Lei n• 4.266, de 3 outubro de 1963; 
III- os benefícios do Pro rural (Leis Complementares 

n~ 11, de 26 de maio de 1971, e 16, de 30 de outu):>ro de 
1973), pagos pelo Funrural; 

IV- o salário base e os benefícios da Lei n<:> 5.859, de 
11 de dezembro de 1972; .... . . . 

V- o beneficio instituído· pela Lei n• 6.i79, de 11 de 
dezembro de 1974; 

VI- (vetado). 
§ 2' (Vetado). 
§ 39 Para os_ efeítos do disposto no art. 5<:> qa Lei n9 

5.890, de 1973, os montantes atualmente correspondentes_aos 
limites de 10 e 20 vezes o maior salário mínimo-vígentC serão 
reajustados de acordo com· o disposto nos art. 1 <:> e 29 da Lei 
n• 6.147", de 29 de novembro de 1974. 

§--4<:> Aos contratos-com prazo determinado, vigentes 
na data da publicação desta lei, inclusive os c;te !9çação,_nâo 
se aplicarão, até o respectivo "término, as :diSpósfçõ~~ ~çleste 
artigo. . . . 

Art. 29 Em substituição- ã correção pelo salário mínimo, 
o Poder Executivo estabelecerá sistema _especial de atualização 
monetária. - -- _ _ . _ . . 

Parágrafo único. O_ CC)efi_cie_nte de ãtUalizaÇão mone
tária, s-egUndo o dispostO neste artigO, será baseado no fator 
de reajustamento salarial a que se referem_,_ os arts. 1<:> e 29 

da Lei n• 6.147, de 1974, excluído o coeficiente de aumento· 
de produtividade. Poderá estabelecer~se como limite, para 
a variação do coeficiente, a· variação das Obrigações Reajus-
táveis do Tesouro Nacional (ORTN). _ ...... __ -· _ 

Art. 3' O art.I• da Lei n• 6.147, de 1974, fica acrescido 
de parágrafo único com- a segu"inte fedaçãO: 

.. Parágrafo único. Todo~ os s.alários superiores 
a 30 (trinta) vezes o maior salário-rilfriimo vigente no 
País terão, cofio reãjustamentó legal, obrigatório, um 
acréscimo igual à importância resultante da aplicação 
àquele limite da taxa de reajustamento decorrente do 
disposto no caput deste artigo." , 

Att. 4• Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contráriO. 

. Brasília, 29 de abril de 1975; 154~ da Independência e 
87°da República. -ERNESTO GEISEL- Arnaldo Prieto,. 

··(À Comlssá"o de Ás~uitiO~-·Sociais- decisáo fermi
nativa) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa):._:_-6 projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se, hoje, às 18 horas 
e "30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias: 

-Projeto de Resolução n• 79; 
-Mensagem n<:> 271; 
- Requerimentos n~ 762, 774 e 776. 

. COMPARECEM MAIS OS sR.s:sE!ÚDORES:
Abdias do Nascimento - Albano Franco - Alfredo 

Campos - Amir LaJtdO --:- Antonio J\.1;a~z - Aureo Mello 
_::::Carlos Patrocínio - Dario Pereira - Eduardo Suplicy 
- Garibaldi Alves -Iram Saraiva -João Rocha -Mário 
Covas-Marluce Pinto- Onofre Quinan- Ronaldo Aragão 
- Valmir Campelo. ·-
- o, SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) _:_,Esgotado 

o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em tuliiõ único, do Requerimento n9 

646, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,. 
solicitando, nos termos regimentais, a convocação do 
Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Planejamen
to para prestar, perante o plenário do Senado Federal, 
informações sobre assuntos relacionados com sua pas
ta. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

O Sr. Eduardo Suplicy- -Sr. Presidente, peço -~--p-alavra 
para enCãriiinhãr a vOtação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre senador. . -

.. o SR- EDUARDO SUPLICY (PT ~ SP. P~ra encami
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs~ Senado
res, é da maior importância que o Presidente Mauro Benevides 
tenha colocado, na Ordem do Dia, o requerimento de minha 
autoria, apresentado em 23 de setembro _de 1991, convocando 
o Ministro Marci1io Marques Moreira para explicar a evolução 
das diretrizes da política económica, em especial a evolução 
das contas do setor püblico e a evolução das negociações 
CO"!TI os cr~do_res intemacionaís dQ Brasil. Nessa oportunidade, 
o Ministr_cj pOderá dar um demonstrativo dos dados utilizados 
pelo Gqveno. Federal para fundamentar a alteração signifiR 
citiva da~ necessidades de financiamento do setor público, 
levando-se em consideração que certos dados apresentados 
em junho último são diferentes dos que foram anu:qciados 
recentemente pelo Goveino para justificar as alterações cons
titucionais que está p-ropolldo neste momento. S. EXf o Minis
tro~poderá, também, demonstrar o cumprimento da Resolução 
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nQ 82/90, do Senado Federal, no que tange à capacidade interna 
de pagamento, levando-se em _conta, em especial, __ as dificul
dades da economia brasileira nesta Semanã. Há mais de um 
mês, desde que apresentei o requerimeritO, -existe a ·netessi
dade de o Ministro da Economia vir aqui dialogar conosco 
e nos- dizer para onde _vamos. _ ____ __ __ _ . 

-sr. Presidente, nos últimos seis meses, _o 'Banco Central 
vendeu 6 bilhões de dólares c;:m ouro para controlar a alta 
do dólar no paralelo. Apesar de todo o seu com~dimei:lto, 
o Ministro Marcílio Marques Moreira afirmou, há poucos dias, 
conforme registrou o- Jornal do Brasil, que o Governo não 
vai mais "entregar o ouro aos bandidos". S~_rá qu§ se demorou 
seis tneses para perceber o erro? Quem serão :os Oandidos? 
Serão oS-credofé:~finternacionãis~do Brasil? Serã-o oS especula
dores~ Serão os empresáriOs-; Cüfá fã.lta de coragem foi coloca
da, há poucos dias, pelo Presidente Fernando Collor de Mello, 
sem revelar exatamente a quem estava se referin_d9_?_ 

Ainda ontem, em São Paulo, os empresários, reunidos 
num fórum da Gazeta Mercantil, colocaram o seu questiona
mento sobre a condução da política económica, em especial 
reclamando das autoridades governamentai_s e questionando 
a própria palavra do Presidente Fernando Collor de Mello. 

Nessa oportunidade, o Presidente da FIESP, Mário Ama
to, colocou que é difícil a Nação acreditar naquilo que faz 
um governo a quem falta credibilidade. Alguns empresários 
disseram, inclusive o- Presidente da FIESP, que, quando há 
pessoas suspeitas ou inidôneas na condução da coisa pública, 
fica muitO difícil aos mais diversos segmentos da população 
acreditar no Governo. __ _ . ·-_- . - -

Por quanto tempo mais cOntinuarão a entregar o ouro 
aos credores internacionais? Gostariã. ae lembrar" a jUstific~_tiva -
de meu voto há qUatro ineSes, quando procurei deinonstrar 
a iriViabilidade do cumprimento do acordo sobre Q$ juros atra
sados da dívida externa. 

As indicaÇões e as notícias que tivemos foram de que, 
ontem, o Banco Central simplesmente decidiu não mais operar 
no mercado do dólar, porque estava sendo atingido o limite 
estabelecido pela Resolução n"' 82, do Senado Federal, segun
do a qual as reservas _brasileiras não poderão baixar para 
menos do que a média de quatro meses de importação, segun-
do os dados dos últimos 12 meses. . ~-~ ,, .- ___ ··--

Concluindo, Sr. Presidente, não se trata simplesmente 
de pedir a opção pelos trabalhador~s. pelos mais pobres, a 
opção é pel_o Brasil que exige uma- política voltada para o 
crescimento, com a redução gradual da taxa inflacionária, 
a manutenção dos credores em espera. Não é- posSível Uma 
situação em que sejam atendidos os credores e o _povo seja 
considerado o resto. Antes, devemos atender às necessidades 
prementes da maiorlã. dó -povo brasileiro. Os credores Interna
cionais saberão compreender. 

Eis por que, Sr. Presidente. considero da maior ·impor
tância que possamos ter aqui, debatendo com os segadores, 
o Sr. Ministro Marcílio Marques Moreira. 

Era o que eu desejava dizer, Sr. Presidente. 

O SR; PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação 
o requenmento. 11 

Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa tomará as providências cabíveis. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 2: 
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 649, 

de 1921, do Senador José Eduardo, solicitando, nos 
termos regimentais, a transCriçao, fios Anais do Se-mido 

· Federal, do artigo publicado no jornal O Estado de 
S. Paulo, edição de 24 de setembro d~ _1991, de autoria 
do Senhor _Roberto Procópio Lirila -Netto, intitulado 
"A Chantagem dos Petroleiros". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
· Aprovado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço que cons
te o meu voto contr_ário. 

. O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~ Será consig-
nado o voto contrário de V.Ex~ __ 

Apro-vado o reqw!"rlrrleiúo-, será feita. a irimsciiÇâo sOliCi
tada. 

. É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANS
CRIÇÃO É SOLICITADA: 

A CHANTAGEM DOS PETROLEIROS 

Roberto Procópio Lima Netto 

Pego ~s jornais e leio, co!iJ indignação, a principal man
chete de sábado: "Petroleiros decid~~ parar o País" .. Leio 
também que o Tribunal Superior do Trabalho deu 100% de 
aumento"_e .que julgou a greve, por unanimidade dos votos, 
abusiva. Depois disso, não re'stam maJs- dúvidas de que a 
·-.grev~ élundainentalmente_política. Um bando de diiigente-s 
sindicais, que perderam em 1989 uma eleição- pi"esidencial, 
querem agora~virar a mesa e derrubar o governo Collor. Aliás, 
o que ~e poderia esperar dos extremos, sejam eles de esquerda 
ou direita, senão· a tentativa:, tão-logo lhes pareça possível, 
de reversão da ordem pública democrática? 

O momento é grave. A interrupção do fornecimento de 
combustíveis no País nos leva a uma economia de guerra. 
Aliás, {guerra meSmo .. .A própria gravidade do problema 
exige serenidade e firmeza. O governo deve, no curtíssimo 
prazo, desenvolver uma estratégia para solucionar essa situa
ção;- Sem pretensões de, do lado de fora, querer resolver 
o problema, entretanto, permito-me passar para o papel algu
mas reflexões, baseadas em minha experiência de brigar e 
ganhar da CUT em Volta Redonda. . 

· Um primeiro ponto a ser reconhecido é que a CUT tem 
um grande trunfo. Como o presidente Fernando Collor não 
conseguiu ~ind~ acabar com o daninho monopólio de petróleo, 
os petrOleiros têm em suas mãos a çhave para fechar as indús
trias, os serviços de .fransporte e as cozinhas do País. No 
-entanto, apesar da desigualdade· de forças, não é hora de 
ceder. Até porque, como o objetivo maior é de!rubar o gover
no Collor, não podemos aceitar essa chantagem. Há que se 
_ter um plano de ação e vou. sugerir três aspectos, que reputo 
importantes, embora não sejam os únicos, qüe devam ser 
abrangidos nesse plano: comuniçação, redpç:ão de_ dependên
cia do rrionopólio e definição de princípios. 

No que tange à comunicaçãó, duas facetas devem ser 
contempladas: a comunicação interna e a externa. Na primeira 
delas, deve-se levar em consideração que a maioria dos petro
leiros é compOsta de operários sérios e decentes, tão patriotas 
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como nós, que estão apenas lutando por algo que ach~m justo: 
reposição de salários. As idéi~s loucas de derrubar_o governo 
ficam setor privado, que as tocariam por ordem e conta da 
Petrobrás. As empresas privadas trabalhariam como presta~ 
doras de serviços à Petrobrás e, portanto, o princípio do mono~ 
pólio não seria afetado. Tal medida poderia ser tomada sem 
nenhuma necessidade de alteração legislativa. Seria uma deci
são de governo. Evidentemente, o~ empregados dessas refina
rias seriam demitidos. Só essa ameaça já ajuda a fortalecer 
um pouco a posição da administração, em detrimento dos 
ativistas sindicais. Se a Petrobrás tomasse essa posição com 
uma única- refinaria, será que as outras ainda perrrianeceriam 
em greve? 

Finalmente, cabe discUtir princfpios. Mas, antes deles, 
quero ressaltar que a CSN viveu - pasmem_- 12 greve~s 
em seis anos, duas das quais na minha administração. Apesar 
de não ter participado de dez dessas greves, estudei-as cuida
dosamente e acho que tenho algum conhecimento da matéria. 

O que freqüentemente oCorre em greves do setqr público 
é que o fun da última greve já prepara o aparecimento da 
próxima. E isso aC<intêce porque, no afã de negociar o término 
de uma greve, os dirigentes das empresas fazem concessões 
que revertem o resultado da luta. São freqüentes·as concessões 
de última hora para encerrar· uma gteve, Como" ré versão de 
demissões que ocorreram durante ou até mesmo antes da 
greve. Isso é suicídio. É preparar a próxima greve.-- -

Das duas greves que enfrentei, uma durou menos de 
12 horas e o sindicato foi derrotado em ass_~IDbléia poi- mais 
d_e 80% _dos metalúrgicos. __ A derrota que então impus Joi 
tao_ hu~ulhant_e que c~mteti o erro de achar que o negócio 
era fácil demrus e de nao ~e preparar convenientemente para 
a g~e_ve seg~inte-. E veiO; -urna grande. A CSN sofreli uma 
paralisação recorde de 31 d~as. Durante a greve nãõ demiti 
ningUém, einbora tenha serppre alertado que demitiria, após 
a greve, todo aquele que praticasse atos abusivas compro
vad9s. Terminada a gr~ve, cumpri ~inha palavra, demitindo 
50 pessoas, ou se já, to-dos aqueles contra quem pude provar, 
com testemunhas, que haviam praticado atos abusivds._ 

A greve poderia ter durado menos tempo, talvez20 dias, 
se eu tivesse feito concess6es, ·como pagamento dos dias para
dos. Não fiz e descontei todos os dias não trabalhados. O 
raciocínio iiriediatista,- freqüeiltemente usado, é qui eu pÚdi 
mais do que ganhei. Isso porque a produção da CSN. de 
uns poucos dias, muito mais que compensaria o pagamento 
dos dias parados, por conta de uma minoria extremada, que, 
infelizmente, domina as àssembléias e dirige as -greves. A 
direção da empresa tem de dialogar com a maioriã Silenciosa. 
Esse diálogo -deve ser feito por boletins; vídeos, imprensa, 
etc. No que diz respeito à comunicação- externa, a Nação 
deve ser informada das remunerações que Já ganham os em
pregados da Petrobrás, muito acima das médias das remune· 
rações das melhores empresas brasileiras. -

Enfatizo que estou falando de remuneração e não de 
salário porque, enquanto na empresa privatla: os dois valores, 
de remuneração global e salário, são próximOs, nas estatais, 
no entanto, por -Cãusa das diversas dfstótções do passado, 
o salário é apenas uma parcela da remuneração total. Será 
que o povo sabe, por exemplo, que os ascensoristas do edifício
sede da Petrobrás ganham um adicional de 30% sobre seus 
salários, a título de periculosidade? Este típo de coisa, além 
de outras, é o que a opinião pública precisa conhecer para 

que julgue bem se quer ainda deixar com a Petrobrás o mono-
pólio. . .. . . · 

Acabar coni Q monopólio é uma das cOndições funda
mentais para a modernidade do Brasil e o presidente Collor 
sabe disso, tanto que incluiu esse item no Emendão. Porém, 
sabemos que, no curto prazo,_ e sem ~!guma preparação, a 
classe política não apoiará essa-- medida. O que poderíamos 
fazer no curto prazo para minorar o problema? 

U~a sug~stão que eu já havia- apre-sentado em artigo 
eScrito por ocasião da última greve dos petroleiros, e que 
·infelizmente não foi conside!ada, seria ad~_entregar a opera
ção de algumas refinarias ao-Estados. Porém esse raciocínio 
é_ errado. A _CSN ~s~~- ~á. illais de um ~no sem greves; coisa 
que não acontecia há muitos anos, porque a administração 
não ab~u mão de seus princípios. O que perdemos na greve 
de 31 dl3s estamos recuperando agora. Se tivéssemos pago 
os dias parados, certamente já teríamós tido outras greves. 
Fica, portanto, uma lição importante, se não a principal. Não 
n~gocie sobre princípios. Se a administração definiu que dias 
parados não serão pagos, não os pague. Se a- administração 
definiu que os atos abusivas serão punidos com ·demissões, 
não volte atrás. 

Ao rever este artigo para publicação, li nos jornais de 
ontem que a greve ~os pe~roleiros está chegando ao fim. Em 
Cubatão, o superintendente prometeu readmitir 11 trabalha
dores dispensados. No Rio, a adminiStração Ceritrã1-discute 
com o sindicato a revalidação das cláusulas sociais anuladas 
pelo TST. Não me surpreendo que, depois desta chantagem 
feita à Nação, crue ·só foi abortada graças à lucidez e firmeza 
do TST, ninguém seja demitido e os dias parados não sejam 
descontados ou, se o forell!-, sejam suavemente, sem juros 
e sem correção·. COisas de empresa estatal, mesmo. Coi.n essas 
medidas, consegue-se antecipar em alguns dias o fim da greve. 
Em compensação, fica demonstrado para todos os empregados 
que é fácil fazer greve, que- ela, mesmo ilegal, traz ganhos 
para os empregados, que a chantagem compensa. Aposto que, 
antes de um ano, haverá outra greve. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 3: 

Votação, em turno úníco, do Requerimento n9 686, 
de 1991, do Senador Valmir Campelo, solicitando tra· 
mitação conjunta para o Projeto de Lei do Senado 
n9 91, de 1991, de sua autoria e o Projeto de Lei da 
Câmara n9 81, de 1991, de iniciativa do Presidente da 
República, que dispõem sobre a expropriação de terras 
.com culturas ilegais de plantas psicotrópicãs, e dão 
outras providências. 

Em votação o requerimento. 
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Senado 

n~ 91 e o Projeto de Lei da Câmara n" 81 passarão a tramitar 
em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 699, 
de 1991, -do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos 

_termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto-de Lei do 
Senado n(t 278, de 1991, de sua autoria, que altera 
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o item III do art. so da Lei n"' 8.059, de 4 de julho 
de 1990. 

Em votação o requerimento. _ 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ _ _ 
O Projeto de Lei cktSenado n' 278, será incluído oportu

namente na Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDE~TE (Alexandre Costa) - Esgotada a 
matérfa coriSfante-âa Ordem do Dia. 

Passa-se agora à apreCiação do Requerimento o9 780, 
de 1991, lido no Expediente. 

Solicito do nobre Senador Nabor Júnior o parecer da 
Cároíssão ~de Relações Exteriores. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, através do requerimento subscrito pelo Senador Affon
so Camargo, Líder do PTB, foi indicado o Senador Carlos 
De'Carli para -participar, -na qualidade de Observa:aor Parla
mentar da Delegação Brasileira, da 46• Sessão da Assem
bléia-Geral das Nações Unidas, conforme Decreto de 28 de 
outubro de 1991 do Senhor Presidente da República, publi
cado no Diário Oficial, Seção II, de 29 de outubro de 1991. 

O parecer é favorável à concessão da licença. 
Este e-o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação 
o requerimento, com parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se à 
votação do Requerimento n9 781, de urgência, lido no Expe
diente, para o Projeto de Lei da Câmara n' 85, de 1991. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se re_fere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Volta-se à 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Sr. Senador César Dias, pãia Uma
breve comunicação. 

V. Ex• dispõe de 5 minutos. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Para uma breve 
comunicação. Sem revis-ão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, eu gostaria de fazer uma breve comuniCação sobre 
o estudo que a Funai está fazeildo no Estado Qe Roraima. 

Pelo decreto do Senhor Presidente da República, uma 
. área de 9,4 milhões de hectares seria r~servada para albergar 
apenas 4.400 índios Yanpmamis. Achamos uma e~orbitância 
da Funai demarcar tanta terra para tão poucos índios. 

Ontem, o Senf1or Presidente demarcou, em 13 Estados, 
11 milhões e 970 mil hectares de terra. 

Através de uma petição nos:>a, juntamente com toda a 
sociedade roraimense -e assinaram o documento Deputados 
Estaduais, Vereadores, a Associação ConlerciaJ, a As~ociação. · 
de Indústria, enfim,Iíderes comunitários e a própria liderança 

indígena-, reivindicamos que o Senhor Presidente Fernando 
Çollor de Mello não demarcasse áreas contínuas para oS Yano-
mamis. - · - -

O que significa isso? Significa que, com este decreto, 
se estaria criando no m~pa da América do Sul uma nova 
nação, e isso realmente poderia ser contra a soberania nacicr 
nal. Os Ministros militares Carlos Tinoco e Sócrates Monteiro 
têm dito que essa demarcação é inconstitucional. E o Presi
dente da República, em um de seus momentos de lucidez 
ainda não mandou demarcar a área Yanomami. 

Essa área precisa de um melhor estudo, precisa de um 
censo, porque sã:o áreas que têm muitas jazidas minerais. 
Estaremos reunidos, hoje, em Brasília, quase todos os Depu
tados Estaduais e Federais de Roraima. Na oportunidade, 
a nossa Bancada solicitará ao Senhor Presidente a demarcação 
das áreas indígenas do nosso Estado, que não sejam contínuas, 
porque poderá trazer um futuro conflito para o nosso PaíS. 

Quero parabeb.izar a posição dos Ministros militares que 
não se coadunam com o posicionamento Cla Funai, e dos Se
nhores ecologistas que, de maneira sentimental, querem fazer 
uma demarcação de área contínua e que poderá, no futuro, 
conflitar com a soberania nacional. 

Fazemos um apelo ao Senhor Presidente da República, 
para que faça um estudo mais técnico, ouvindo a antropologia 
indígena e a nossa sociedade, para que possa haver, também, 
uma exploração mineral naquela área, atendendo aos peque
nos mineradores, conforme discurso do Senhor Presidente, 
quando da sua primeira viagem oficial a Boa Vista, ocasião 
efu qtie disse que iria fazer ·a -deinarcação-da área indígena 
mas que iria também decretar áreas para ritineração em Rorai
ma. Se assim o fizer, Sua Excelêncía- estará dandó i.una SOlução 
~!~~n~tiva para a ecortomia do nosso Estado. Apelamos para 
-que o Sr: Ministro da Justiça, o Presidente da República, 
os MinistroS militares ouçam também os_ clamores da socie
dade roraimense. 

Multo obrigiido, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. César Dias, o Sr. Alexan
dre Costa, ]P Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi· 
dência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, _19 
Secretário. - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra, para umá breve c.omunicação, ao nobre Senador Juta
hy Magalhães, por 5 minutos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, embora essa questão seja do Congresso Nacio
nal, e não apenas do Senado, tomei conhecimento hoje, pela 
rilanhã de uma decisão da Mesa do_ Congresso_ a respeito das 
comiSsões mistas. Çoncoi"do plenamente que existe por parte 
~a Mes_'ª--~ preocupação de evitar essa: proliferação de comis
sões que estamos tendo no Congresso- nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senãdores, ·luto temos aqui infeliz
mente, os Líderes dos partidos nesta sessão, mas alguns vice
Lfd~tes aqui estão. 

Eu iostaria de chamar a atenÇão para o que considero 
um equívoco dessas norm;:ts que foram baixadas ou serão bai
xarl;as pe!o Congresso nacional, principalmente o item 7. O 
qã:·e diz o item 7? A comissão deverá ser instalada dentro 
de, no máximo, setenta e duas horas, contadas da desígnação 
dos membros, considerando_-se extinta, se não se instalar nesse 
prazo. 
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Sr. Presidente, se esta norma prevalecer, vamos ter um 
grande problema, porque não se diz aqui três-diaS oU três 
sessões. Diz setenta e duas horas. 

Portanto,-se o- Presidente fizei- a designa_ção- dos membros 
da Comissão numa quinta~feira, teremos sexta, sábado e do
mingo. Não querer que uma comissão- funcione é só fazer 
a designação numa quint3.-feira. A Práticã. mostra que, as 
sextas-feiras, sábados e domingos não temos conseguido quo-
rum para dar início a uma cõmíssão. ·- · - · · - -

Portanto, considero um equívoco-esse itêm dessas normas 
que serão baixadas no Con·gresso NaciOnal. 

Esse fato foi leVado ao conhecimento das lideranças-. Con
cordo plenamente -repito - com a intenção, estou inteira
mente de acordo com o objetivo. Peço que o item 7 seja 
reexaminado. 

O item diz: 
"O prazo estabelecido no requerimento de criação 

da comissão -poderá ser prorrogadO uma ·única vez, 
pela metade. Em qualquer hipótese crptãt()Iião póderá 
ultrapassar o período de.duas sess_6es legislativO, numa 
mesma legislatura's. •• -

o que· etite'ndo-'diss_o? Ente'ndo" qile, ao-'Se- sOliciÜlr· o 
prazo para instalação de uma comissão,_ pode se_ pedir pelo 
prazo de um ano, ao invés de ~o dias, pode s~ pedir por 
um ano, com direito a mais 6 meses. __ -

Se fossem 90 dias-, prol-rogáveis p·6{1ftit1S-45- pai- qiieo se 
mencionaria que não é permitido ultrapassar o período de 
çluas sessões legislativa~ ~e uma mesma legislatura? _ _ _ . 

P~rtanto! e~tá se_jr~-Y~~:u~o que~ a partir de agora,_ vai 
se ped1r com1ssoes D].ISt~s ,~o~_ prazo de J.Im ano para ·se ter 
direíto à prorrogação--de meio ano. Não se_i s_e·__iSso já--foi 
levado em consideração e à votação do plenário do Congresso, 
e se não o foí_, eu gostaria -que o Presidente Mauro Benevides 
e V. Exl, Senador Ditd~li'CarD.ei:ro,'qU"e-"cistá preSidíndO a 
sessão e é o Secretrário da Mesa do senado, ~eligenciem 
para que se reex-aminem esses doís pontos. poriirito, peço 
a atenção de V. Ex• já que não há nenhum Líder aqui, mas 
os vice-Líderes que estão-presentes podem colaborar para 
que se faça esta modific!!Çã~ que con-side'jO importante. ' 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Seriãcfor Júia
hy Magalhães~ a informaç~o _que a Presidência recebe neSte 
momento· da assessoria é ·que-e-sta -é uma: prOposta de iniCiá ti vã 
do Presidente, e que ainda está sob coçsulta das_ lider~rrças 
e também posteriormente, imagino que chegará a Mesa. Mas, 
por enquanto, não há nenhuma decisão tómada, apenas pro-
posta que circula. _ _ _ _ _ 

Os registres e as observações de V. Ex•- serãO levados 
em conta. . ... 

Para uma breve comunicação-, no~·. termos dá ari. i4, 
inciso VII, concedo a· p3.iavrà ao nobre Senado-r Ronam Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MÇÍ:-:Para uma breve 
comunicação. Sem revísão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é uma comti_nicaçáo sobre apOSentados e aposen-
tadoria. _ · - -

Ouvi essas denúnCias e -movimentrÓ~: Pelo B~il~ii -~fux:a, 
mas não quis fazer nenh~m_pronuncjame_!t_~Q ~- neni- me maD.i
festar antes de colher alguns recibos e_ al_guns holerite_s de 
aposentados e fazer uma comparação. Acabei pedindo a asses
soria que fizesse algu:ma ã.nq_tações. Vi)ligumas coisa milito 
interessante citada. 

"Pobre é o país que não respeita os sius velhos, 
aposentados pot idade avançada ou doenças, viuvas 

e pensioriistas, s~bmetendo~os a constrangimentQs_con
tínuos e subtraindo-lhes o·merecido óciO com Offiín'ímo 
de dignidade." · · 

Sr. Presidente, o art. 58 das Disposições T:i:ansifóiias eSta
belece que:_ 

"Os benefícios de prestãção coniinl.;ada; -màntidos 
pela- previdência social na data da promulgação da Ço:O.s
tituição, terão os seus valores reVistos, a fim .-de que 
seja restabeiecido o poder aquisitivO, expTeSsó -em n:úl:ne
ro de salários mínimos, que tinham na data de sua conces
são, obedecendo-se ~ esse c_ritérjo de atualízação-'ai:é a 
-irnplantãção do plano de custeio e benefícios •. :" -. 

- Tivemos o plano -de c~steio e be·;;~ficiosi-fora-n:i ·~;t~b~le-
cidos alguns parâmetros para que pão se desgastasse o ppder 
de compra do aposentado. _. . . 

____ Mas vejaL_Sr._ ?resident~_, num determinado momento, 
o Ministro do Trabalho e da Pr:evidênci.~_So~ial !)aix~)J.i a POrta
ria n~ 3.405/9f, interpretativa da Lef09 s:212. líriiitàqdO a 
concessão dos.147% aos aposent~do~ que ganh_am-_cité pm 
_salári_ó rriín(Iilo. :~_'!ra· qu~m rec~_h_ia máis do que· Uin,_Salário 
· mí11:imp o _percenttmr foi de 54:%~-_ - = . · · _ - · ·: _, : ~ 

' · Mas, Sr. PreSidente, é ''inieXíver·- a i:derarétuia daS:_ieis. 
Uma lei o_rd_ip_ár!~ não pOde s.er regUiain~nt:.tdã. por uma ·porta
ria:· .Entãb __ teffios umã CoristítúíÇ(o,'-dela ·fazemos uma lei 
o_rdinária e-da_lei ordinária se faz uma-Pcirt3.iia lóterPiêtã(íVa, 
e está tudo bem? 

Ora, Sr~ P~esi9ênte~ SrS. senadofes, não -sou--a-dvo!iado, 
mas_ há muitos juristas, aqui, neste j:;Ienáiió,-e- eti.- quero me 
socorrer do alto saber destes meus companheiios, meus cole
gas: Mas é mais uma, e o pior que quem está pagando agora 
são os velhos~ os aposentados, aqueles que dedicaram mais 
de 30, 35, 40_ ano_s de sua vida para o crescime.Iito deste País. 
· Sr. Presidente, -dirijo-m'e daqui aO Pr'esidente F(;:inando 
Collor de Mello: tenho certeza de que os aposentados, entran
do em juízo, ganharão. Senhor Presidente Fernando-COllor 
de Mello, vamos evitar as despesas ·com ações judiciais,~=cc:rm 
:cartórios. Vamos, com uma medida provisória, recuperar o 

--poder de compra dos nossos_- aposentados. Afinar de cont_as 
. é Uin dever de justiça e-- é fambém o cumptirtlertto da: ilóS-sa 
_ ç;~~~~~,~~ç~o. Mui~~-,obri~~d~ '· ~~~ )?_resi?~te~:(~.u~tqJ),~~ !) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ~o nobre Senador Albano Franco._ 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, 

· são incontáveis as vezes que ocupefesta tribUna para defender 
um entendimento e_ntre os bra_sjJeiros. Por temperamento e 
form~ção~ sou um Domem de diálogo que busca a paz entre 
as pessoas. · -- · ---- -

Hoje, as circunstâncias se conjugam para que eU possa 
exerCe{, á um só tempo, o meu mãndato de Senador e Presi~ 
dente da Confederação Nacional da Indústria e, com isso, 

-teC1amar respeito e- reconhecimento ao industrial e Cidadão 
Antonio Ermírio de Moraes- atingido por comentários, acu
saçõeS e inCOinpreensões veiculadas pela imprensa no último 
fim- de semana. _ 

A democracia libera opiniões. Não há por que deiXar 
de ouvi-las e respeitá-las mas, como neste caso, refutá·las 
_com a mesma energia_. Como conhecedor da obra de Antonio· 
Ermíri~ de Mora~s,_tenho o d~ver de reparar as notfçía~ qUe 
o denigrem injustamente. -
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1. Como empresário, ele foi acusado de aproveitador 
de benesses governamentais e comprador previlegiado da Si~ 
derbrás. Apresso~me a informar que o Grupo Votarantim, 
que é composto de 96 empresas e recolhe anualmente 750 
milhões de dólares de impostos- mais vende do que compra 
da Siderbrás. O Grupo possui sua própria Siderúrgica (Barra 
Mansa) para ações não-planos e, quanto aos planos, suas aqui
sições representam menos de 3% do total de compras. 

2. Suas vendas, estas sim, são bastante expressivas. Por 
exemplo: A Companhia Brasileira de Alumínio fornece à Si
derbrás 6.000 toneladas de alumínio por ano. A Companhia 
Mineira de Metais vende 10.000 tolenadas de zinco. 

Em suma, o Dr. Antonio Ennírio não tira proVeito da 
Siderbrás- nem como comprador, nem como vendedor. 

3. Quanto à eventual benefício creditício, convém men
cionar que o estilo do Grupo Votarantim foi sempre o de 
"crescer com base em muito capital próprio". Suas necessi
dades de financiamento têm sido mínimas. Além disso, o Gru
po é quase auto;.sustentado. Grande parte de suas máquinas 
e equipamentos é fabricada por uma de suas fábricas, a Mecâ
nica Atlas. Ali são constituídos geradores de usinas elétricas, 
moinhos, britadores, decantadores, fomos etc. A Atlas é uma 
verdadeira "fábrica de fábricas". Isso dá ao Grupo muita 
autonomia para crescer com seus próprios recursos. -

5. ExaminemOs ·a situação das outras quatro unidades 
que são também administradas pelo Dr. Antonio Etnlfrio lle 
Moraes- as empresas de metais, pois, as demais, sáo geridas 
pelos outros sócios por profissionais especializados. 

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ALBANO FRANCO- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Alexandre Costa-Nobre Senador Albano Franco, 
eu não conheço, a não ser pela tradição do nome e através 
da imprensa, o empresário Antonio Ermírio de Moraes. Mas, 
pelo que leio a seu respeito, por seu pai que aqui foi Senador, 
um grande homem público, um grande empresário, entendo 
que se comete urila graride injustiÇa com o Dr. Antoniõ Enní
rio de Moraes. Asseguro a V. Ex~ que ainda não tive a oportu
nidade sequer de cumprimentá-lo. Sei da sua fisionomia pelos 
jornais e conheço sua vida pelas manchetes,·mas sempre me 
causou a melhor das impressões a continuidade que deu ao 
grande trabalho que o seu pai, Senador da República, realizou 
como empresário brasileiro. De maneira qUe me asSOciO a 
V. EX', neste particular, quanto à pessoa do Dr. Antonio 
Ermírio de Moraes, dizendo que empresário brasileiro pode 
ter seus grandes defeitoS, mas nação sem empresáriO ilão é 
nação. Muito obrigado. 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Alexandre 
Costa, a postura e independência de V. Ex~ nesta Casa fazem 
com que o aparte de V. EX' valorize o nosso pronunciamento, 
principalmente quando sem nenhum relacionamento com o 
Dr. Antonio Ennírio de Moraes, sem conhecê-lo pessoal
mente, reconhece os seus méritos como homem trabalhador 
que acredita_ e confia no Brasil. V. Ex• foi muito feliz ao 
encerrar o seu aparte, quando teve oportunidade de dizer 
que nenhum país pode desenvolver-se ou crescer sem os seus 
empresários. Muito obrigado, nobre Senador Alexa_n.dt_e _Cq_$
ta. 

6. No campo da metalurgia, o Dr. Antonio Ermírio tem 
se revelado um brasileiro de competência e destemor ao en-

frentar os mais complexos desafios. Dou aqui o exemplo do 
níquel, que é um metal difícil. Seu domínio "industrial era 
praticamente desconhecido antes da iniciativa do Dr._ Antonio 
Ermírio ao montar a Companhia Níquel-TocantinS- única 
produtora em grande escala. Como é de conhecimento geral, 
ele e todos os seus filhos se especializaram em tecnologias 
de metais na Escola de Metalurgia do Colorado, Estados Uni

. dos. É gente do ramo. 
7. Na montagem daquela empresa, o BNDE quis empres

tar ao Dr. Antonio Ermírio uma import-ância ti'ês veZes maior 
do que a solicitada. Conhecedor dos elevados riscos, ele tomou 
113 do oferecido que, na verdade, foi apenas 10% do capital 
total.. 

8. O Governo Federal reconheceu também os riscos en
-volvidos na fabricação de zincO. Mas, neste caso, O BNDE 
recusou emprestar para o Dr. Antonio Ermírio. Deliberado 
e destemido, ele implantou uma fábrica de zinco em 1969 
com _suas próprias "forças. Foi um sucesso. É a Companhia 
Mineira de Métais. 

9. No campo do alumínio, o empréstimo ConCedido pelo 
BNDE para a montagem da Companhia Brasileira de Alumí
nio, foi 10% do capital total. Noventa por cento foi capital 
pr_Qprio, e hoje, a CBA concorre em eficiência com as melho-

-~ res fábricas do muD.do. Entre nós, é uma das emptesas mais 
premiadas. 

10. Todos esses foram empreendimentos de altfssimo ris
co assumido pelo Dr. Antonio Erm.írio. É facil acusá_ .. :! o de 
aproveitador das benesses governamentais. Mas os fatos pro
vam o contrário. O sucesso de suas obras veio de uma combi
nação de arrojo, competência e muito trabalho- muito traba-
lho mesmo -durante mais de 40 anos. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em relação ao .Qr.-Anto
nio Ermírio, cidadão- este seu lado, é verdade, só é inteira
mente conhecido pelqs que privam de sua intimidade - ele 
não gosta de alardear o que f3.z rto campo educacional, social 
e da saúde. 

11. É inaceitável a acusação veiculada pela imprensa se
gundo a qual a beneineréncia do Dr. Antonio Ermírio de 
Moraes é apenas da boca para fora. Isso é uma grande injustiça 
que não pode fazer parte dos Anais desta Cása. 

12. Os que convivem com ele costumam ouvir: "Preen
cher um cheque, para quem tem muito é simples. O_ difícil 
é preencher o cheque, honrá-lo e, além disso, doar o seu 
tempo de lazer ein benefício dos que precisanin. Esse é o 
seu exemplo. 

Há mais de 20 anos, quase todas as noites, aos sábados 
e parte dos domingos, o Dr. Antonio Ermírio dedicou-se, 
e ainda se dedica, ao hospital da CruZ Verde, Hospital da 
.cruz Vermelha, aos doentes de fogo selvagem, a centenas 
de creChes·, asilOs, orfanatos e escolas e, sobretudo, ao hospital 
da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Um meu amigo, 
que desfruta de sua privacidatie, o instigou, há pouco ~empo, 
a somar suas horas de trabalho social: 17 .000! Sim, Sr. Presi
dente, 17.000 horas de atenção aos que precisam. Isso não 
é-lia: boca para fora. 

13. Quando ele entrou como Presidente, em 1971, a Be
neficência Portuguesa tinha 650 leitos. Hoje, tem 1.350. É 
um do·s centros mais avançados de clínica e cirurgia. E tudo 
-ptivado. São 550 operações do coração por mês! Mais de 
1.300 exames de cateterismo. Quase 100 operações de cérebro 
e sistema nervoso. Repito, tudo privado - sem nenhuma. 
subvenção Municipal, Estadual ou Federal. 
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O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex' um aparte, 
nobre Senador Albano Frahco? 

o SR. ALBANO FRANCO -Commuiiocjiraier,nobre 
Senador Divaldo Suruagy. -- -

O Sr. Dlvaldo Suruagy- V. Ex• ressalta a vida de um 
homem dedicado às atividades empresariais, vitorioso no seu 
campo, co-ntinuador de um trabalho que foi iniciado por um 
pernambucano que, saindo do Nordeste, conseguiu criar o 
maior parque industrial deste PaíS. V. Ex• também enfatiza 
a consciência social de que o empresário Antonio Ermírio 
de Moraes é dotado, quando ele, sacrificando horas de traba
lho que poderia prestar às diversas empresas que o seu grupo 
controla e coordena, volta-se para uma ação benemérita, diri
gindo um dos maiores hospitais da América Latina, com êxito 
comprovado através dos números que V.-Ex' a~ba de anun
ciar para todos nós. Quero congratular-me com V. Ex•,_porque 
o Brasil está em busca de exemplos altamente positivc~_s c~mo 
esse que V. Ex• acaba de citar. O empresário AntOºio Ermírio 
de Moraes, pelas suas virtudes, pelas suas qualidades, pelo 
seu espírito público, é um modelo para a classe empresarial 
brasileira. 

O SR~ ALBANO FRANCO_: Semidor Il1v1lldo Suniagy, 
V. Ex~ sempre tem gestos de estúnulo, de incentivo;-quarido 
aqui nos pronunciamos. . -_ - --:_ 

V. Ex•, hoje, vem solidarizar-s-e·_com a figura do Dr. 
Antonio Ermírio de Moraes, não só na pOsição de maior 
industrial deste País, mas também pelo seu espírito, pela" Sua 
responsabilidade social. Muito obrigado, nobre Senador. 

O Sr. Epitáclo Cafeteira- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO - Ouço o aparte do nobre 
Senador. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Quero aqui secundar as pala
vras dos aparteantes que me antecederam, o nobre _Senador 
Alexandre Costa e o nobre Senador Divaldo Suruagy. Como 
o Senador Alexandre Costa, çonheci o Senador Ermírio de 
Moraes, pai do Dr. Antonio Ermirio. Como o Senador Ale
xandre Costa, também não tive a oportunidade de apertar 
a mão e de conhecer o Dr. Antonio Ermírio de Moraes~ 
'mas o Brasil inteiro tem cOnhecimento do que --v. Ex~ está 
a ressaltar neste momento: o espírito não só de grande adrili
nistrador, mas também de um benemérito, de um homem 
que pensa que é importante servir, dC. um homem que -
digo sem nenhuma dúvida - tem todas as condições para 
ser um b_om político. O político pode ser borU7 regular ou 
ruim. O Dr. Antonio Ermírio -tem COQdições de ser bom; 
Por quê? Porque está pronto para servii .e é uri:t grande admi
nistrador, qondições importantes para um-político. Na realida
de, falam dos que sabem administrar -aqueles que se impro
visam de administradores; e o povo, às vezes~ levado por 
um discurso mais inflamado, entrega um município? um estado 
ou uma nação a alguém que, depois, na hora de admiÍlistrar, 
encontra dificuldades porque não sabe fazê-lo. Não tenho 
a menor dúvida de que o Dr. Antonio Ermíri'o de Moraes 
daria um grande administrador para o Município de São Paulo, 
para o Estado de São Paulo, para este País. O empresário 
é um homem que passa a sua vida administrando. E se ele 
consegue sucesso no seu negócio pessoar; c_om toda certeza 
conseguiria sucesso na coisa pública; no coletivo, teria uma 
visão mais larga, um horizonte maior do_ que o que se está 
vislumbrando neste País. Não tenho a menor dúvida de que 

os empresáriOs pOOem dar uja grande contribuição-a este Pafs, 
--deSde que sOlicitadoS com educação, mostrando como o Brasil 
pode voltar a crescer. Parece-me que, desde o iníCio~ e-ste 
Governo ê 01n gOverno de ca.ixa, sé'in Saber como resolver 
o-problema do caixa. No começo·; tomou d dinheiro do povo, 
guardando-o, e agora que começou·a devolver, estamo·s vendo 
o dólar passar de mil c~zeiros. Não há ~enhuma preparação 
técnica por parte do Governo. 

Todos sabíamos que sem inCentivO para o setól- rural 
irfanios ter desabastecimento, iríamos· ter que importar ali
mentos. Mas, na época, a ministra dos bilhetinhos preferiu 
ver o caixa sem ·despesa, o que não nos levou a nada. Congra
tulo-me com V. Ex•, com o Dr. ErmíriO de Moraes e com 
os bons empresários deste País, pois, como disse o Senador 
Alexandre Costa, ·urn·país que não tem empresários não pode 
desenvolver-se. 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Ep~itácio 
Cafeteira, a experiência de V. Ex• nos diversos cargos públicos 
exercidos, tanto· no Legislativo como no Executivo, faz com 
que o aparte de V. Ex• engrandeça o·noss<Ypronuneiamento, 
principalmente com as obs~rvações e ponderações a respeito 

~do cidadão Antonio Ermírio de Moraes, não só comO empre
sário, mas também como home·m público, com a sua visão 

- lúcida dos problemas, inclusive com muita sensibilidade para 
~o sOcial. 

Realmente um homem cu-mo Antonio Ermírio de Moi'aes 
tem condições de exercer qualquer cargo-·na área privada e 
pública deste Pais. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex' um aparte? 

Ó SR. ALBANO FRANCO~,:_: Com mUlto prnze~; nobre 
Senador. 

O Sr. Magno Bacelar - Eu estava no meu gabinete, 
nobre Senador Albano Franco, quando ouvi o pronuncia
mento_de_ V. Ex• e acorri aO plenário para traZer-a minha 
solidariedade e o meu aplauso pelo pronunciamentO-que- faz 
nesta tarde, no momento em que, neste P_a_ís, <?S-vã_l_9_~ come
çam a se iiiveiter, no inomento em que o -descrédito é .geral 
com relação a tudo e a todos. A figura do Dr. Antonio Ermírio 
de Moraes representa o empresariado sério·e bem sucedido 
deste Pais, 

De forma que, -à par das qualidades humaní~~cas a que 
V. Ex• se referiu, quero, ho~enageando o Dr. Antonio Ennf
fiO 'de Moraes, homenagear todo o empresariado brasileiro, 
responsável pelo desenvolvimento, pela modernidade do n-os
so País e por milhares de emprego~_._ quando atrave_ss~_os 
um dos momentos mais difíceis. O empresário brasileiro mere
ce de todos nós o respeito e a admiração porque a ele, Como 

-aos_ trabalhadores, devemos o que ainda há de bom a oferecer, 
inclusive de exemplos, para outros_ países da América do Sul, 
onde nós despontamos como um dos países mais fortes. Con
gratulo-me com V. Ex~ e, com o meu aparte, V. Ex• tem 
o apoio de todos os representantes do Estado do Maranhão 
ao pronuncjamento de V. Ex• 

O SR. ALBANO FRANCO -" Mllito obrigado, nobre 
Senador Magno Bacelar. O aparte de V. EX• vem honrar 
_9'_l!O_sso pronunciamento, principalmente quando V. Ex~, atra
vés do seu aparte, reconhece ~ participação do empresário 
Antonio Ermírio de Moraes no desenvolvimento do nosso 
País e reconhece também o papel dO empresáriO cõmá essen
cial a esse desenvolvimento. 
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Agradeço a V. Ex~ as palavras referentes ao Dr. Antonio 
Ermírio de Moraes, como também a obse.rva_ção quanto à 
participação necessária e efetiva do empresário brasileiro para 
o desenvolvimento do País. O respeito de V. Ex' para com 
0 empresário brasileiro é muito importante e está sendo desta
cado nesta tarde na tribuna. 

O Sr. Lourival Baptista -V. Ex~ me permite _1:1_~ aparte? 

O SR. ALBANO ERANCO - Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Lourival Baptista -V. Ex• fala sobre Antonio 
Ermírio de Morais, que conheço; mas conheci muito mais 
o seu pai, o ex-Ministro Ermírio de Morais que, quando Minis
tro da Agricultura -eu era Deputado Federal -, deu subs
tancial ajuda a Sergipe. Conheci também o cunhado dele, 
Dr. Clóvis Scripilit, que também foi_empresário. V. Ex• sabe 
muito bem que eu fui para Sergipe como médico da Compa
nhia Industrial São Gonçalo., de propriedade da família Fran
co, que era dirigida pelo pãTde V. Ex', o ex-Senador, ex-Go
vernador, ex-Deputado Federal Augusto Franco. Augusto 
Franco foi meu colega de colégio interno, na Bahia- Colégio 
António Vieira- onde estive,_ no domingo próximo passado, 
assistindo às comemorações do seu_ 80? ap_iversário ~-e funda
ção. Era eu médico daquela empresa, em Sergipe, e Antonio 
ETinifio de Morais_ assumiu a sua _direção. E sei o quanto 
ele fez por Sergipe, dentro das possibilidades, dos_ pedidos, 
das solicitações. Quero dizer a V. Ex• que reconheço em Anto
irlo Ennírio de Morais um induStrial progw.;sistat empre~n
dedor e conceituado executivo que está à frente de s_u~ j-'-mpre
sas, após o falecimentO- ao seu progenitor, o ex-Senador e 
ex-MiniStrooEriitfrio de Morais, realiza-ndo uma Vàliosa obra 
com seriedade e com dignidade, em benefíCiO do P_aís_ e de 
&rgipe. Quero dar a qtinha _solidarieda4e a V. Ex' por séu 
pronunciamento, esperando que o povo brasileiro reconheça 
essa verdade. 

O SR. ALBANO FRANCO- Senador Lourival Baptista, 
meu amigo e Colega da B_ancada de Sergipe, quero agradecer 
a V. Ex• o aparte, erri que abordou muito bei:n o papel desem
penhado em nosso Estado de Sergipe pelo Grupo Votorantim 
que lá tem vários inVeStimentos, inclusive uma d~ mais mo
dernas indústriaS de c.i.mento do Norte_ e,_Nordeste . .4o P~is. 
No Município de Simão Dias~ o Grupo tem uma indústria 
de cal. Colaboram e contribuem, quando solicitados, na área 
social. V. EX', realmente, lembrou-nos d_os fatos e.Ê_Z uma 
importante sugestão nesta tarde._Agra5feço, penhoradamente, 
as referências cre v-E~\ meu -amigo e amigo do ·meu pai: 
à pessoa do meu pai, nobre Senador Lourival Baptista. 

O Sr. José Eduardo- Senador Albano Franco, permi
teRme V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO -Com muito prazer, noore 
SelÍador: 

O Sr. José Eduardo- Nobre Senador solidarizo-me com 
V. Ex• pela manifestação qtie- faz em faVor de um ·graTide 
empresário brasileiro. _ - __ ---~-~ 

Outro dia~ num aparte a V. Er, eu me referia aos 40 
anos_ dos_ _judeus perdidos no deserto _.que não encontravaJD 
um rumo, um destino, até que Deus, aparecendo a Moisés, 
indicou-lhe um caminho. Na casa que falta pão, todo mundo 
grita, todo mundo critica, todos se acUsam e--ninguém tem 
razão. O Brasil precisa encontrar o seu rumo, definir os seus 
caminhos~ Antonio Ermírio de Morais é um empresário, que 

apesar de todas estas perplexidades que o País enfrenta, nesses 
-últimos 10 anos de crise, tem encontrado o seu rumo, o seu 
destino, tem demonstrado a maior confiança na capacidade 
deste País de superar essas dificuldades, pOrque é um dos 
poucos empresários brasileiros que continua investiildo no 
aumento do seu negócio, no aumento da produção, no aumen
to do liúritero de en:ipregos, que é. uma das colsas de que 
este País mais neeessita: aumenta, aSsim, -ã- Sua CoiitnõUição 
na forma de pagamento de impostos para o Estado, numa 
demonstração rara de enorme oonfiança nos destinos deste 
País. Tem sido uma figura polêmica ao longo desses anos. 
Nós mesmos já tivemos oportunidade de discordar de algumas 
Q_o§ições asSUmidas pelo empresáriO Antonio Ermírio de Mo
rais, como no caso recente da privatização da Usiminas, quan
do nossas opiniões eram divergentes. Mas temos de respeitar 
a coragem deste cidadão de exercitar sua cidadania, manifes
tando-se em todo os momentos de dificuldades que a Nação 
tem enfrentado. 

Se alguma coisa falta a este País, são mais manifeStaÇões 
de mais empresários, dos trabalhadores, dos profiSsionaiS libe
rais, enfini.~ de todo cidadão brasileiro que realmente exercite 
a sua cidadania, como o cidadão Antonio Ermírio ·de Morais 
tem tido a coragem de fazer. Ainda que eventualmente possa

_ mos discordar de_ alguma posição assuririda por ele, temos 
que enaltecer e reconhecer- a impõrtãfiCía desse pronuncia
mento. Os problemas nacionai~_?_ ~ tp.in~a o_pinião, já mani
festada nesta Casa, são de competênçia gerencial. Estamos 
errando, principalmente no estabelecimento das verdadeiras 
prioridades deste País. Se os r~cursos do Tesouro fossem_ gas
tos realmente nelas, o nosso d.estino estaria sendo conduzido 
de uma forma muito melhor, com muito menos sacrifício para 

_ a·população brasileira. Antonio Ennírio de Moraes é um em-
presário que tem tido essa competência gerencial e tem exerci
tado essa cidadania. Por isso merece iião só o nosso respeito, 
mas de todos os cidadãos brasileiros,_que querefi! um futuro 
melhor para o nosso povo. Parabéns a V. Ex* por essa mani· 
festação. 

O SR. ALBANO FRANCO -Nobre Senador José Eduar
- do, o aparte de V. EX~ engrandece o nosso pronunciamento. 
-Gostaria de ressaltar que V. Ex~ não s6 é liin emprêSárlo, 
como também um político vitorioso; e que hoje, neste Senado, 

-através da sua independência, da sua competência e até meSmo 
da sua coragem, dá uma importânte contribuição diante dos 

-problemas que nos afligem. 
_ _ Posso até dizer, nobre Senador José Eduardo, que Dr. 
Antonio Ermírio de Moraes é daquela mesma e!:;cola do saudo
so A-velino Vieit'a: a escola do trabalho. Conheço de perto 
a escOla d_e Avelino Vieira, o seti saudoso pai; sei que V. 
Ex~ OOrif seus irm-ãos tudo estão fazendo em favor do Paraná 
é do Pãfs, com muitO trabalhO e também competência e serie-
dade. · 

V. Ex~muito nos honra com seu aparte. V. Ex• é daqueles 
empresários que fazem parte da mesma escola de Antonio 
Ermírio de Moraes. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite.:nie EX• um 
aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO- Com muito. prazer, ouço 
V. EX' 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalbo -Senador Albano Franco, 
comecei a outir o discurso de V. Ex~ no meu gabinete, e 
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perdi parte dele no trajeto até aqui, mas o meu gabinete 
agora é mais perto; se ainda estivesse longe, teria tido o despra~ 
zer de haver perdido um pouco mais da sua fala. Estou ouvindo 
V~ Ex~ e os conseqüentes ap~rtes. _ _ . - -

Sinto que o Senado,Uoje à tarde, tem uma tarefa repara~ 
dora pela palavra autorizada dos seus Senadores, nãu precisa
mos explicar reparadora de que. Mas a verdade é que hoje, 
no Brasil, na crise que se arrasta pelo País, de quando em 
quando as coisas se confundem, e é preciso que os Senadores, 
do quilate destes que aparteiam V. Ex•, tomem da palavra 
para uma verdadeira restauração de imagem. Não acredito, 
no entanto, nobre Senador Albano Franco, que a imagem 
do empresário Antonio Ermírio de Moraes renha resultaclo 
ferida nos últimos episódios. Ele, como muitos o-utros empre
sários, é absolutamente vital â nossa economia. Não se sabe 
deste homem o que não seja o_seu trabalho, a sua produção, 
a geração de produtos, o pagamento de impostos -e umã cO'ntri
buição formidável para que consigamos ter, no Estado, a arre
cadação tributária que parte mais das empresas de_ grande 
porte. É um homem de bem1 não se sabe dele alguma coisa 
desabonadora. Há, aqui, os que conhecem mais de perto, 
como é o caso de V. Ex~ e de alguns apa-rteantes. Há outros, 
que pela atividade similar, lhe têm maior in~imidade. Mas, 
aqui, há também os Senadores que tiveram outra procedência, 
não vieram do empresariado, não vieram dos altos negócios, 
não vieram de federações de grandes corp.er~iantes, vieram 
de categorias mais pró"xímaS das atividade~_ n;tai~ populares 
e igualmente importantes. O testemunho que dou aqui, de 
Antonio Ermírio _de Moraes, é de um jornalis_ta que se fez 
Senador, um jornalista que acompanhou, ao longe;> dos _anos, 
no seu noticiário, -no rádiO, itO jornal, na televisão, _a figura 
de Antonio Ermírio de Moraes e_ outras figuraS-igualmente 
importantes. Quero confessar a V. Ex• qUe fico ápreerisívo, 
quando vejo pessoas-desse porte sofrerem arranhões e merece
rem o reparo que estamos fazendO nesta hora. A palavra 
de V. Ex~. como sempre, é muito sensata. E aqui fala não 
somente o Senador, fala também um líder empresarial que 
traz, com conhecimento de causa, um veredito mais aproxi
mado, mais verdadeiro da pessoa de_Antonio Ermírio de Mo~ 
raes. Por enquanto, não sabemos nada de desabçu1:ad_or qesse 
cidadão. E posso até dizer a V. Ex•, já que não preciso de 
ter o seu comedimento- muito embora seja impróprio dizer 
isso dentro do seu discurso-. que o Presidente da República 
não tem, neste momento, as aptidões necessárias, advínáas 
de um comportamento, que se lhe torna impossível ferir a 
figura de alta ~xpressão da indústria nacional, cOfio é Antonio 
Ermírio de Moraes. 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Sen~adorCid Sabóia 
de Carvalho, V. Ex\ como professor, com-O adVOgadO e como 
jornalista, dá um testemunho valioso no seu aprte-, porque. 
reconheçe os méritos de Antonio Ennírio de MOrã.es --não 
só como empresário, mas como cidadão. V. Ex~, t:tobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, que sempre nos incentiva e nos 
estimula com seus apartes;-vem valorit:at o no~sO.J:ifofi:Unc~a~ 
menta e, mais do que_ isso, fazer justiça e reconhecer-o homem 
empresário, o cidadão e homem público que é Antonio Armí· 
rio de Moraes. -

14. -A maior parte dos clienteS são pess9a~humildes, 
de baixo poder aquisitivo. Sô no ano passado, foram 30.000 
doentes - dos quais 16.000 ~do INAMPS - todos atendidos 
gratuítamente, com a mesma qualidade científica dispensada 
aos que pagam. 

15. Os que tentam denegrir o-cidadão Antonio Ermírio 
de Moraes o fazem por má infOrmação. El_e é ull) obstinado 
pelo trabalho. Quem não sabe disso? Ele acompanha de perto 
o que acontece nas obras sociais em que atua. É impressio
nante vê-lo dar números preCisos sobre a conta de medica
mentos; os quilômentros de fio cirúrgico; os milhâres de quilo
watts; a quantidade de radiografias, tomografias e ressonância 
magnética; as pontes de safenas; de vidas salvas; o andamento 
da construção do Hospital Infantil e tantos outros detalhes. 
Isso é fruto de sua inusitada supervisão, alcançada pelas 20, 
30 e, às vezes, até 40 horas por semana contro1ando &astos 
e cobrando resultados. 

16. o· Di< Antonio Ermírio de Moraes tem defeitos, 
é claro. Mas ninguém pode acusá-lo de falso naquilo que 
faz como cidadão. Ele tem uma vida simples: da casa pata 
ó trabalho, do trabalho para casa, é avesso às colunas sociais, 
aos bares noturnos, à ostentação e ao esbanjamento. ele inves
te tudo o que ganha. E responsável por 60._000 empregos 
diretos, -e mais de 150.000 indiretos. O país está em crise, 
mas é aqui que ele quer ficar- sem jamais ter buscado alterna
tivas externas. 

17. Ainda como cidadão, é bom lembrar o seu papel 
no processo de redemocratização. quando todos temiam e 
silenciavam diante do arbítrio militar, o Dr. Antonio Ennírio 
liderou, com coragem, uma campanha cívica de alta signifi
cação para a abertura política. 

Ele famais aceitou as arbitrariedadeS, seu temperamento, 
nessas horas, é explosivo. Muitos vêem nisso um defeito, Mas 

_ele nunca se omite, quando a luta é em prol da democracia. 
É homem de princípios rígidos. Indicado tantas vezes para 
dirigir a Petrobrás, a Siderbrás .e várias pastas ministeriais, 
ele sempre rejeitou os convites por terem partido de quem 

. não foi diretarnente eleito pelo povo. 
18. Esse é o seu espírito democrático. Em 1986-concor

reu em eleições diretas ao Governo do Estado de São_ Paulo, 
perdeu, mas nos quatro anós de mandato de Oiestes Qu~rcia, 
seU adversário político, ele soube respeitar o Governador de 
seu Estado, jamais o afrontou, nunca o denegriu. 

Essa é a regra da democracia. Ele foi educado numa 
delas - os Estados Unidos - e lá aprendeu o valo~ do respeito 
às pessoas e às instituiÇões, apreridfiu também que a liberdade 
não deve ser usada para injuriar os _seus semelhantes. 

19. Como se fala tanto em oligopólio neste País, desejo 
analisar, outra yez, o setor dos metais. 

-- O que é um Oligopólio? todos sabem, é um sistema em 
qlleohá poucos produtores. O que é um cartel? é um arranjo 
em que esses poucos produtores fazem acordos para ditar 
preços. 

Estaria o Dr. Antonio Ermírio valendô-Se de um oligo
pólio para ditar o preÇo dos metais que produz? Estar~a __ ele 
completamente insento de concorrência? no âmbito interno, 

)1á_competidores, basta ver, por exemplo, a concorrência de 
pré:ços_çJ.as empresas que fabricam alumínio. 

No âmbito externo, é boni salientar que os metais foram 
··os primeiros a serem expostos à co-ºcorrência internacional, 

a grande maioria está hoje com alíquota zero, ou próxima 
de zero para importação. Esse é o caso do alumínio, que 

-tem tarÍfa zerO, níquel, 5%, zinco, 5%. 
Em suma, todos os metais, hoje em dia, sofrem concor

rência interna e externa. É possível ditar preços nessas condi
ções onde está a quadrilha? Como ela atua? 
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Sr. Presidente, Srs: Senadores: 
Decidi tecer estes comentários para, com todo o respeito 

que merece o Líder do meu partido, reparar-as críticaS tão 
duras que vêm sendo repetidas pelo nobre Senador Ney Mara
nhão contra um grande empressário e uni bom cidadão, como 
é o Dr. Antonio Ermírio-de Moraes. 

Tenho certeza que grande parte de suas críticas advêm 
de fato daquele eminente Parlamentar não labutar direta
mente no setor industriaL A indústria é uma atiVidade comple
xa, a Indústria dos Metais é um ramo de alto risco. Ao mesmo 
tempo, é um ramo básico para o desenvolvimento do País. 
Temos· de dar um crédito aos que arriscam nessa atividade. 

O momento atual exige entendimento, não se constrói 
uma nação atacando quem trabalha, quem inVeste, quem gera 
empregos; quem acredita neste País. Qual é o País do mundo 
que não gostar~a de ter_ um_espíritõ empreendedor como· o 
de Antonio Ermírio de Moraes? 

Creio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ·que precisainos 
desarmar nossos espífitos para; coril a bênção de Deus, ajudar 
este País a Sair da crise e diminuir o sofrhilento de nossa 
gente, o de que mais necessitamoS; hesta hora, é serenidade. 

O Sr. Nabor JúriiOr-- Permite-me V. Ex~ um- aparte, 
nobre Senador Albano Franco? 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me um ap-arte, nobre
Senador? 

O SR. ALBANO FRANCO '-" Com muitó prazer ouço 
o nobre Senador Nabor Júnior e, em seguida, ouvirei o nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Nabor Júnior- Nobre Senador, em algumas opor
tunidades tenho tecido críticaS ao-empresariado nacional, so
bretudo a respeito dessa alta desenfreada dos custos_d_e utilida
des colocadas à disposição da população brasileira. Mas nesse 
epfsódio que V. Ex' está comentando, dessas críticas dirigidas 
ao empresariado nacional, não só no âmbito do Senado Fede
ral, mas também através daquele infeliz pronunciamento do 
Senhor Presidente da República na última sexta-feira, fiquei 
preocupado, notadamente quando o Senhor Presid_ente da 
República, a par das críticas que fez a-os empresários, -peâiu 
alternativas e soluções para os problemas nacionais, como 
se a população brasileira tivesse elegido os empresários para 
dirigir os destinos do País. Na verdade, a população, ao eleger 
o Presidente Fernando Collor de Mello para goVernar o nosso 
País; concedeu~Ihe a incumbência não só de deferir a compe
tência de exercer a Presidência da República, mas também 
lhe deu a incumbência de resolver os problemas nacionais, 
sobretudo os problemas económicos que estão preocupando 
a Nação brasileira e a sua população. Não deu aos empresários 
essa competência. Quem_ tem qUe -ãpresentaf alféi-"iültivcl e
resolver os problemas económicos e soCiais--do País é o Gover~ 
no, e não os empresários. Esse é- o aparte que gostaria de 
dirigir -a V. Ex• nesta oportunidade. 

O SR. ALBANO FRANCO:~ Nobre Senador Nabor Jú
nior, com a experiênCia e visão de homem público que tem, 
o aparte de V. EX~ valoriza o nosso pronunciamento. OS em
presárioS têm procurado, à sua forma, continuar trabalhando 
e colaborando através de sugestões objetivãs e concretas para
a nossa equipe económk:a,"porque numa conjUntura tão difícil, 
tão adversa, somente através do somatório de esforços iremos 
superar essas dificuldades. _ -"-----'-- ---=-------

Concedo o aparte, com muito prazer, ao nobre Senador 
Eduardo Suplicy. 

o- Sr. EdUardo Suplicy - Senador Albalio Frãilco-, o 
pronunciamento de V. Ex~ traz à luz diversas reflexõeS- que 
naturalmente devemos fazer diante da crise económica por 
que passa o Brasil, da inter-relação existente entre enipresários 
e,-em especial o caso que V. Ex• hoje analisa, do maiorempre~ 
sárió- brasileiro, Antônio Ermífió- de _Moraes e o Governo. 
Quais são os pontos que m·erecem Ser analisados e que foram 
mencionados em diversos pronunciamentos do Senador Ney 
Maranhão e, hoje, em resposta a eles, por V. Ex•? Diante 
das questões dos oligopólios, dos empréstimos subsidiados 
que o Governo, muitas vezes, conferiu a certos empresários, 
cótho s_e portam os empresários em relação ao Governo e 
em relação a todos que trabalham, a todos os consumidores? 
Particularmente, gostaria de colocar a questão da relação com 
os trabalhadores. E estranho o Presidente Collor estar dizendo 
que os empresários são covarde~ por procedimentos que de
correm prinCipalmente da sua própria política económica. Se 
há muitas veze_s aumento de preços exagerados, se há dispensa 
de trabalhadores, isso não decorre tanto da ação individual 
de um ou outro empresáriO e; em especial, daquele que tem 
um maior conjunto de empresas no Brasil, Sr. Antônio Ermí
rio de Moraes. Decorre, de um lado, das ações do Governo 
e, de outro, da própria natureza do sistema eoonômico em 
que vivemos, um sistema capiia1ista, -ánde o Estado_ está pre~ 
sente em quase todos os segmentos da economia. É preciso 

~-analisar que grande parte dos_ segmentos empresariais -nasce~ 
r_flT;ll e se desenvolveram na inter-relação ,com o Governo. 
E certo_qu_e diversos setores empresariais ciescefáni eíffdecor
rêrtcia de uma interação com deciSões governalnentais, seja 
~arque o Governo_ fez investimentos, Criando oportunidades 
para empresas venderem seus produtos, suas obras, seus servi
ços, seja porque investiu em certos segmentos, como o siderúr~ 
gico, vendendo matérias~primas para diversos setores indus
triais; ou porque investiu em infra-estrutura, em hidrelétricas, 

·importantes também para o desenvolvimento de diversas in
dústrias. O Governo também interagiu com as empresas, for
necendo empréstiinos, pelas instituições oficiais, a taxas de 
juros menores do que as de mercado, tipicamente pelo BN
DES, Banco do Brasil, CaiXa Económica Federal. Quando 
um goVerno emprestã reCursos a agentes empresariais, é pie
ciso que haja responsabilidade do Governo e do empresário, 
é preciso que haja transparência nessas decisões, e é preciso 
que se preste contas à socied-ade aaquilo que é feito com 
o dinheiro subsidiado, a taxas ·de juros menores do que as 
de mercado. Quando o empresário- pode ser o Sr. António 
Ermírio de Moraes ou qualquer outro - recebe ou tenha 
recebido empréstimos do BNDES, é justo que a sociedade 

_ e_steja ãtenta em que medida foram realizados investimentos 
em áreas de prioridade social, em áreas importantes, em que 
medida foram criados empregos. E nas relações dessas empre
sas - em especial com os trabalhadores - é maior ainda 
a responsabilidade empresarial no que diz respeito ao cumpri
mento dos direitos sociais e trabalhistas. Também competi 
com Antônio Ermírio de Moraes nas eleições para Gover
nador de São Paulo, em 1986. Aprendi a respeitá-lo, embora, 
muitas vezes, divergisse de suas posições no concernente às 

-- diretrizes, seja no âmbitQ do Governo do Estado, seja em 
id~ias para o Brasil. Por isso, Senador Albano Franco, acredito 
que não cabe razão ao Presidente Fernando Collor de Mello 
em est~r, simplesmente, querendo criticar-alg]J_ns empresários 
que receberam empréstimos subsidiados do BNDES que, mui~ 
tas_ vezes, são importantes definidores de preços, por estarem 
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com o controle de setores oligopolizados, porque o Governo 
tem meios de coibir abus_os, de propiciar-Oportunidades para 
que_ os setores olig_()_polizad9~:_se_ tom_em _mais _cO.qtpetitivos. 
Se estiver havendo abusos_em áreas oligopólicas, é da respon
sabilidade do Governo cria! os instrumentos parâ evitar esses 
abusos, seja abrindo a_ economia internacionalmente nos seto
res em que isso esteja ocorrend-o, ou, inClUsive, fazendo com 
que haja controle devido. de preços nas ca·sos em que isso 
se justifique. Mas a contradição governamental está em que, 
ao mesmo tempo em que se critica uns, abre-se opqrtúnidade 
a outros para também obterem empréstimos subSidiados, nem 
sempre com a devida justificativa. Assinalo, pqr exeniplo, 
que, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço, para o plano de aplicação imediata, para finanç~a,r uDidades 
habitacionais a preços populares, empresta-se um tipo de re
curso, mas para os amigos do Presidente - quem sa9e_ os 
novos empresáriO_s ..:......, apliéam-sé e emprestam-se quatro vezes 
mais recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, -
sem que os representantes do Conselho Curador daquela insti
tuição tenham recomendado tal aplicação. Então, é preciso 
haver maior equilíbrio, caso o_Govenio queii"a:~Ievar adiante 
a~ suas próprias prõposições de entendimento entre todos 
os segmentos. da sociedade brasileira. 

O SR- ALBANO FRANCO - Nobre Senador Eduardo 
Supl~cy, com o aparte sério, com o espírito públiCo q"ue lhe 
é peculiar, V. Ex~ valoriza o nosso pronunéiamentó, principal
mente quando registra e ressalta o-cidadão AntôniO EI'rílíriO 
de Moraes, mesmo-quando V. Ex• dele diverge, mas o reco-· 
nhece como um·democrata, como um empresário c(ti~ ~fahafha 
eill favor do Pafs. · · .. 

Cón'formé V. Ero deve ter ouvido em nosso ptonuhcía
mento, destacamos e demonstramos o qu:anto pesou tão pou
CO", percentualmeD:t~,_ nc:>s íriv~tJmel"!tos do Grupo Votoran;. 
tim, os empréstimos, ora subsidiados, o·ra não--subSidiados 
em todas as suas emp:resas. 

Queremos também dizer a V. Ex•, Senador-Eduardo Su
plicy, que, cfetivamente, nos idos de 70,_principalnlente_~a 
época do Governo- dO presidente Ernesto Geisel, quando foi 
dado o principal pulo da indústria de base do Paí~. i~ciUSive 
a indústria de- bens de capital, todos aqueles empresáriOs·, 
todas aquelas i:i:tdústriãs se beneficiaram.- -~,. _ · · ' ' · 

· _ Em todos os-países do mundo, para se ter uma indústria 
como a que temos hoje, é preciso algu~ incentivo e algum 
estímulo. E, realmente, foram dados estímulos e incentivos 
gerais para todos aqueles empresários.· Posso até dizer que 
o estado de V. Ext fôi o giande beneficiário, n~ época, desses 
empréstimos. Está aí ii pujança industrial de São Paulo, graças, 
principalmente, aos empiéStiinos do BNDES e a outros_em- · 
préstimos que beneficiaram e que fizêr3m, ·apeSàr-·aa cí-ise_ 
da última década perdida, o parque in~ustrial br~~i~ei~o que -
hoje possuímos. · · 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. EX~: me permite, ainda, 
uma breve observação? 

O SR- ALBANO FRANCO - Pois não, nobre :Senador 
Eduardo Suplicy. 

O Sr- Eduardo SupUcy - Pelos idos de 1984/85, certa 
vez ocorreu uma greve em uma das empresas do Grupo Voto
rantim- a Níquel Tocantins. Os Trabalhadores vieram pedir
me que procurasse o diálogo com o Sr~ Antonio Ermírio de 
Moraes, que se. encontrava no rodapé do balanço. A empre
sa havia recebido um empréstimo significativo do BNDES, 

mesmo que a inflação superasse a casa dos 40%, com correÇáo 
monetária limitada a 20% ao ·ano. Na oportunidade, observei 
aos trabalhadores que, como essa empresa havia sido benefi
ciada com recursos do PIS/P ASEP, ou de fundos sociais com 

-t3xas de _juros menores dÕ que a·s de meicado, que eia mais 
dÓ que um direito deles pOder dialogar e, inclusiye, solicitar 
da empresa que abrisse os livros contábeis a fim de que pudesse 
discutir com os trabalhadores, numa composição; o quanto 
seria possível destinar, em termos de aumehto de salários, 
proporcionalmente em relação â distribuição de ren~if:U.~ntos, 
lucros, impostos, jufoS e aluguéis. Foi um momen_tÇ> .. dJ(ícil 
âté de ·diálogo com o Sr. Antonio Ermírio de Moraes. ED.tre
tanto, eu gostaria de ressaltar que -é precis-ei _se reconhe_cer 
o espírito público do emPreSáriO Antonio ErtrtíriCi de Moraes 
e a seriedade com· que costuma lidar com os assuntos, tanto 
das suas empresas quanto da comunidade de São Paulo. E 
por esta razão é preciso que' haja respeito para Com ele, ainda 
que divergindo. -

O SR- ALBANO FRANCO - As palavras de V. Ex• 
têm testemunho, nesta tarde, têm um peso muito impotta:nte, 
porque, mesmo divergindo politicarriente, V. E~ .::econhece 
o _espíritO público c a c·orágein cívica do empresário Antonio 

- Ermírio de Moraes. · 
Muito obrigado, nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite V. E~~ apa~_e? . 

O SR. ALBANO FRANCO -Commuitó prazer, Senador 
Mansueto de Lavor. · 

O Sr- Mansueto de Lavor -oSenador Albano Franco, 
meu aparte tem o obje,tjvo -de" rendêi_ um~ h«::Jm~!lageqt !i to~os 
os brasileiros que .acreditam neste País e_ que, _tendo re~r.;os, 
n~o os ~~positam na oCiosidade dos bancos no exterior. pri~ci-._ 
palmente na Suíça, mas investem no próprio de_senvolvimento 
do País, fazendo circular riqueza, oferece~~o _emprego. e au
mentando o PIB nacional._ V. Ex• está fazendo esse importante' 

_ e .oportuníssimo pronunciamento em defesa de Um ení.Pre
sário, mas V. Ex• també~_ é um deles a quem quero hom~na
gear, põique V. Ero é empres.ário no-Nordeste do BrasiL 
Ora, se hoje se sen~e a fuga de capitais para Miami, Europa, 
Nqva Zelâp.dia e ~ustrália -_existem empresários brasileiros 
que são sucesso naquele País c_omo é o Caso do Tião Maia 
-- aquel_es que ficam não podem ser hostilizados; aqueles 
que ficam não podem ser levado à execração pública, muito 
menos po·r-alguém que tem a responsabilidade de ser o condu
tor maior da política económica do PaíS. V. EX• falll. do empre
sário' Antonio Ermírio de Moraes, fill)o do velhoJ1lsé Errilfrio · 
de Moraes, eii_J.p~esário- e Senador da República, ç:àmo _V. 
Ex•; nor_destjno, CÇ>~9. V .. ~x•_pe_rn~rilbucano,_ com muita hon
ra~ fui seu eleitor - infelízmeilte nãO posso ser de V. Ex~ 
poroer de Sergipe, não há essa amplitude do Colégio Eleitoral 
seigipano. Gostaria de dizer que o velho José Ermírío_ come
çou como um pequeno empresário, urD.a indústria de fundo 
de_ quintal e transmitiu para seus filhos, depois de __ uma luta 
iilSana, esSe espírito empreendedor. Os erros existem, inclu
siVe esse problema da concentração de renda apontado,_ esses 
·financiamentos privilegiados. E ontem conversáva~o.s, eu e 
um grande empresáriO cJ.iie tainbém é Senador nesta Casa, 
OOm um grupo de pequenos e microempresáriOs ..:...._ V. EX' 
sabe da minha luta junto a esse setor, acompanhou e colaborou 
com essa batalha- e ele dizia: "Está tudo errado, ·vou tomar 
um empréstimo privilegiado de_ Cr$500 milhões no BNDES 
e·vocês me dizem,_ como micro e pequeno empresários~ que 
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não têm empréstimo -nein a jUro-de mercado. Pois não façam 
isso porque Sê Hão V<:rcêS -quebrain". EiitãO, -somos reSpOn
sáveis~_ e Dão apenaS Os_ empresáriOs, isoladamente, por essa 
situação. Tem-oS que riHiâar as feiras do jogo, o-sistema ·de 
concentração de rendas é que tem que ser condenado como 
um todo. Agora, para não me alongar, dando ensejo a outros 
companheiros que se candidatam a apartes, Senador Albano 
Frailt::ó;temos que repudiar, com todas as letras, as acusações 
feitas pelo Senhor Presidente da República contra os empre
sárioS brasileiros e, ao mesmo tem:po, _render hOmenagem 
a tqd~s eles, ~ maioria-p3itiófa~çporqu:e podiam eStar Com
o suce~so financeiro que t_êm ein -Outi-os países, como fizeram 
muitos outros brasilefroS P9r~n). 'iilsiSfein. em acreditar, em 
iiiVe-stif Dó País~ ·aSs1rii-cOffio V. Ex• no nordeste, receba pois 
o me1:1 aplauso. Parabéns pelo pronunciamento de V. Ex~ 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Mansueto~ 
de Lavor, -as palavras de V. Ex• muito me senSibilizaram, 
não ,só pelo reconhecimento_ que faz do trabalho, da coragem 
e da honradez de Antonio Ermírio de Moraes -que efetiva
mente continua a acreditar, a investir, é o grupO que rriafs 
aplica capitais no setor industrial do Pafs - como também 
pelas referências generosas à nossa pessoa. E posso dizer, 
nobre Se.nador: Mansueto de Lavor, que continuamos a acre
ditar no País. Empresário no Nordeste, inclusive no Estado 
de V. Ex•, onde contamos c-om o seu inCentivo e auxílio, 
estamos- procurando fazer novds investimentos geradores de 
empregos e riquezas. QuerO aproveitar a oportunidade para 
dizer que a preocupação-de V. Ex• com o pequeno e microem
presário é nossa também. Precisánios,-e-m téririOs--do Cebrrae 
encontrar um ·denomirtádor comum, onde o pequeno e mi
croenipresário, que· V. Ex• tanto defende aqui, tenha uma 
participaçãO mais efetivá, maiS atuante. E V. Ex~ pôde contar 
cOm a minha boa vontade, bem como a da Confederação 
Nacional da Indústria, riO sentido de resgatar essa díVida com 
os mictoempresários·. · · 

O Sr. Márcio Lacerda- Permite V. EX' uin aparte? 
' -- -

O SR. ALBANO FRANCO ,-Com prazer, nobre Senador 
Mareio Lacerda. -

O Sr~ Márcio Lacerda·- Senador Albano Fran-co, eu 
tenho a·impressão de que esse incidente-decortente do proitun~ 
ciamento do Presidente da República, essa agressão frontal 
a uma· grande parcela das classes produtoras se insere num 
contexto mais amplo. Parece-me que vivemos um processo, 
neste País, quase que uma espécie de síndrome, de autodeses
tímulo ~ de autodesvalorização por parte dos veículos forma
dores dé-opinião, de uma forma geral, não apenas-a imprensa, 
mas até mesmo do próprio Presidente da República. Creio 
que estamos transformando a sociedade brasileira numa sociew 
dade de marginais. O que se vê é o cidadão que coloca água 
no leite; é o motOrista de táxi qu:e rouba na bandeirada; é 
o garçom que rouba na nota; é o político que é absolutamente 
corrupto e safado, só pelo fato de ser eleito; é o funcionário 
que não trabalha; é o einpresário que é ladrão; é o dono 
de supermercado que frauda o produto~ quer dizer, essas ma
zelas, nobre Senador, existem em toda a sociedade e elas 
não são, evidentemente, a regra geral. Nós estamos nos trans
formando, vivendo uma espécie até de síndrome; se dentro 
do. País nós estamos·agindo assim, a visão que~ tem de 
fora do nosso País é a de que somos matadores de crianças , 
e predadores do meio ambie.nte, quando somos um dos únicos 

países do mundo detentores de um e-cossistema, praticamente, 
integral. Atravessamos um processo de autodestruição, de 
autodesvalorização, numa socie-dade absolutamente capaz. Se 
compararmos o que foi feito nO Brasil, construído com a maior 
dificUldade; com o que foi feitO O pelo mundo afora nesses 
últimos 40 anos, vê-se que esta é uma sociedade empreen
dedora, é um povo capaz e que está sendo levado, delibera
damente, a um processo quase autofágico de destruição. Con
sidero a necessidade de revertermos esse quadro. Não se vê, 
hoje, uma proposta de construção do País. Como- disse o 
eminente Senador Mansueto de Lavor, apesar da crise, apesar 
das dificuldades, apesar dos revezes, apesar de toda a violência 
da agressão-, os empresários/ os homens públicos pennanecem 
na luta pela construção do País,-pela construção de uma Nação 
que sejnsira_no contexto das nações moQerna~,_ e, sem d\Ívid.a, 
dev~~-~_ere~r_ todo_ ~-~espeito. Parabéns a V. E~~ 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Marcio 
Lacerda, o enfoque válido e oportuno que V. Ex' faz vem 
valorizar o noSso discurso, o nosso'pronunciamentó. _ 

· Quero realmente dizer que é uma pieocupa-ção, hoje, 
da sociedade brasileira essa autodestruição que provoca ·muitas 
vezes desânimo generalizado na sociedade. Mas, nós temos 
que continuar lutando, trabalhando, porque o Brasil tem as 
melhores perspectivas, o maior potencial de todo o universo. 
Mais do que isso, nosso maior património é o nosso povo, 
que é o melhore, como vemos na indústria moderna e tecnoló
gica, tem capacidade de adaptação para tudo. O que se precisa 
é de~ uma somação de esforços para toca-rmos o Brasil para 
frente, como faz o Grupo Votorantim, que cOntinua inves
tindo, reinvestindo, ampliando, modernizando. Darei um 
exetnplo:· as suas indústrias de alumínio têm, -quase. todas, 
energia própria,· o que dá condições de competitividade ein 
termos ip.ternacionais ao Grupo_ Votorantim. 

O Sr. Levy dias- Permite V. Ex• um aparte. 

-6 SR •. ALBANO FRANCO - duço o aparte do nobre 
Senador Levy Dias. 

O Sr. Levy Dias ~Senador Albalno Fran<;<>, encontra
va-m~ -eÍii n:let.i gabiil.ete, ouvindo- O_ .SeU prom.incÍainenló, e 
fiz "questão de vir até aqui. Não conheço peSsO_almênte o·sr. _ 
Antônio Ennírio de Moraes; mas, como todos os brasileiros 
bem-informados, conheço o seu trabalho. É. de estarrecer. o 
que ocorre hoje no PaíS coni relação a esse atrito entre Go
verno e empresariado. O Dr. Antônio Ermírio de Moraes 
seria', sem sombra de dúvida, muito procurado e bem-vindo 
em qualquer país do mundo. Poderia perfeitamente viVC:r e 
trabalhar em qualquer parte; mas ele vive .e labuta em nosso 
Brã.sil. Acredito, Senador Albano Franco, que, hoje, maiS 
do que nun_ca~ é muito importante que todos aqueles que 
têm a -responsabilidade de dirigir nianteriham a serenidade, 
o equilíbriO e; ãCima de tudo, o bom senso. Se O Brasil pode 
e tem condições de sair da sitiiação em que se encontra, natu
ralmente _vai fazê":lo pelo -caminho da união. Temos·um poten
cial gigantesco, somos um país formidável, temos um povo 
trabalhador. Ontem à noite, o Dr. Antônio Ermírio de Moraes 
dava entrevista na Rede Manchete ao jornalista Abraão Scb
wartzm.an. E a idéia qUe desenvolveu foi mais ori menOs esta: 
a)1ecessidade de se reencontrar o equilíbrio. ~cho que a 
palavra chave hoje no- País é esta: o equilíbrio. Nós, .com 
bom senso, com equilíbrio, voltaremos a encontrar o caminho 
do nosso_ País. O que' está fa1tando, talvez, sej~ um pouco 
de serenidade. Estou vendo que, no seu pronunciamento -

I 
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sabe V. Ex• da admiração que tenho pela sua atuação como 
Senador, como político_ e como empresário - a indicação 
desse caminho. E a minha torcida, o meu esforço será também 
nesse sentido. Cumprimento V. EX' pela oportunidade deste 
pronunciamento e não acredito que o Dr. Antônio Ermírio 
de Moraes_ tenha sido atingido pelas críticas que recebeu; 
creio que absolutamente não o foi. A distância entre ele e 
quem o criticou é imensa. Portanto, Senador Albano Franco, 
quero aqui defender aqueles que trabalham e, se existe uma 
classe que trabalha, que gera emprego, que gera riqueza, 
que gera tributos e que empurra o País para frente é_ a classe 
trabalhadora, empresários e trabalhadores empregados, todos 
são trabalhadores. Cumprimento V. Ex• e deixo aqui minha 
pálida contribuição ao seu discurso que é muito oportuno. 

O SR. ALBANO FRANCO -~Nobre Senado~r Levy Dias, 
o aparte de V. Ext vem honrar e engrandecer o nosso pronun
ciamento, principalmente quando V. E~ aborda, com lucidez, 
que o Brasil de hoje necessita de equilíbrio e- de serenidade. 
Por isso não nos cansamos de fazer desta tribuna a defesa 
do entendimento. Temos qUe começar pelo ententimento polí
tico, para depois chegarmos também ao entendimento entre 
o capital e o trabalho.. . . 

V. Ex~ muito nos honrou -e valorizou o nosso pronuncia
mento com o seu aparte, principalmente porque V. Ex~ reco
nhece no Sr. Antônio Ermírio de Moraes um empresário que 
ajuda o desenvolvimento do País. É um dos homens que acre
dita neste País e que continua a investir· sOmente no Brasil. 
Muito obrigado, Senador Levy Dias. 

O Sr. Alexandre Costa- Permite~ V. Ex• úm aparte? 
o SR. ALBANO FRANCO~ Mais uma Vez, n-õ6re amigO 

Alexandre Costa, com prazer, ·concedo o aparte a V. EX'" 

O Sr. Alexandre Costa - Volto a atr'!palhar o seu dis
curso. 

O SR. ALBANO FRANCO- Não. Vem honrar o meu 
diScurso. -

. ~ 

f? Sr. Alexandre Costa--:- V. Ex• disse há pou_co _que 
o empresário Antônio Ermírlo' de Morú:s era um homem 
que tinha defeítOS. Não desejo discuti-los. Agorã; pergUnto 
a V. Ex•, à Casa, ao povo brasileiro, _quando a polêmica 
atrapalhou a vida do Brasil? O que tem atrapalhado a vida 
do_ Brasil é j1,1stamente a omiSSão; prinêí"pálmente do empre
sá.FH- brasileiro. O empresário António Ermírio de Moraes 
tem!..demonstrado não .ser covarde, mas ser um corajoso e 
um bravo, que nunca se_ negou a:_".dar_suas opiniões; quer 
pelos jornais, quer pela televisão; certas ou erradas, pouco 
importa, sempre teve a coragem de fazê-lo. Só o Governo, 
que chama o empresariado de covarde, poSsui os instrumentos 
necessários para colocar o empresariado nos trilhos que a 
lei, a boa conduta e as normas determinam. Quero s6 dizer 
a V. Ex~ que aí está O~ eXelnplo -do~ passitdO-; ninguém sem 
inteligência, sem capacidade e sem amor ao Paí~ pode cons:
truir um império como é a· Votoranfiiil_. E o: br. Antôiiio 
Ermírio é o cUlpado pela polêmica, herdou-a do seu pai, ex-se
nador, cujas grandes lutas que travou aqui, .durante o)to anos; 
para a solução dos problemas nacionais; estão atestadas nos 
Anais. Muito obrigado. 

O SR. ALBANO FRÁNCO - Nobre sé·n-àdor Alexandre 
Costã, pela sua visão~ pela sua experiência;-sinto-me superva
lorizado pelo aparte duplo com que V. Ex' nos honrou na 

tarde de hoje, porque V. Ex' está reconhecendo as qualidades 
dr! Antônio Ermírió de Moraes, um homem de coragem cívica, 
de espírito público e que muito tem ajudado a este País. 

O Sr- Mário Covas - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO- Cóm muito prazer e muita 
honra, ouço o nobre Senador Máiio· COvas. -- - · 

O Sr. Mário Covas- Obrigado, Senador Albano Franco. 
Perdoe-me se tenho sido tão freq üente no discurso _de V. 
EX', o que-sempre me honra muito. Conheci JoSé Ermlrio 
de Moraes. Eu era.muito moço quando cheguei ao Congresso. 
Numá das viagens feitas a_ 'São ?~~lo, foi meu- coriip'anheiro 
de viagem o Dr. José Ermírio de Moraes. Naquele tempo, 
o avi~o_ era q_ Visc9,unt; lev~va 2 hqraS: ~- 10 mip.utos _p~ra 
ir daqui a São Paulo. E aquelas foram as 2 horas e 10 minutos 
da minha vida em que devo ter recebido o maior conjQ.nto 
de informações sobre as mais variadas atividades. Surpreen
deu-me. Praticamente não falei_durante a viagem inteira para 
poder ouvir mais. E recebi informaç.ões sobre agricultura, 
sobre tecnologia, sobre todos os ramos industriais. Era. um 
homem humilde e fascinante. Depois, fui, inclusive, mêmbro 
da executiva nacional qp então_ MD B junto com ele. Anos 
depois, vim a conhecer o seu filho Antônio ~~nO: É impres
sionante como, na primeira conversa que. tive com ele, vi 
reproduzido o pai. Lembrowme que, aproximadamente há dois 
anos, num sá:bado, pela manhã, o Deputado José S_erra e 
eu estivemos no escritório dele. E, naquele sábado, ele me 
mostrava o projeto em fase firial de uma das usinas hidrelé
tricas que fazia. A nossa conversa, enquanto engenheiros, 
um pouco embevecidos com a realização de uma obra daquele 
porte, até mesmo assustou um pouco o terceiro -interlocutor, 
que depois de meia hora disse: quando se misturam dois enge
nheiros, acaba dando nisto. Passei pela Prefeitura, Senã.dor, 
e ganhei uma fama: que até me era mais q~erida ql_le a de 
hoje. Os jornais viviam a me dizer um centralizador, um con
centrador. Queria saber de tudo. E V. EX' sabe que os jornais 
tinham razão. Eu, realmente, queria saber de tudo. A fome 
com que aquela atividade exigia que eil me inteirasse das 
coisas foi, para mim, uma experiência tremendamente positiva 
na vida. Mas houve um dia em que eu acabara de receber 
um relatório de um dos hospitais da prefeitura, o Hospital 
do Jabaquara, lembro-me bem, qua.ndo adentrou a minha 
sala o provedor da Beneficência Portuguesa, e era Antônio 
Ermírio de Moraes, dizendo: "A Beneficência recebeu estas 
intimações_ da prefeitqra para, por efeito de segurança: iea1izar 
essas obras. Da1) dez solicitações, nós já realizamos oito. Eu 
queria um prazo adicional para realizar as duas outras~·. E 
eu lhe disse que não haveria grande dificuldade para se co_p.se
guir isso; sobretudo tendo em vista o que já havia sido feito. 
E em seguida perguntei~o: uEu acabo de- receber uns ,dados -
aqui. Qual é o íridice de t~abalhadores po~ leito que o senhor 
tem na Beneficência; qual é o índice de operações"? Enfiõl, 
comecei a pesquisar junto a ele alguns fudices que me permi~ 
tissem aferir a produtividade do hospital municipal. E ele 
desenvolvia aqueles índices com perfeita naturalidade, sem 
ter a necessidade de consultar _nenhu_ma anotação. Ao- fmal, 
ele -me disse· uma f!ase, que guardei como um exemplo de 
vida e que de alguina maneira me alimentou para continuar 
sendo _alguém profundamente interessado nas coisas que acon
teciam. Dissewme ele: 41Estou vendo que você está querendo 
mesmo administrar esta prefeitura. Você sabe que, no conjun
to das minhas empresas; eu sei quanto se gasta de papel higiê-
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nico"? E aquela afirmativa. trazida talvez da maior liderànça 
empresarial deste País .;....... o maior -império industrial segurã
mente está em suas mãos· ou sob sua liderança ~me deu 
uma visão do_ que era a dedicdÇão a essa ativldade. A família 
inteira de Antônio Ermfrio km a Sua vida ligada a um bairro 
ou a uma região de São Paulo extremamente pobre, que é 
a Zona Leste, onde uma das suas maiores empresas está locali
zada. Lembro-me que mandei construir uma creche à qÜal 
foi dado o nome de sua i:riãe: Antônio Erinírio fez qUestão 
de oferecer à prefeitura para a construção da creche o cimento 
e o ferro necessários à realização da obra. Esses dados mos
tram menos o homem industrial do que o homem social, o 
homem cidadão, que nas últimas eleições teve a transparência 
de dizer num jornal: "No ·Mário Covas eU sej que não voto..._ 
Eu não sei em quem Voti votai', mas certamente nele .eu não . 
voto". E que por isso é digno da minha admiração. Tranqüi
lamente ele colo.cou o seu ponto de vista, com a audácia, 
com a coragem que aqui salientou o Senador Alexandre Costa. 
É um homem feito de afiirnações. Não vou sequer solidari
zar-me com ele. V. Ex•, com o seu discurso, deixa clara não 
apenas a sua· posição·, Irias. certamente, a da imensa-maioria 
dos que o conhecem e desta Casa. Apenas diria, para terminar, 
que numa pendência entre duas pessoas há pelo menos duas. 
razões que nos levam a tomar partido: conhecermos o ofen
dido ou o· ofensor. No caso específico do Sr. António Ermírio, 
eu tenho o privilégio de conhecer .o ofendido e por isso _posso 
me solidarizar com ele. Mas a solidariedade vai em dobro, 
pois Conheço também o ofensor. E se não o_ conhecesse, o 
conhecimento do ofensor já me faria tomar o seu pã.:ftido. 
António· Ermírio é ·unt património deste País, é -alguém que 
cumpre o seu dever num País onde _é difícil quem cumpra 
o dever. É wn·homem que tem defeitos, provavelmente terá 
tido os seus pecados, não vejo por que um homem deva ser 
perfeito' nessa dimensão, mas rim homem que merece o"·crédito 
dos· seus companheiros, um homem que merece o respeito 
dos concidadãos. É um homem que tem sabido ser um. homem 
enquanto ser social, um homem enquanto ser político, enquan
to cidadão, e um homem enquanto empresário. Se o Brasil 
nãO ·o quer como património~ São Paulo seguramente o quer; 
se o Brasil acha que pode dispensá-lo, se o Brasil acba que 
ele não serve a esta Nação, eu acho que certamente ele produz, 
em São Paulo, um enorme patrim~nio que~ sendo· seu, é de 
todos nós. Ele é o proprietário, mas, angor, o:fhelieficlárfos 
somos tantos de nós. E por isso fica a minha solidariedade 
a ele e àquele que, com muita propriedade, traduz as suás 
qualidades para este Plenário. · · 

O SR. ALBANO FRANCO~ Nobre Senador Mário Co
vas, sinto-me envaidecido e privilegiado porque, por coinci· 
dência, nos últimos três pronunciamentos que fiz Iul brindado 
com apartes de V. Ex~ E" isso é um privilégio que honra e· 
dignifica qualquer Senador com assento neste plenário: . 

E V. EX' abordou em poucas palavras tudo o· que tJve 
oportunidade de dizer neste pronunciamento. Três-. aspectos 
de António Ennírio de Moraes: o.e.mpresário corajoso, traba
lhador, lutador, capaz, competente, brilhante mesmo, que 
acredita e que só investe no Brasil, que não tem recursos 
no exterior e que gera empregos. E V. Ex• enceuou· o" seu_ 
pronunciamento muito bem, dizendo que ele é o proprietário, 
mas que os beneficiários são os trabalhadores, é .a comunidade 
de São Paulo, é o Estado de São Paulo. . 

V. Ex• também se referiU ao homem público .. Antônio 
Ermíriõ ~e Moraes, que é um homem-de afirmações, e indu-

sive deu o exemplo da posição polítiCa que ele assumiu quando 
da sucessão presidencial em termos da votação nos candidatos. 
V. E~ realmente mostra a sua dignidade de caráter ao- citar 
fatos que valorizam_ Antônio Etmírio de Moraes; V. EX' é 
capaz do respeito político e da divergência democrática. 

Ê muito importante ouvirmos isso do Senador Mário Co
vas, como também o .exemplo do que houve durante a sua 
administração, quando, solicitado a opinar, ele não só enten
deu, mas quis colaborar. E destacamos esses aspectos todos 
do Dr. Antônio Ermírio de Moraes, o cidadão empresário, 
o cidadão político e o cidadão com responsabilidade social 
que, como V. Ex• muito bem sabe, dirige diutu.rnamente·, 
vivendo todos ÇJS seus problemas, a Sociedade Beneficência 
PortugUesa, que é hoje um dos melhores complexos hospita
lares de toda a América do Sul. . 

--Tenho certeza de que mais "feliz do ·eu fiCará, Sabendo 
desse seu aparte, o Dr. Antônió Ermírio de Moraes, porque 
parte de um representante d.e São Paulo, o Estado onde ele 
mora e trabalha. V. Ex~ contribui brilhantemente para este 
nosso pronunciamento. Esse aparte, tenho certeza, vai gratV 
ficai e estiri:mlar Antônio Ennírio de Moraes~ V. Ex~ o conhece 
e sabe.que ele é um homem que pensa efetívãinenie DO Brasil, 
como todos nós pensamos, Senador Mário Covas. Muito obri
gado pelo aparte de V. EX' 

o-sr. Nelson Carneiro- Permite V. EX• um aparte? 

Õ SR, ALBANO FRANCO - Com muito praier, nobre 
Sehàdor Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senadõi Albano Franco, 
tive ·a· felicidade de conhecer o pai, José Eirnírio de Moraes. 
Nunca me avistei com os seus filhos, nada lhes .devo, mas 
tenho admiração pelo trabalho que Antônio Erm.írio· realiza. 
Acompanho a trajetória de sua vida, inclusive atravéfi dos. 
artigo~ que divulga semanalmente ·na inlprensa paulista. O 
que me surpreende é que, sendo todos nós responsáveis pela 
situação em que o País se encontra, uns mais, outros menós, 
se procure um para atirar sobre ele todas as responsabilidades. 
Quero, ne_ste momento, me congratular com V. E~. porque 
traz para ã. tribuna do Senado e do País a· personalidade de 
um homem que, desde cedo, apre"ndeu a trabalhar e continua, 
até hoje, trabalhando, num pafs _ein que o trabalho .em prol 
dos -m~nos favoreciQ.os não ~,a ·t:~;adjção. dos homens ricos. 
De módo que me solidarizo com Y~ E~ nessa homenagem. 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Nelson 
carneiro, as palavras de V. EX' vêm abrilhantar o nosSõ pro
nunciamentO. Primeiro, com- a· Su-a experiêncül e a sua visão 
dos problemas nacionais, principalmente com o respeito de 
homem público que tem V. E~ deste Senado Federal e de 
todo o País. As palavras de V. Ex~ a respeito do Sr .. Antônio 
Ermírió 'de Moraes vêm valorizar o nosso pronunciamento 
e, mais do que isso, fazer justiça·, reconhecer o trabalho e 
a vida desse grande homem. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. ALBANO FRANCO ~ Com muito prazer e muita 

honra, meu Presidente, nobre Senador Mauro Benevides, con
oedo"lhe o aparte. 

O Sr. Mauro Benevi.des- Nobre Senador Albano Franco, 
deixei a. cadeira presidencial, na sessão de· hoje, pa~a que 
pudesse interferir no diSCllfSO que V. Ex~ pr?fere, neste mstan
te, no plenário do Senado Federal, focahzando a figura d~. 
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grande empresário brasileiro, Antônio_ Ermfrjo de Moraes. 
Tive o privilégio de conhecê-lo, quando :radicado em São Pau
lo, durante dois ·anos, servindo ao Governo Franco Montoro. 
Pude, então, em diversas ocasiões, travar contacto com Antó
nio Ermírio de Moraes, recolhendo, em todas as oportuni-· 
dades, impressão da sua competência e, sobretudo, do seu 
espírito público. Ainda, recentemente, em uma reunião de 
que participou V. Ex~, conversamos longamente sobre a reali
dade política, económica e social do País. Ao discorrer sobre 
a conjuntura brasileira, aquele homem lúCido, experiente,_ 
equilibrado, clarividente, que é Antônio Ermírio de Moraes, 
apresentou-nos dados que, naquele momento, muito nos im
pressionaram, sobretudo, quando, dirigindo-se ao Presidente 
da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, e a mim próprio, 
expressou a sua confiança em que o Congresso pudesse 3judar 
decisiva e põsitiVamente na superação dessa crise, que já co
meçava a se agudizar no País. S. S• projetou, diante dos seus 
interlocutores, naquela noite, aquela imagem realmente de 
um empresário consciente dos ·seus deveres para com a socie~ 
dade e para com a Pátria. Daí por que, na ocasião em que 
V. Ex• focaliza a personalidade de António Ennírio de Mo
raes, senti-me no dever de juntar a minha voz à de V. E~ 
e às vozes dos demais Senadores desta Casa de enaltecimento 
à figura de Antônio Ermírio:de Moraes,-considerado o maior 
empresário do País- acredito que não apenas pelo potencial 
de empresas que reuniu, mas sobretudo, pela sua lucidez, 
pelo seu patriotismo, pelo seu -desejo de servir à sociedade 
brasileira. --

0 SR- ALBANO FRANCO- Digno e operoso Presidente 
Mauro Benevides, sentimo-nos felizes e honrados ao receber 
o aparte de V. Ex• Ao embarcar, o Dr. Antônio Ermírio 
de Moraes nos disse pessoalmente, e ao companhe_iro Mário -
Amato que ficara vivamente impressíonado com a análise 
e as observações de V. Ex•, Presidente do Congresso Nacional. 
Antônio Ermírio abordou principalmente a lucidez, o equilí
brio e até a habilidade de V. Ex• ao se referir à realidade 
da situação política. · 

Realmente, agradeço suas palavras, nobre Senador Mau
ro Benevides, porque V. EX', que conhece o Dr. António 
Ermírió--de Moraes faZ questão de se solidarizar com_ esse 
grande empresário, um holnem que trabalha, um homem que 
acredita no País, um homem que através da sua competência 
e da sua solidariedade continua a ajudar o Brasil. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR- ALBANO FRANCO - Com muito prazer, nobre 
Líder Humberto Lucena. 

O Sr- Humberto Lucena- Não desejo ficar fora do dis
curso de V. Ex•, no momento em que homenageia; ~muito 
oportunamente, o grande líder empresarial Antônio Ennírio 
de Moraes. Todos nós, homens públicos, que conhecemos 
de perto a sua trajetória, sabemos que ele segue fidedigna
mente a melhor tradição _de _uma fam.11ia, cujo maioi exemplo 
foi o ex-Senador José Ermfrio de Moraes. Temos a consCiência 
de que Antônio Ermírio de Moraes, ·à frente de um dos maio
res grupos empresariais, tem tido uma participação -'perma
nente, não apenas no que tange às atividades produtiva~_-:
o que muito vem contribuindo para crescer·a produção indus
trial nos vários setores de atividade em que atua. Como sabe 
V. Ex•, Antônio Ermírio de Moraes pontifica também na 
discussão obstinada, profunda e competente da problemática 
nacional, sobretudo de cunho económico-social. Pode ser que 

algué_m divirja dos seus pontos de vista - o =que ê -muito 
natural numa sociedade democrática- mas ninguém lhe pode 
negar o ·respeito que devemos e a admiração que temos pelo 
seu caráter íntegro, bem representativo da ala mais progres
sista do empresariado brasileiro. five poucas Oportunidades 
de manter contato com Antônio Ermírio de Moraes, de ouvir 
seus pronunciamentos, sempre muitO lúcidos~ a respeito da 
realidade br~sileira. M:as ninguém- ninguém mesmo, nobre 
Senador Albano Franco -poderá ser mais patriota do que 
ele. Com seu espírito público, creio fiimeniente que António 
Ermírio de Moraes está disposto a dar o máximo da sua inteli
gência, do seu talento, da sua cultura e, sobretudo, da sua 
experiência profissional, para nos ajudar a tirar o País da 
crise, num grande çontexto_ de entendimento nacional, se é 
que é possível, ainda, a essa altura, chegarmos a tanto. Real
mente1 eStamos vendo a crise económica agudizar-se. E digo 
a V. Ex• - do alto dos meus vários anos de vida pública 
- muito mais do que antes 1 estOU; hoje prencupado com o 
desdobramento da situação nacional. Penso que temos que 

. ir ao enContto, por eXemplo, do que tem dito e repetido 
o Governador de São Paulo, Luiz Antônio F1eury - que, 
como sabe V. Ex•, desenvolve um Fórum de Desenvolvimento
no Estado São Paulo~ ou seja, que é hora de se chegar, pelo 
menos, a um Programa Mínimo de Emergê"ntia: Um programa 
que não seja do Governo nem de nenhum partido, mas de 
toda a sociedade, para ver se conseguimos deter essa gr:ave 
crise, por seis meses ou um ano, enquanto há tempo de equa
cionar a solução a curto ou médio prazos;-os problemas de 
natureza estrutural que nos desafiam. Tenho certeza de que 
o Governadpr de São Paulo trará uma grande contribUição 
com esse Fórum para o Brasil, e S. Er deve merecer o apoio 
de todos nós, a paitir do segmento político. Sei que neste 
Fórum está presente, com toda a sua firmeza e. competência, 
o empresário· Antônio Ermítió de Moraes. Portan"to, meus 
parabéns a V. Ex' Fique certo que suas palavras sãO, Com 
certeza, de todo o Senado e da grande maioria do COngresso 
Nacional. 

O SR- ALBANO FRANCO- Nobre Senador Humberto 
Lucena, é da maior iinpàrtânciâ para o-nosso pronundámeD.to 
esse aparte de V. Ex', não somente por ser o Líder do PMDB, 
mas, pririclpalmente, pelo que V. EX' representa nesta Casa, 
inclusive como seu ex-Presidente e também como um dos 
seus líderes mais representativos. V. EX' ~e traz;~ _pando o 
seU apoiamentO-à pessoa de António Ermírio de Moraes, 
muita alegria, pois abordou e fez ju_stiça a esse home~ __ q_ue 
nunca foi omisso neni ausente ei:ii todãs as discussões sobre 
os problemas económicos e sociais deste País. 

Quero ainda dizer, nobre Senador Humberto Lucena, 
que o Dr. Antônio Ermírio de Moraes também está engajado 
na defesa desse entendimento nacional, participando ativa
mente, desde a sua fundação, do Fórum de Desenvolvimento 
do Estado de São Paulo, ao lado do_ Governador Luiz António 

. Fleury Filho. 

Conheço o pensamento de V. Ex~. que, como-político, 
foi um dos primeiros· a se pronunciar a favor do entendiro_~nto 
nadOilal. Este é o nosso desejo, e nesse ~ntido temos nos 
pronunciado constantemente. Sei que V. Ex• e seu Partido 
contribuirão, através de propostas objetivas e da definição 
de prioridades, para esse entendimento ·e-ntre as forças políti
cas, entre o Governo e o Congre-sso Nàcional, para assim 
conseguirmos superãt ·essas graves dificuldades por que passa 
a Nação brasileira. 
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O Sr. José Richa- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO - Coni mu1foprazer, hõbfe 
Senador José Richa. 

O Sr. José Ricba - Serei bastante rápido e objetivo. 
Quero apenas apresentar minhas. congratulações a V. Ex• e 
me solidarizar com seu pronunciamento de homenagem a esse 
grande brasileiro que é António_Ermírlo de _Moraes. Tenho 
a honra de privar da sua amizade, portanto, conheço bem 
o seu espírito empreendedor, arrojado e, também, a sua ex
traordinária coinpetência administrativa. Um homem que, a 
despeito de todos os mo(ll~ntqs, alguns de extrema dificuldade 
que este País vive, nunca. desacreditou neste Paí~. Ao contrá
rio, ele sempre confiou, continuou-investindo, e hoje admi
nistra praticamente o maior gtupo empresarial brasileiro. É 
um homem que, a despeito de múltiplas ocupações e múltiplos 
afazeres, ainda encontra tempo para participar de todos os 
assuntes de importância para a Nação brasileira. Um homem 
que nunca se omitiu de qualquer questão. Por isso, é evidente 
que quem tem o temperamento, o espírito público de Antônio 
Ermírio de Moraes nem sempre agrada a todos. Mas é preciso 
que reconheçamos também uma das qualidades dessa pessoa 
humana, é a capacidade _de se indignar nos momentos em 
que é preciso denionstrãr ess·a indignação. Portanto, desejo 
parabenizar V. Ex~ pelo oportuno pronunciamento que faz. 
Se nós t1Vessemos neste País inuítóS Antônio ErmíriO de Mo
raes talvez a ~assa -situação- fosSe d-ife-rentê da qÚ·e:-eStanios 
vivendo atualmente,. 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador José Richa, 
agradeço, por demais, pelo aparte de V. EXl', especiallnente 
o testemunho que dá acerca do Dr. António Ermírio de Mo, 
raes. V. Ex•, que bem o conhece, sab_e de __ s_uas qualidades 
de homem público, de empresáriO, de cidadão, um homem 
bastante preocupado com a situação social. Ele tem tido tem~ 
po, conforme V. Ex• se referiu, para participar de todas as 
importantes deCisões deste País. V. Ex• teve a oportunidade, 
realmente, de destacar algo de importante da vida do Dr. 
Antônio Enlfírío~de Moraes, de que embora seja urii homem 
muito Ocupado, superintendente do maior grupo empresarial 
deste País, ele sempre está presente em tudo que está relacio
nado ao desenvolvimen_to de SãQ Paulo e Qq Brasil, e o que 
é mais -iropoftante, participando com aquela Sua fndependên
cia que lhe é peculiar. Naquela época do autoritarismo ele 
foi Um-dos primeiros empresários ·a propugnar pela- demo
cracia~hoje, também, é- umã das primeiras pesSoas·a prOpug
nar contra a recessão. Portanto, o Dr. Antônio Ermírio de 
Moraes nos dá esse exe_mplo de vida. 

Agradeço-o, nobre Senador José Richa, porque o aparte 
de V. Ex~ veio valorizar, honrar o nosso discurso·. 

Creio, Sr. Presidente e Srs. senadores,_ que precisamos 
desarmar nossos espífitos pai"a, Coin a OêDÇão de Deus, ajudar 
este País a sair da crise e dimiriuir o sofrimento de nossa 
gente. O que mais neceSsitamos nesta hora é ~eteniâaQe. Este 
é o apelo que faço aos homens de boa-vontade, em -especial, 
ao meu nobre companheiro e líder, Senador Ney Maranhão. 

Era o qu·e tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

Durante o--âiscurso do Sr. Albano _Franco, o Sr. 
Dirceu Carneiro,]" Secretário, deixO. a i:iideira da presi
dência, que é ocUpada pelo Sr. Iram Saraiva, 4'~ Secre-
tário_. --

O _Sr. Márcio L!lcerda - Sr. Presidente, peço a palavra 
-para uma comunicação. 

. :~O SR. PRESIDENTE(lram Saraiva) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Márcio Lacerd3 pãra uma comunicação.· 
V. Ex• dispõe de cinCO minutoS. - - --

O SR. MÁRCIO LACERDA.1:PMDB - MT. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, uso a palavra para solicitar O registrO Dos- Anais 
deSta Casa e para dar uma satisfação aos _meus nobres Pares 
de uma_carta por mim dirigida, na semana passada, ã editaria 
da revista Veja, em São Paulo. Agu~t:da-va a sua publiCaÇão 
esta semana; comO não saiu, p'eÇt> o seu registro nos Anais 
da Casa. 

IIm' Senhor. 
Diretor de Redação 
Revista Veja 
São Paulo - SP 

Senhor Diretor, 

Brasília, 24 de outubro de 1991 

Há cinco anos que Mato Grpss.o, por todos seus s_egmen~ 
tos- empresarial, sindical, político etc. -.luta pela obtenção 
da energia que tanto precisa não apenas para iluminai" lares, 
~ias tamb_ém pa~ "increment~ ~éti desenVolvimento, atual
mepte estagnado em _face da sua escassez. Hoje-, ãlimentamos 
a maiOria de nossas cidades com geradores4 movidos a -diesel, 
restringimos o consumo, inibimOs· o progreSsO, e ficilrD.OS vúl-
ner~Veis por C:aUsã-diàsO: - - · -- , 

Somente quem nãó conhece Mato Grosso é capaz de 
encontrar razões duvidosas ·na defesa que_ eu e os d~mais 
Parlamentares mato-grossenses promovemos para alocar re
cursos necessários ã- construção- da Hidrelétrica do MansO, 
hoje paralisada. Aliás, obra a cargo do GoVernO Federal, 
a quem faço oposiÇão. 

Não apresentei nenhuma emenda ao Orçamento da 
União, de 1992, no valor de 70 milhões de dólares para a 
Hidrelétrica do Manso; muito menos a pedido da Construtora 
Mendes Júnior, ou _qualquer outra. Essa_hidrelétrica não vai 
gerar energia para Rondônia, mas sim para meu Estado, Mato 
Grosso~ ~ 

Por isso apresentei a Emenda n;o 28.291-0, destinando 
16 bilhões de cruzeiros para sua construção. Apresentei esta 
e outras 164 emenQas, atendendo solicitações justas da popu
lação de meu e outros Estados, totalizando mais de 109 bilhões 
de cruzeiros e coriigindo injuStiça:SpratiCãdas pelo Poder Exe
cutivo, que deixou de atender setores prioritáriOs- _como este 
de geração de energia elétrica, apesar de promessas públicas 
do Senhor Presidente da República. 

Apresentei-as, como voltarei a apresentar outras, ciente 
de que são simples propostas de alteração da proposta do 
Poder Executivo para o Orçamento Gêral da União, a serem 
submetidas ã vot~_ç<lo çia Comissão d~ Orçani.entõ do Con

.gresso Nacional, inicialmente, e ao Plenário do Congresso 
Nacional, posteriormente, ·e, ainda, à sanção do Presidente 
da República. 

Sr. Diretor, como é do seu conhecimento, não exis~ 
ne'nhum poder mais aberto à sociedade do que o Poder Legis-
lativo. , 

Recebo em rneü gabinete, como é da natureza do meu 
mandato e presumo também Qseja dos demais parlamentares, 
_e!l\ to4os_ os nívei~,~ to9;o. tipq de p~ss?as: lobist~s, como os 
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senhores dizem, representantes de sindicatos de trabalhadores 
e patrões, donos de jornais e revistas, empreSárioS- de todos 
os_ setores, jornalistas, prostitutas, mendigos, padres, freiras 
e muitos outros. 

Só não recebi aqui - porque não fui procurado - o 
repórter da revista Veja, que me lançou gratuitamente tão 
infamante acusação, constante da reportagem "A máfia dos 
anões" (Edição 1.205). 

Creio que em meus 48 anos de idade e com minha vivência 
de homem público, já teilha cteSenvolvído o sllfideflte senso 
de. análise capaz de balizar meu comportamento no exercíCio 
do mandato e tratar adequadamente meus interlocutores. 

É profundamente doloroso ver 13 anos de mandato popu~ 
lar, conquistado sob ingente sacrifício, exercido ell! -~mpos 
difíceis, quase todos na oposição, ser atirado na lama por 
ato de um repórter desta conceituada revista, que sequer se 
deu ao trabalho de tentar ouvir-me, como é próprio da ética. 

Conheço o destino usual de correspondência COmo esta, 
mas penso que diante de sua gravidade deva merecer trata
mento mais adequado que a seção de cartas. 

Informo que, na íntegra, ela será lida da tribuna do Sena
do Federal e comunicada a todos os demais COn-gressistas. 
-Senador Márcio Lacerda, 2'1 Seáetário do Sénado Federal. 

Sr. Presidente, goStariã:Cle api-oveitaf esta oportunidade 
e até essa celeuma causada pela questão na Comissão de Orça
mento para dizer que, como Membro da Mesa, já tive oportu
nidade, em mais de uma _reunião, de Ie_va~tar _esse episódio 
da Comissão de Orçamento.: _ -

Tenho a impressão de· que na revisão constitüdOnal q"ue 
foi feita, devolvendo ao Congresso Nacional a prerrogativa 
de movimentar, inclusive alterar o orçamen_t~, o __ Congresso 
efetiVamente não se Pfeparoti para o exercício de till atribui
ção, mesmo porque o Executivo continua com o velho vício 
da ditadura. Quer dizer, recebemos aqui a 60 áU 90 dias ·da 
aprovação o Orçamento da--União, com toda sua gama de 
contas, de rubricas, de destinações a que, -evidentemente, 
não é possível que todos os parlamentares tenham acesso 
e analisem adequadamente. 

Acho que temos que aproveitar essa celeuma levantada 
para que nós, membros do Congresso Nãcional, -bUsqueinos 
a melhor forma de res_olver esta questão, que é efetfvamente 
grave. 

O Sr- Coutinho Jorge- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Márcio Lacerda? 

O SR. PRESIDENTE ~(Iram Sarai\•a) :..._·A- Presidência 
esclare_ce que o nobre senador pediu a palavra para uma comu
nicação- inadiável e, portanto, não pode, regimentalmente, 
conceder o aparte. 

o SR. MÁRCIO LACERDA 0-"Mas,~Sr. Presidente, te
nho a impressão -de que, tanto esta emenda que apresentei 
quanto, na realidade, os 100% de tódO O Orçamento, serão 
executados por terceiros, ãté- pela simples razão- de que o 
Congresso Nacional não executa-obras ou serviços, nã_o faz 
fomeciinentos etc. - - -- -- .- --

Evidente que ficamos numa situação interessante~ No 
meu Estado, pói" eXeifiplo, esta é uma- obra absolutamente 
buscada por todos. Se pegarmos a imprensa do Mato GrossO, 
sistematicamerite, pelo menos uma vez a cada semana sai 
uma matéria que conâena todos os políticos-do Mato Grosso 
por não conseguirem verbas para concluir _a !J~drel~!fica_~_e 
Manso, e registre-se que o Mato Grosso gasta hoje em tomo 

de 6 milhõe.s de litros de óleo diesel por mês apenas para 
fornecer a energia de que carece uma região pioneira como 
é todo o Estado. E ficamos· numa sitUação iibsõlutarnente 
interessante, pois se não apresentamos eméiidaS.somos omis
sos perante a população do Estado, que é a nossa base eleito
ral, e fugimos da nossa responsabilidade, inclusive da compe
tência de apresentar emenda ao Orçamento. Se apresentamos, 
viramos meramente "lobbistas" e não sei quem me daria a 
solução a esse problema, se seria a revista Vejã ou outro 
órgão de imprensa qualquer. _ 

Mas gostaria de deixar aqui a minha preocupação, já 
a expus inclusive em reuniões da Mesa e com outros parlamen
tares. Já conversei com vários parlamentares sobre esta preo
cupação, porque temos que ter um encaminhamento, criar 
uma estrutura na Comissão de Orçamento que nos permita, 
nãi:f'apenas o Cxercicio pleno da obrigação que a Constituição 
nos outorga, como também do próprio acompanhamento da 
execução orçamentária. -

Sei que esta retificàção não vai atingi.i' a tódas as pessoas 
que me conhecem e conhecem a minha vida pública, mas 
de _qualquer forma serve como um~ satisfação dada aos meus 

"'COlegas aqui do Congr-esso. 
Era isso o que desejava registr:_ã~_, S_r. Pres~d~nte. 

<Y SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a pala-
vra ao nobre ~ena_~or A~uí:z:io Bezerra. (Pausa.) 

S. Ex• não está-presente. __ _ 
-Concedo a pala-vra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

o SR. ESPElUoiÃO AMIN (Pbs .::_ se. Pion~ncia o ~ 
seguJnt~_ discur~o.). ~.Sr. Presidente,_ Srs. Sen~tdore~. ocupo 
a tribuna par_a proced~r a !J.ID registro referente -i\1- um_assun~o 
que ontem se agigantou em dimensão, em função ~Qprocesso 
de especulação financeira que assustoú toda a sociedade brasi
leira. 

O esCopo do meu -pronunciamento está centra~o nUilia 
gue~~4Q que ~ situã na essência; no busfli~ da orgia fina~_ceira 
a que assistimOs ontem: Senão, vejanioS: quando esta sessão 
legislativa se instalava_ no dia 1"' de fevereiro ~es~e an_o iniciá
Vamos os nossos trã.baJhos tangidos por duas medidas provisó
rias editadas na véspera ____:e não por acaso: a 294 e a 295. 
A segunda resultou na Lei n' 8.178, publicada no dia 1' de 
março deste ano. 

Nesta lei, por iniciativa do Congiesso, rio -seu- art. 23 
fic.ou inserido o instituto- das Câriia":ràs· setoilãís destinadas 
a assessorar o Ministro da EconoJ?.ia _- à époCa, Ministra 
da Economia-- na questão referente às liberações de preços 
de bens, de produtos, de serviços, que o congelamento então 
decretado pela Medida Provisória n9 295 ensejaria. Todo con
gelamento ~nseja, mais certamente do que o próprio congela
mento, o descongelamento! Nem sempre consegue _congelar 
e é sempre ineficaz. Mas sempre produz um descongelamento 
traumático nos preços de bens, produtos e_serviços. 

O art. 23 diz: 

"Serão constituídas, no pr~~o de trinta dias, câma-
-- ras setoriais destinadas a analisar a estrutura de custos 

e preços em setOrês e cadeias produtivas específicas 
para assessorar -o Ministro da Economia, ~azen-da e 
Planejamento no monitoramento da flexibilização de 

. preços." 

Isto é lei! A câmara setorial passou a ser, portanto, por 
lei, o dispositivo de defesa que o Estado brasileiro oferece 
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à sociedade na questão da administração da flexibilização de 
preços congelados pela Medida Provisória n' 295. 

Ora, o primeiro registro -que fiz aqui no Senado foi que, 
em vez de 30 dias, o Ministério da Economia levou quase 
dois meses para regulamentar as câmaras setoriaiS. E por 
ironia, somente no Diário Oficial de 9 de maio- dia seguiil.te 
ao dia da exoneração da então Ministra Zélia Cardoso de 
Mello - foram publicadas as portarias que coD.stituem as 
últimas câmaras setoriais criadas pelo Ministério.da Economia. 

Ora, estamos assistindo -e o povo brasileiro está sofren
do inerme, indefeso -a uma escalada de preços que, em 
agosto, produziu a seguinte frase. - -

Cito: ·. 

"Nós temos c-âmaras setorfais. Então nos sentamos 
lá, estabelecemos uma parceria em que fica· claro o 
papel que cada um deve cumprir. Acertamos tudo: 
a questão dos reajustes e a flexibilização dos preços. 
Quando saem daquela reunião, alguns se aproveitam 
para remarcar acima do que ficou estabelecido." 

Esta queixa, repito, esta queixa está-publicada no jornal 
O Estado de S. Paulo de 9 de agosto de 1991. E o que choca 
não é apenas o teor da queixa, mas porque seu- autor -é o 
Presidente da República, Fernando Collor de Mello. De lá 
para cá esse quadro só se agravou. Os números publicados 
pela imprensa estão a revelar a "orgia", a disparada de preços 
e a situação de indefesos, este.s, sim, são indefesos, os assala
riados brasileiros, a imensa- maioria da nossa sociedade. E 
poucas são as vozes que se erguem seriamente a seu favor. 
Por isto, já miquela ocasião, mais exatamente no dia 13 de 
agosto de 19~1, apresentei um requerimento de informações, 
aprovado pelo Senado e encaminhado ao MiniStério 'da Econo
mia, vazado nos seguintes termos: 

.. Solicito_ que O Ministério da Economia; Fazenda 
e Planejamento informe quais os casos concretos de 
abusos praticados por empresários em face de reajuste 
de preços concedidos pelas câmaras setoriais, os quais 
estariam sendo extrapolados. Quais as providências le
gais tomadas concretamente?'' 

E, finalmente, uma indagação: 

"A legisla-ção a respeito é l.Dsuficiente_ para que 
o Ministério da Economia cumpra o dever - não o 
dever cartorial, mas o dever de Estado de proteger 
o cidadão?" 

Porque mesmo nas sociedades desenvolvidas, onde não 
há controle de preços pelo Governo na forma como conhe
cemos, o empresário não pode aumentar o preço indiscrimina
damente sem o receio da sanção moral e legal. 

A minha dúvida, portanto, era e é: qual a possibilidade 
de sanção legal? E qual é a ação do Governo para impedir 
esta "orgia"? 

Antes de concluir este pronunciamentO de hoje, quero 
ler um texto que chegou às minhas mãos em carãter ainda 
extra-oficial, que é a resposta que o Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamen1o estará encaminhando ao Senado. 
Cito sua parte final: 

"A avaliação e o acompanhamento dc!S preços 
ocorrem principalmente a niveis de setores e produtos, 
de tal forma que a classificação no regírite de preços 
controlados, monitorados, tabelados e liberados é feita 

com a discriminação do produto. Por isso, a única provi-
_dência que tem sido tomada ~ a convocação, ·volto 
a citar, de reuniões com os se tores envolvidos, inclusive 
para a participação do Ministério -da Justiça e a edição 
de PortariaS." 

Até este momento, não há uma maneira de identificar 
de forma clara a origem dos movimentos de alta de preço. 

Ora, esta Casa que assistiu, há pouco, manifestações de 
solidariedade, merecidas, a um empresário _brasileiro, está 
devendo alguma ação de s_olidariedade, também, a esta popu
lação inerine, indefesa, que está sendO assaltada por uma 

. especulação ignominiosa. Faço-este registrO~ aqui, Cóm-dois 
objetiVos. O primeiro, é para dizer que estou preparando 
um requerimento através do qual vou propor a convocação 
das autóridades do Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamento para que aqui prestem contas do que estão fazendo, 
e dentro da lei, para proteger o consumidor. 

Srs. Senadores, bastaria que o Presidente da República 
ou que o Ministro da Economia apontasse um abuso. Não 
precisaria haver essa algaravia, essa grande confusão, esse 
conjunto de ofensas inominadas e genéricas, injustas, portan
to, difusas, a envenenar ã sociedade. Bistaria que se identífí
cassem numa cadeia de preços e de produtos nominada, identi
ficada, específica, um caSO de abuso e nem precisaria haver 
a sanção penal, Senador Amir Lando~ Bastaria a sançãO moial, 
dar o nome daquele que abusa. Só iSso produziria um efeito 
muito mais eficaz do que as acusações que afetaram algumas 
fábricas de balas, de que dentro de algumas espécies haveria 
algum narcótico, cocaína, ou eqUivalente. Se houvesse uma 
mobilização do Qoverno para_dizer: "Fulano de tal está abu
sa~do~ está ?-qui, a cadeia de preços dos seus produtos. A 
média de incremento nos preços dos insumos dos últimos 
trinta dias foi de 15%, e ele promoveu um reajuste nUm gênero 
de primeira necessi.-Jade, que não congelamos e não queremos 
fazê-lo, de 40% ". Bastaria haver eSsa sanção mOtal para se 
começar a colocar o País na tal modernidade proclamada. 
Anunciar modernidade depois de uma safra fiacassãda e dei
xar o povo, o assalariado inerme, iildefeso diante dOs cartéis, 
dos rnopopólios -~-<!a sem~vergonhice, em ger~J,_ !nom!nada,_ 
isso é irresPonsabilidade. É preciso identificar o causador de 
problemas, para que não s·e repita·m as icuSações genériCas, 
cómodas e inconseqüentes que vêm sendo feitas.- - -

Apenas para concluir, antes de ouvir o nobre Senador 
Amii- Lando, quero dizer que o segundo objetivo deste meu 
registio é diZer que não vou parar por aqui. Comecei a bater 
em cima desse assun_to, em abril deste ano, quando o regula
mento das câmaras setoriais não saía. Fiz esse requerimento 
de informações, em agosto, e quero deixar bem claro que 

·um dos objetivos deste pronunciamento é denunciar, previa
mente, qualquer movimento no sentido de congelar preços. 
ÉJJ.ma te11tação a que os governos se têm x:endido. E O congela
mento é o pior caminho que se pode tomar. Sem identificar 
quem abusou, deixar pairando no ar o risco ou a especulação 
em tomo do congelamento é agravar, ainda mais, _a perda 
do podei aqUisitivo do assalariado brasileiro. Ouço o nobre 
Senador Amir Lando. 

O Sr_ Amir Laudo - Nobre Seriador Esperidião Amiri, 
o assunto que V. Ex•- aborda merecia, inclusive, que o Senado 
inteirO estivesse aqui, porque a sociedade brasileira está espe
rando e está quase sem esperança de tanto aguardar um gesto 
prático do poder polftico, sobretudo do Poder_Legislativo. 
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E precis-o passar ctaS-paiavras à açãa, Porque -na-iDércia cte
o Governo tomar uma atituOe no seritido que V. Ex• fala, 
sobretudo em defesa dos indefesos, sendo a voz de quem 
não tem voz e de quem paga a conta efetiva de todo esse 
processo inflacionário, que é o povo, é crass·afãií3.do. Essa 
providência de V. Ex• deve ser o primeiro passo· tle uma 
longa caminhada, porque, a continuar o Executivo nessa gene
ralização~ como bem disse V. Ex•, que mais do que acusações 
soam como um pouco de embuste, porque se o Governo efeti
vamente pretendesse, poderia identificar pelo menos um abu
so, como bem diz V. Ex• Temos que partir do exem_p.lo que 
V. Ex• sempre citou aqui, e estamos sem isso, tarito·-na área 
da corrupção, contra a qual tanto temos gritado e denunciado 
da tribuna, como também quanto ao abuso do poder econó
mico, da especulação. Entendo que ouvir antes as autoridades 
ministeriais é o primeiro paSSo de uma caminhada, porque 
temos que ir ao fundo do poço, ser conseqüentes, e acredito 
que na ausência de uma atuação do Poder Executivo, o Poder 
Legislativo, o Senado da República poderá dar uma resposta 
concreta ã sociedade brasileira. Portanto, está de parabéns 
V. Ex~ por esse discurso e pela iniciativa de providências que inicia.-- : --:;;-,:- --- -~'~c-:,-----:-

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Amir Lando, 
além de agr~decer o enriquecimento que V. Ex' traz_ ao meu 
pronunciamento, gostaria de repetir uma frase que, -há pouco, 
procurei e tive dificuldade em encontrar: 

"Cumpre-nos ressaltar que a avaliação do compor
tamento dos preços é feita, princip31meTite, ã D.ível de 
setor e produto e não necessariamente -por empi'esãs 
separadamente, o que dificulta o· c-o-ntrole individual." 

Ora, basta chamar dez donas-de-casa que elas nos mC)Sti-a
rão - nós mesmos podemos levantar, os joinaiS-j~ §Jizeram 
- casos em que há indícios- de que os reajustes praticados 
são superlativos em relação à inflação qos preços dos seus 
insuiiios: Dispondo-se das cadeias produtivas das câmaras se
toriais, por mais precanatriente ·que elas fuileiohem, esses nú
meros podem s~r obtidos até por intiniaçãO e se perceberá 
o que está ocorreiido. Basta um caso, repito. _ 

Não estou pretendendo com isso crucificar alguém. Pre
tendo, sim, que a sociedade tenha um instrumento de defesa 
antes que algum aventureiro volte a acenar com a história 
do congelamento,-qu-e é o mais bombástico, o maiS -in-eficaZ; 
o mais iníquo ·e o maís inóCUO de todos os instrUmentos já 
inventados para coibir esses abusos. 

Se funcionasse, aprovaria o congelamerito. Mas não fun
ciona. 

O Sr. Coutinho Jorge- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR- ESPERIDIÃO AMlN- OuçOb-SenadorCôut1nho 
Jorge. · ·· -

O Sr. Coutinho Jorge- Senador Esperidião Amin, V. 
·EX' fere nesta tarde um tema atual, importante e fundamental 
para a sociedade brasileira. Diz respeito~ Cõfiio V. Ex4 colocou~ 
à orgia incontrolável dos preços. Na verdade, há um instru
mento legal aprovado por este Congresso Nacional, a que 
V. Ex• se referiu muito bem, que são as câmaras setoriais, 
no meu entender, um avanço no controle dos preços no País 
- monitoramento de preços, análise setOrial de preços, -por 
empresa e por grupos económicos - e que V. EX', em abril, 
de forma enfática- qriestiánou, que foi O Problema da regula~ 
mentação. ID.clusive V. EX' já alertava para o assunto, em 

agosto, se não me engano, ao pedir informações-ao Ministério 
da .Economia, Fazenda e Planejamento. 

O SR- ESPERIDIÂÓ AMIN- Em 13 de agosto. 

O Sr. Coutinho Jorge - Parece-me que até agora V. 
Ex~ não recebeu informações do modus faciendi da metodo• 
logia de trabalho dessas câmaras setoriais. 

Lamentavelmente, V. Ex• tem razão. Temos um instruw 
mento operacional por excelência que pode controlar, moni
torar preços, indicar aqueles que abusam, que ultrapassam 
os limites dos reajustes aceitáveis dentro da estrutura de custo 
da sociedade brasileira. Então, hli algum erro, há uma omissão 
clara que precisa ser esclarecida. Entendo, portanto, que a 
sua providência neste momento crucial para a realidade brasi
leira, de convocar as .autoridades do País e do. Ministério 
da Economia Faze"D.da· e Planejam-ento, respoO.Sáveis pela 
ÇO!)rdenação das câmaras setoriais, é oportUna, neCessária. 
De modo que V. Ex• e este Senado devem manter-se firmes 
na tentativa de usar esse instrumento importante para coibir, 
minimizar abusos, pois o nosso papel é esse, ouvir as autori
dades e tentar buscar uma forma operacional para que essas 
câmaras se to riais funcionem e se evite, como V. Ex• coloCou 
claramente, a orgia desenfreada e írresponsável de preços, 
porque, na verdade, quem sofre é o povo brasileiro, sobretudo 
aquela parcela da sociedade que não tem quem possa defen
dê-la. Cabe a este Congresso e·~ao=senado esse papel, e V. 
Ex• coloca de forma muito oportuna esse tema. Continue 
insiStindo, pois estamos ao seu lado na tentativa de defender 
OS interesses_ áo povo brasileiro. Parabéns pelo seu oportuno 
pfonuliciamentO! 

. O. SR: ESPERIDIÃO AMIN -,---- Agrad~o o aparte de 
V. Ex•, Senador Coutinho Jorge, e desejo, ao encerrar minhas 
palavras, ratificar: é minha inténçã6 apresentar os reqUeri
mentos que sejam necessários para convocar as autoridades 
responsáveis por essa área, no Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento para que possamos estabelecer para a socie
dade uin riieC3:riiSmó de defesa, sem demagogia, sem os arrou
bos das acusações generalizadas, difusas, improdutivas e in
conseqüentes, e possamos dar um passo em direção â efetiva 
modernidade. 

A sociedade precisa se organizar para defender os seus 
direito$. Já temos um Código de Defesa do Consumidor. É 
P?!l~·_)>recisam~s ter, acima- d~_-_t~do-, a organização para 
defender o consUmidor dos aproveitadores que prosperam 
quando não há vigilância e que são encorajadoS qUaTidõ perce
bem, como está acontecendo neste momento, a omissão e 
a complacéncia. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

___ E!urante o discurso d_o Sr. Esperidião Am~n, o Sr. 
{Tf!'!!_ S~raiva, 4<r_ Secretário, de_ixii a cade~ra __ 4a presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Márcio Lacerda, 2~' Se
cretário. 

O SR, PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Concedo a 
palav_ra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -=RJ. Pronuncia 
o segUiiite discurso.)- Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, 
a despeito do caráter imperativo dado pelo Presidente da 
RepúbliCa ã reforma administrativa, âesfechada nos primeiros 
dias de seu governo, parece que se avançou muito pouco 
nessa seara. O acesso à infoimação é- difícil, quase sempre 
os servidores não- estão preparados para. fornecê-Ia com a 
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agilidade que se impõe, e o vácuo que se instala entre um 
direito e seu reconhecimento é, por vezes, tão amplo, que 
demanda um tempo enorme pa't-a solucionar questões simples, 
colocando à prova a ·paciência do mais paciente cidadão. 

Sempre me bati, por exemplo, pela aceleração dos pro
cessos de anistia de servidores da Rede Ferroviária Federal, 
por entender que, além de c_onfiguraro cumprimciilto de dispo
sitivo legal, tratava-se, em muitos casos, de reparar inúmeras 
injustiças cometidas aO longo de tantos anos de arbítrio. Até 
porque, insurgindo-se contra o regime, questionando sua legi
timidade ou mesmo conspirando para o restabelecimento da 
ordem democrática, os funcionários punidos rião foram os 
vilões, mas os verdadeiros heróis de uma história que ate 
hoje não foi integralmente contada. 

Depois de mais tempo do que o necessário, a Rede Ferro
viária cumpriu sua obrigação, anistiando os servidores puni
dos. E quando se esperava que tudo chegasse ao final, outro 
obstáculo se levanta, representado pelo não-reconhecimento, 
por parte da Secretaria de Transportes do Ministério da Infra
Estrutura, da validade do ato. Ou seja, o direito de teinte
gração existe, praticamente a totalidade dos_ órgãos públicos 
o cumpriu, mas o Minfra decidiu criar, não se sabe por que 
motivo, dificuldades à sua concretização. . _ 

Esse é o fato Qe que me dá conta o eleitor Eufle da 
Costa Nogueira, de São Gonçalo, município do Estado do 
Rio de Janeiro, reclamando, com plena justiça, da morosidade 
com que corre o processo em que ele e outros são interessados, 
e pedindo empenho para que seja concluído, sem os desgastes 
e demoras que o obstruem presentemente, sem nenhum funda
mento jurídico que justifique ou, pelo menos, torne compreen-
síveis, tantas delongas. -

Solidarizo-me com Eufle da Costa Nogueira e demais 
colegas e faço, desta tribuna,_ insiStente apelo ao Ministro 
João Santana para que mande averiguar as razões pilas cJ.uais 
a Secretaria dos Transportes, até o presente momento, não 
deu provimento aos pedidos de reintegração dos funcionários 
anistiados pela RFFSA, e determine que ela se faça com urgên
cia, para não penalizar ainda mais esses servidores que foram 
prejudicados não pelo descumprimento do dever, mas exata
mente por tentarem exercitar seus direitos de cidadão numa 
época excepcibnal. 

Conto que essa injustiça.- não perSista por mais tempo, 
.castigando servidores que já passaram- por péssimas expe
.'riências e estão em condições extremamente difíceis ante a 
vasta crise económica ·que atinge o País e torna a sob-revivência 
um exercíciõ de privações e restrições. 

Muito obrigado; Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O SR-~DIV ALDO SURUAGY (PMDB- AL. Pronuncia 
o seguiqte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•$ e Srs. Senadores: 

A VISO AOS NAVEGANTES 

Aqui e ali já cOmeçaram os murmúrios: vem aí a hiperin
flação. Pode-se sustentar que ela já chegou e pode-se também 
arriscar que não virá nunca. Em nome da clareza é preciso, 
primeiro, definir o que é uma hiperinflação.ltata-se-de um 
estágio da degeneração da moeda durante o qual ela simples
mente perde o valor. E o qUe significã. ela perder o valor? 
Significa admitir que se o venerando empreiteiro Sebastião 
Camárgo tivesse toda a sua fortuna (estimada em um bilhão 
de dólares) em cruzeiros, depois da hiper ele ficaria pobre 

com. o uni santo, sem ter como pagar o ônibus ou como retribuir 
uma gentileza de um amigo no Governo. 

A economia brasileira tem grandes chances_ de entrar 
numa hiperinflação por duas razões, _A primeira é a anarquia 
em que foi atirada pelos três últimos governos e pelo tubaro
nato que a um só tempo se beneficia da bagunça, alimenta-a 
e a denuncia. Se tudo continuar como está, a hiper é certa, 
talvez antes di!t Semana Santa. Façam-se alguns remendos, 
pacotes ou patuás e ela poderá ser adiada. A segunda alavanca 

__ da hiper é a sua funcionalidade. São muitas as pessoaS que 
acreditam na conveniência da anai'quia geral como forma_de 
restabelecimento da ordem. A hiper teria a vantagem de apli
car na economia um choque que a esta altura ninguém tem 
força política para dar. Quando isso acontecesse, poderia se 
dizer que isso ou aquilo sucedeu "por causa da hiper". Em 
suma, um fantástico bode expiatório. 

Por essas razõesititporta avisar: a hiperinflação significitrá 
o __ assalto, pelo Gove_mo, do dinheiro do povo. Quando o 
cruzeiro perder integralmente o seu valor é bastante difícil 
que o pessoal do andar de cima tenha no bolso mais do que 
o do táx_L Os seus patrimónios eStarão guardados em dólares, 
imobilizados em bens ou propriedades. Com cruzeiro no bol
so, na caderneta de. poupança e no fundo_ de garantia, só 
a turma do andar de baixo. Aquela turma que está micando 
com os cruzeiros e os cruzados há quase vinte anos. Ter cruzei
ros tornou-Se um risco e faz um bom tempo que as pessoas 
que realmente têm dinheiro abandonaram esse personagem 
de ficção de horror. · 

Convém listar algumas das coisas que podem (e quase 
certamente) acontecer durante uma hiperinflação. 

-O dinheiro que o :cidadão tem ,no bolso não serve 
mais para nada. 

-A conta bancária transforma--se numa ficção. 
-A poupança esfumaça-se. -
-Pecúlios como o Fundo de Garantia por Tempo de 

SerViço evaporam-se. 
Pode-se acreditar que o Governo intervenha para evitar 

que algumas dessas coisas aconteçam, ou que elas aconteçam 
integralmente, mas uma coisa é certa: QUem eStiver Cótri cru
zeiros no bolso, na conta ou na cabeça terá piorado de vida. 

A desordem nacional está arrumada de um jeito que 
o papel de mico caberá ao povo, entendendo-se por povo 
aquele sujeito quê viVe do Salário·e opera em Cruzeiros. Não 
se trata, portanto, -da dona Zélia Cardoso de Mello, que quan
to menos salários ganha melhor vive, nem do doutor Francisco 
Gros, Presidente _d_o _Banco _Central do Brasil, cuja, astutíssima 
esposa trafica suas antigüidades em dólares. Faz tempo que 
trabalho e cruzeiros tornaram-se coisa de otário, mas, como 

_se isso fosse pouco, caminha-se para uma SitUação em que 
roubarão os cruzeiros do trabalhador. 

A híper comerá o dinheiro_ do povo, mas desde já vai 
uma pergunta: Será que ela vai comer as faturas dos fornece
dores do Erário? Vai comer os grandes fundos paraestatais? 
Vai nada. Vai comer os cruzeiros de quem tiver micãdo. Mais 
uma vez, vão roubar muito de quem tem pouco e pouco de 
quem tem muito. 

Elio Gaspar! 
Artigo publicado na revista Veja, de 30-10-91." 
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR- PRESlQENTE (M4rGio Lacerda) ~ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
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O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB -BA·. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente~ Sr•5 e Srs. Senadores, 
o jornal O Globo, do dia 5 de outubro, publicou matéria 
revelando as distorções hoje existentes na tributação do Im
posto de Renda na fonte. 

Trata-se de unia brutal inversão de valores, demonstrada 
pelo estudo do tributarista Antonio EiV~my d3. SilVã:~-que levan-
tou os dados para a matéria- daquele jornal. - - ~ 

Como Se sabe,- a tabela do IR na fonte, até feVereiro 
deste ano, é corrigída automaticamente pela inflação-mensal. 
Depois do Plano Collor II, o critério adotado pela Receita 

SAURJO EK IR FOHTE El! SAURJO Ell 

FEVEREIRO FEVEREillO OUTUBRO 

100.000 2.768 216.000 

200.000 12.768 432.000 

300.000 31.613 648.000 

500.000 31.613 1.080.000 

700.000 131.613 1.512.000 

I .000.000 206.613 2.160.000 

1.200.000 256.613 2.592.000 

Federal passou a se-r o de arbitramento do índice de correção, 
que não acompanhou a evolução .QOminal dos salários. 

Dessa forma, ·sol!lente em agosto último foi feita a primei
ra correção, da ordem de 66%. 

As distorções provocadas pela nova sistemática podem 
ser observadas no seguinte resumo: q-uem ganhava Cr$100 
mil está pagando, atualmente, 60% a mais, enquanto-os que 
recebiam acima de Cr$1 milhão passaram a pagar apenas 4% 
a mais de imposto. . 

A tabela abaixo permite visUalizar melhor as distorções, 
abrangendo 7 faixas SalariaiS: · 

!R FORTE AU!!EHTO AUI!El!TO REAL 

OUTUBllO SALARIAL* DA TRIBUTAÇXO 

9.GQO 1161 60X 

36.000 1161 30X 

90.000 !!6X 31X 

198.000 1161 121 

306.000 1161 71 

468.000 116X 51 

576.000 116X 41 

-----------------------------------* O au~nto dos salários de fevere1ro a outubro aco.panhou, nestes casos, a variaçlo da Taxa Refe
rencial do parfodo. 
FONn:, ·o Globo", 5-10-91, pág. 25. 

De acordo com o referido tributarista, a incidência -do 
imposto sobre os rendimentOs do trabalho nunca foi tão pesada 
como agora. A perda salarial decorrente, segundo ele, é irre
cuperável. 

Lembra ainda Antonio Eivany da Silva que a t~bda -ãnual, 
constante da Declaração do Imposto de Renda, constitui o 
somatório das tabelas mensais, que não eStão sendo atuali-
zadas. -· 

É precisO dizer, Sr. Presídeóte,- Sr'-s e-Srs. Selmctoies, 
que o problema não é -apeitas de carga tributária elevada. 
Muito pibr do que isso; trata-se de uma gritante injustiça 
fiscal. 

Tôdos nós sabemos que a forma mais objetiva de o Estado 
praticar a justiça fiscal é por meio de uma tributação que 
leve em conta a chamada capacidade contributiva. Aliás, a 
Constituição de 1988 elevou esse critério ã categoria -~e prin
cípio básico da justiça fisca_l, ao dispor, no ~-- 19 do seu art. 
145: "Serilpre que PõSsível, os impostos terão caráter Pessoal 
e serão graduados segundo a capacidade econômi~a dq contri
buinte, facultado à administração fnOutária, es·peciá.Imente 
para conferir efetiVidade a esses objetivoS, identificar~~respei-

tados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimôriio, 
os rendimentos e as ativídades económicas dos contribuintes". 

Ora, Sr. Presidente, não há impoSto mais adequado à 
aplicação desse princípio constituciOnal do que, precisamente, 
o Imposto de Renda. Ele é um imposto pessoal e, pela sistemá
tica de cobrança, permite identificar os rendimentos do contri
buinte. 

É, ainda, a Constituição que, nos termos do § 2'", inciso 
1,, do seu art. 153, detetmina Que o Imposto sobre a Renda 
e Proventos_ de __ Qvalquer Natureza "será informado pelos 
critérios da generalidade, da universalidade e da progressi
vidade, na forma da lei". 

Qu~r dizer, a tributação da renda, por meio-desse impos
to, atinge todos os que a auferem, na forma de rendimentos 
do trabalho ou do capital, mas progressivamente, istO é, os 
que ganham mais devem pagar m~is. 

Parece-me que não_ há qualquer dificuldade para a admi
njstração tributária,_ no caso a Receita Federal, cumprir esses 
pliilcípios constitucion"ais e, desse modo, realizar a justiça 
fiscal. 

Entretanto, o que se vem_ observando no caso da tribu
taçao do IR na fonte é o cOntiãriO~ Ou seja,' O critéilo atual-
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mente adotado produz efeito regressivo-e p-erversO; da tributa
ção, pelo -qual quem ganha menos paga mais. 

Isto é um absurdo, Sr. Presidente. A que atribuir essa 
situação? A incompetência? A insensibilidade? Ao desconhe
cimento da Constituição? 

Não importa qual seja a causa determinante. Na realida
de, é injustificável e inadmissível que a Receita Federal insista 
na adoção desse critério para a tributação do imposto de renda 
na fonte. -

É necessário que, imediatamente,- se-retõtri.e ao -sisteina 
vigente até fevereiro deSte ano, de cOrreçãO alitonlátlca -da 
tabela do IR na fonte pelo índice de inflação mensal, 

Repito que, de acordo com as conclusões daquele tributa
rista, a perda até aqui Verificada é irrecuperável. A essa perda 
se contrapõe o· ganho da Receita, que não pode mais ser 
obtido à custa do assalariado. 

O processo de empobrecimento geral dos brasileiros, por 
conta da inflação, dos preços elevados e dos baixos salários 
é ainda mais deplorável quando o Estado_ tributa de forma 
escorchante os rendimentos do trabalho. 

O Congresso não pode ficar distante desse problema e 
deve agir em defesa do justo interesse dos contribuintes. 

Sr. Presidente! (Muito bem!) (Muito obrigado.) 

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nels.on Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) ---Sr. Presidente, S~ e Srs. Sertãdores, 
uma América unida é sonho antigo. Sonhou-o o grande Bolí
var, perseguiram-no nossos pais, podemos concretizá-lo nós. 

Após três décadas de tentativas infrutíferas, quatro países 
superaram suas diferenças e tomaram o treni da História. 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, na esteira da tendência 
de fortalecimento dos mercados supra-regionais via iiltégração 
entre países, firmaram- o Tratado de Assunção. Nele se oficia
liza a criação do Mercado Comum do Sul - Mercosul, em 
1995. 

Tentativa ousada. Exigiu a superação de diferenças que, 
sabemos, não são poucas. Rivalidades. nacionalismos, descon
fianças, ficaram para trás, ilustram páginas viradas. 

A palavra, agora, é vontade. Só ela abrirá, em 40 meses, 
um mercado de 12 milhões de quilómetros quadrados de terri
tório e uma população de 200 milhões de habitantes. 

O Brasil dá uma guinada de 360 -graus: Renunciando 
ao conforto proporcionado por um mercado protecioriista, 
abre-se à concorrência. Deverá, é claro, aprender nova gramá
tica. Acreditar que competiÇão--e- CooperaÇãO-São duas faces 
da mesma moeda. 

Sr: Presidente, os países aprendem ou por amor ou pela 
dor. A América Latina aprendeu pela dor. Após a promessa 
de prosperidade dos anos 70, o ci:mtiriente vem experimen
tando um empobrecimento crescente. A década de 80 foi 
particularmente perversa com essa área. 

O Brasil, primeira potência da América Latina, revela 
indicadores de miséria social escandalosos: 50 milhões de fa~ 
mintOs; 18 milhões de crianças abandonadas; 40 milhões de 
pessoas virtualmente desabrigadas; morte, antes de completar 
um ano, de 60 a 80'Crtai1Ça5 eni Cã.âã Iiiil nascidas vivas; desem
prego crescente; aviltamento das condições de vida. 

E piór, crise econ-ôrnica nessas paragenS conStitui atração · 
irresistível a tentativas golpistas. Nossas frágeís democracias 
correm risco. Ilustram-no bem a rebelião dos carapintadas 

na Argentina e o acjuartelamento promovido pelo ex-ditador 
Augusto Pinochet, no Chile. Pobreza, aqui, não combina com 
-democracia. Anda de mãos dadas c_om golpes, ditadura, des
respeito aos direitos humanos. 

A crise, Sr. Presidente, paralisou a América Latina. En
quanto o mundo desenvolvido, na década passada, _procedia 
a enormes inversões em pesquisa cientffico-tecriõlõgfca e em 
modernização dos procedimentos industriais, comerciais e fi
nanceiros, nossos pafses afundavam cada vez mais num mar 
de pobreza e de endividamento. 

- De fato, Sr. Presidente, o serviço da díVida, até hoje 
não resolvido, tornou este continente campeão às avessas -
o maior exportador líquido de capital, fator particularmente 
escasso por aqui. No período de 1985 a 1989, exportou o 
equivalente a 25 Alianças para o Progresso e 15 Planos Mar-
shall. -

Sr. Presidente, s-~ e srs:Sei13doreS, na-pOütlca Interna
cional não impera a- boa vontade, mas os interesSes. Voltar 
as costas ao Cone Sul tornou-se _mau negócio. Com a inteira

--ção- económica e às vezes política das nações desenvolvidas, 
qualquer concessão só será lograda a partir de pressões de 
blocos regionais. Nenhum país, sozinho, poderá fazer frente 
às poderosas megapotências da Europa, da América do Norte 
ou do Pacífico. 

Já pagamos para ver. A participação da América Latina 
no- Coíílércio internacional despencou de 8,5% para 3,5%. 
A diplomacia multilateral do Gatt tem-se revelado incapaz 
de reverter a situação. -

Não nos resta outro caminho senão â união com nossos 
viiiithos. Para lograr, porém,- parcerias estratégicas, necessi
tamos de algo mais do que discursos e boas intenções. Gãsta
mos três décadas para descobrir isso. Aí está, -pai-a- proVar 
essa ____ verdade, o moribundo_ Tratado de Mont~vidéu, que, em 

_1960, criou a Alalc, e, 20 anos depois, a Aladi. Irivejáveis 
propósitos e bela retórica jazem submersos por 31 anos de 
insucesso. 

O Mercosul, Sr. Presidente, corre o mesmo risco. -Para 
atingir seu ambicioso objetivo - alcançar a fonnação de um 
mercado comum daqui a 40 meses, quando se prevê, inclusive, 
a fOrmação de um parlamento multilateral- impõe-se, repito, 
vontade política. 

O Brasil, como locomotiva do processo, precisa dar res
postas seguras a contradições internas, sem o que- ariieiça 
deixar para trás mais essa oportunidade de diminuir as suas 
incertezas macroeconômicas. 

Falo, Sr. Presidente, S~ e Srs. SenadOreS, da necessidade 
de mUdanças urgentes. De aprendizagem de novas regras. 

Integração é =procesSo cOri:J.plexo que requer, antes_de 
tudo, liberdade: liberdade de competição, fim dos controles 
governamentais abusivas, abertura interna, abominação a 
choques econômicos. 

Alimentando-se da credibilidade, sem confiança, nerihum 
iriVeSfiníeittC)J)i'ospera. Exige, póis, fim â expansão monetária 
descontrolada, à indisciplina no trato das finanças públicas, 
à inflição, à instabi.lidade política e social. 

Respfrarido eficiência governamental, um Estado moder
no, leve, preocupa-se em manter o funcionamento das estru
nuas democráticas e a concorrência pOr meio de legisla~ão 
rj!gulatória correta. Um Estado que apliea seus_ recursos no 
atendimento dos problemas sociais e de infra-estrutura produ
tiva. 

É enorme a responsabilidade do GovernO rieste momento 
particularmente crftico. Concretizara"inte-grltção iegiónal deve 
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ser prioridade perseguida sem vacilação. Só assim aAm.érica _Ministério da Infr!J.-Estrutura, quando fora dos -lirnites dfl. 
Latina, com voz una, poderá, num primeiro passo, ter voz "área do porto"; quando localizadas dentro desse limite, a 
suficientemente forte para fazer-se entender com os poderosos permissão dependerá sempre de CC?Dtrato de exploração, pre
blocos do Norte. E, num segundo momento, juntar-se a eles, cedido de licitação. 
se isto for de nosso interesse e conveniênciâ. - A exploração das instalações portuárias, através de termi-

Muito obrigado, Sr. Presidente (Muito bem)! __ nais privados, dar-se-á sob a modalidade de uso exclusivo, 
o SR. PRESIDENTE (Márcio" Lacerda) _ Concedo a _ quando se t;ratar de_ uso próprio, ?u de us? misto, qu~ndo 

alavra ao nobre Senador Odacir soares. -_ _:-:-_h9UVer ID~VJmentaça_o de me~cado~a_s própnas e de tercei_r~s. 
P Deve assmalar-se, amda, a nnposxçao para que as adnurus-

0 SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se- !rações dos portos adotem estruturas de tarifas compatíveis 
guinte discurso.)~ Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, já com os respectivos si~temas operacionais. 
podemos observar a contCnua diluição das resistências opostas Na Exposição de Motivos n9 10/91, dos Ministros da Justi
ao Programa de Desestatização do Presidente Fernando Co- ça, da Marinha, da Economia, Fazenda e Planejamento, do 
llor de Mello. Se, de um lado, a opinião pública amplamente Trabalho e da lnfra-EsJrutura, salienta-se que a reestruturação 
majoritária aplaude as iniciativas de nlodernização, esvaem- do Sistema Portuário Nacional tomou-se imperativa em face 
se, de outro, à falta de qualquer suporte lógico e convincente, de o modelo vigente, montado a partir de interesses do inter~ 
os derradeiros argumentos em favor da manutenção do gigan- vencionismo e do corporativismo adqtados pelo Estado Novo, 
tismo estatal centralizador, hoje ultrapassado em todo o mun- apresentar-se totalmente esgotado, quer no concernente à es
do. trutura iQstitucional, quer no referente à organização do traba-

São muito poucos, de fato, os opositores que restam. lho. 
Uns concordando no geral, criticam, sem muita- ênfase," as Certamente, um modelo própriO- de economias planifi
particularidades do proces-so; outros, aceitando como inevi- cadas já não pode atender às exigências da hora presente, 
tável e imperiosa a privatização de estataiS~ afnda assim a quando pretendemos edificar sistema perilfa:i:terite de organi
rejeitam pela ridícula razão de não ser outro, mas o Presidente zação social, imune, portanto, ao intervencionisnio eStataL 
eleito, o autor da proposta. - . Encaminhag~o o ProjétO à apredaçao -dO CongtéSso Na-

Ignorados, por despiciendos, esses e outros posiciona- ciogal, disse-nos· o Presidente que os seus termos refletem 
mentes radicais, inúteis ou presos à exaltação de estruturas "a signifiCativa preOCupaÇão do Governo em fixar limites à 
estatais envelhecidas, e prevalecendo os indicadores de que atuação do Estado, bem como de remover obstáculos ao pleno 
as privatizações merecem o apoio de mais de 60%_ da popul_a- exercício do trabalho e à Iivrª iniciativa''. 
ção, é de se confiar em que o Congresso NaCiOnal, es-pelhando Com efeito,"integrando-se ao Programã.Federa1 de Desre
fielmente essa vontade expressa, conclua a discussáo e aprove gUlamentação, a iniciativa visa a modernizar a estrutura por
as propostas governamentais que visam à mOdernidade do tuária brasileira, que, arcaica e sem verbas, mantém cuStos 
Estado. muito acima dos apresentados pelas similares de outros países. 

Destaque-se, entre elas, a contida no Projeto de Lei n\' Dessafonna, o exportador brasileiro é obrigado a praticar 
8, de 1991, que "dispõe sobre a prestação de serviços de preços menores do que os dos concorrentes internacionais, 
movimentação de mercadorias, armazenagem, transporte, vi- para assim compensar as elevadas despesas de embarque. Esse 
gilância e demais serviços corielatos ou afins nos portos, a fato, que muitas vezes importa em perda do merca_~o.im,por
construção e exploração de instalações portuárias, a estrutu- tador, coril gravíssimos prejuízos para o País, repercute taro
ração de tarifas portuárias, e dá outras- providências". ' bém na área de importados e de cabotagem, acrescendo o 

Prevê a proposição do Poder Executivo que os serviços preço de produtos e insumos, retardando o desenvolvimento 
referenciados, compreendendo as atividade~ de estiva, capa ta- da nossa economia. 
ziã, conserto de carga, conferência de embarque e desem~ 
barque, vigilância portuária e limpeza e conservação das em- O ProjetO, como bem define o Presidente, "guarda coe
barcações mercantis, poderão ser livremente contratados pelas rência com a ação do Governo, que prOcura aumentar à com-
entidades estivadoras. ___ petitividade da economia brasileira~. a~ mes~o tempo em que 

Tãl preceituação aplicar-se-ia nos postos organizados ou envida esforços para modernizá-la, dando fim a práticas que 
em instalações portuárias privadas ou rudimentar~s, e envol- funcionam em detrimemq do copj1,1nt9 d8. $Ocieda9,en. 
veria, como entidades estivadoras, além das administrações A propósito, o Fórum sobre a "-Modernização d_os Por
dos portos já estruturados, os armadores, de forma direta tos", promovido pelo jornal O Globo, nesta Capital, concluiu 
ou por seus agentes, os proprietários de mercadoriãs ~_seus _se~~ traba_lhos sob_a exp_ectativa de "'que o Congresso saiba 
consignatários, as c;ooperati_vas d~ mão-d_e-obra e ~~ proprie- atender aos reclamos de modernidade do nosso sistema por
tários, arrendatários ou locatários de instalações portuárias. tuário, aprovando uma lei que impulsione o comércio externo 

A iniciatiVa, que integra, ein regime de urgência urgentís- brã.sileiro, tanto na exportação quanto na importação". 
sima, a pauta de uma dezena de projetes sob apreciação da Aceitou-se que é preciso reduzir os custos do sistema, 
Câmara dos Deputados, relaciona-se àqueles, objetivando e assim chegar à produtividade que __ ~<?rne competitivos os 
modernizar as relações económiCas e -as políticas pUblicas, portoS nacionaiS, recuperando-se, a partir daí, as perdas em 
prevendo, às entidades estivadoras, a faculdade de manu- favor da concorrência. '~em coragem e espírito de renúncia 
tenção de seu quadro de trabalhadores, _com vínculo empre- __ a privilégios e vantagens exclusivistas, será virtualmente im
gatíciO perm-anente, -proibindo-se, pofém, a contratação de possível ao País avançar nesse terreno vital para seu futuro 
mão-de-obra sob o regime Qe trabalho temporário. económico e social". 

A lei pretendida admite aos embarcadores, ou a terceiros, Concordou-se que o Piojeto, consagrando princípios bási-
a construção e exploração de instalações portuárias_privadas, - -cos de competitividade op_e_!acion'!-1 entre os por_tos, extin
inclusive em regime_ cooperativo, mearª"nte- autorizaÇão do guindo reservas de s~rviços e de mão-:-de:~obra, e inaugurando 
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uma fase de liberdade para organizar, ou reorganizar, as várias 
dependências do sistema portuárió nacional, poderá elevar 
o nosso País à condição de forte competidor no mercado inter~ 
nacional. ---- - -

Às conclusões do Fóruin, editorial do Correio Braziliense 
acrescenta que a "privatização dos portos fecl3.ma decisão 
que já tarda para além de todos os limites. Sem inequívoca 
mobilização da inidatiVaparticular para assumir os c:omplexos 
portuários, o Br-asil permanecerá inabilitado_ à competição 
internacional, seja para exportar, seja para ·receber equipa
mentos e bens de capital estrangeiros. Uma política paterna
lista e tecnicamente deplorável transforma as taxas portuárias 
nacionais em obstáculos intransponíveis à atividade de inter
câmbio, enquanto viabiliza o s.1,1cateamento das instalações''. 

É verdade. O Porto de Santos,_ segundo ~O_IlJ_PrOva repor
tagem de O Estado de S. PaUlo,' soma 50 anos- de ~traso. 
Embora seja a maior unidade do_sisterna portuário brasileiro, 
movimentando 30 unidades de tonelada$ ap.ualmente, apre
senta ineficiência dos seus serviços, cobra as tarifas mais éaras 
do mundo~ tem baixa produtividade e comprovado excesso 
de servidores. 

Administrado pela Companhia Docas do Estado de São 
Paulo- CODESP, estatal federal que o controla há 11 anos, 
o· Porto de Santos vem perdendo competitividade ano após 
ano, por conta desses fatores da absolescência dos equipa
mentos, ao longo dos últimos 100 anos~ Para mudar esse qua
dro, ampliando o cais, construindo o pátio de (Ontaineres 
e edific3.nd0 os depósitos-de grãos, os diretores contam receb(:!r 
mais de 215 milhões de dólares _d_Q_ Japão, proveniente de 
empréstimO há pouco celebrado, e 145 milhões de dólares 
do T esQuro Naci_onal. 

Mesmo coffi esse aumeritO.dO eii.di.vidainento, e Com a 
substancial ajuda dos contribuintes, os investimen-toS não pro
duzirão resultados ·antes de 1995. __ A~é h~, _o~ até que se inicie 
o processo de privatização, o Porto de Sa,ntos conti-1_1\J.ará co
brando taxas de embarque astronómicas, onde se incluem, 
entre outros adicionais, o de 19,1 %, destinados à comple
mentação da aposentadoria_dos portuários. 

O Porto de Santos_ conta com a melhor infra-estrutura 
do País, apesar de tudo. Distante 100 quilónietios da capital, 
liga~se a ela por duas rodovias, e pelas linhas da Rede Ferro
. viárias Federal e da Fepasa. Na área portqária, há uma rede 
de mais de 200 ridl metros. 

Em cerca de 12 quilómetros de cais, atrac-am e·zarpant 
em média 52 navios por dia, com o auxílio de 13 rebocado_res. 
Possui 55 armazéns para carga geral, 4 para containeres, 9 
para fertilizantes, 3 para sal e 7 para farelos, além de 291 
tanques para granéis líquidos e 3 silos. · 

Já o Porto de Paranaguá, corretamerite Visto como um 
dos mais t:ficientes do Paí_s, e que acolhe invC$timentos_priva
dos, na sua modernização, vem multiplicando por seis, a cada 
20 anos, o movimentO de carga e descarga. _N:e~e. o __ custo_ 
de embarque de um tonelada de soja é deUS$ 4,5, enquanto 
em Santos alcança US$8,15- quase o dobro. 

Com uma estriitiltâ muito menor, posto que dimensio
nado para receber 13 navios diários, IDoVimen:fou 13 -m-ilhões 
de toneladas/ano, nessa tarefa _enipregando 1.250 trabalha
dores. Santos, para movimentai' 30-níilhões de tOneladas, co
mo vimos, ocupa 8.500 servidores, com um custo, att setembro 
último, de 5 bilhões de cruzeiros, praticamente- o total dõ 
faturamento de 6 bilhões e 400 milltões de cruzeiros de Parana-
guá, no mesmo período. - --

-_O Porto de Paranaguá, distante 100 quilôrnetros de Curi
tiba, padece também de escassez de investimentos ........:. mal 
que aflige as 38 outras JJTiidades componentes do SiSte!na 
Portuário Nacional. Para manter uma tãxa média de cresci
mento de 8% ao ario, precisa aplicar 50 milhões de dólares 
até 1993-

-Reduzindo de 20 dias para 10 horas o processo de embar
que de 30 mil toneladas de grãos, transformou-se no maior 
porto de exportação desses produtos. Para es~e resultado, 
contribui a manutenção de tarifas competitivaS, a Capacidade 
de armazenagem, os equipamentos e as ligaçôes rodoviárias 
e ferroviárias. 

O Porto dispõe de estacionamento para 1.500 Caminhões 
e de ·30 quilómetros de linhas ferroviárias, na sua zona de 
irifluência. O ~is rilede 2.610- metros, ·para navio'S- de 270 
metros, e capacidade de carga de 80 mil toneladas. Conta 
com 23 armazéns para carga geral, podendo guardar mais 
de 1 bilhão de toneladas de grãos e farelos, e mais 42 mil 
toneladas de óleos vegetais e 182 mil metros cúbicos de deriva
dos de petróleo. 

Conclusivamente, a principQl díferença entre os -portos 
de santOS e de Paranaguá, conforme mencionamos no curso 
deste pronunciamento, está rio fato de ó primeiro pe-rtencer 
ao Governo Federal e~ o _segundo, de ser administrado, em 
conjunto, pelo Governo estadual e pelo setor privado. Nos 
últimos 4 anos, de um investimento de 1:j2 milhões de dólares, 
a participação das empresas privadas_ chegou a 75 rriilhões 
de dólares. 

Assim, o Porto de Paranaguá fechou o ano de 1990 com 
um superávit de caixa de 208 milhões de cruzeiros - fruto 
da participação de capitais privados, que lhe asseguraram regu
lar eficiência. O de Santos, estatal, confirmou o seu grau 
de ineficiência pelo resultado de uma proporção simples: em
pregou 8.500 pessoaS para movimentar 30 milhQes de tonela
das, enquanto o de Roterdã, utilizando apenas 2 mil homens, 
movimentou 296 Õlilhões de tonéladas. 
_ . _Exemplos como esses, de nosso incipiente projeto de 

desestatização, explicam as ra:z;ões pelas quais numerosos paí
ses, das mais variadas regiões do globo, vêm deixando à inicia
tiva privada o controle gerencial de empresas que não se desti
nam ao cumprimento das funçQes -do Esfado. Denotam, ao 
mesmo tempo, que o êxito tJniversal desse processo só o pode 
recomendar a nações onde subsis~em arraigadas tradições esta
tizantes. 

A eliminação dos desperdícios e das ineficiências da má
quiná e-statal- diSso ninguém duvida-, constitui requisito 
básico de qualquer processo de modernização da economia. 
No caso dos portos, responsáveis por 98% das trocas íntei'na
cionafs e por um movimento de 50 bilhões _de dólares, em 
1990, é necessário ter em mente que a sua participaÇãO no 
mercado mundial limita-se a 10% do produzido e a 6% do 
importado. Somente adotando-se o projeto de privatização 
será poSsível mudar esse quadro e aumentar a participação 
brasileira nos portos do comércio exterior. 

O Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, na mensagem dirí
gida'aos SenhoreS Parlamentares, quando transcorria a sessãp 
inaugUral da presente Legislatura, o Presidente- Fernando Oh
llçi ~e Mello vol~~u a enfatizar a sua promess~ de redefinir 
aS funções do Estado e de promover mudanças profund~s 
na êconomia, sentenciando que "é sob a perspectiva da partici
pação do Congresso que pretende conduzir o País a caminho 
da modernidade". 

I 
\ 
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Por tudo quanto vimos, não faltará, por certo, em ambas 
as Casas do Parlamento, o apoio decisivo e maciço a esse 
grandi_oso projeto. Não apenas porque se trata de r~[eren~il! 
acertada iniciativa de Governo, mas, sobretudo, c!e_Jr ao en
contro de justa, legítima e das mais caras aspirações do po~o 
brasileiro. -

Muito_ obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Márcío Làccrda) - CóAccdo a 
palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

S. Ex~ declina da palavra. _ · 
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitádo CCafCteíra. 
S. Ex~ não· está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) -Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou_ cncernr-cHrtrabalhos, 
designando para a sessão extr_aordinária das 18h30min, ante
riormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l

REQUERIMENTO N" 762, DE !991 

Votação, em turno único, do Requerimenfo n" 762, de 
1991, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, solicitando, 
nos termos do art. 258, do Regimcntç_Jnt~ITtO, a tra-mitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado n" 226, cl~J991, com 
o Projeto de Lei da Câmara n" 81, de 1991, que já tramita 
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n" 91, de 1991. 

-2-
REQUERIMENTO N? 774, DE 1991 

Votação n" 774, de 1991, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando, nos termos do arL_ 71, incisos II e IV 
da Constituição, sejam realizadas, pelo Tribunal de Contas 

da União, auditorias contábil, fin~nceira, orçf!mentária, ope
racional e patrimonial nos convênios qUe especifica. 

-3-
REQUERIMENTO N• 776, DEI991_ 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 776, de 
1991, de autoria do_ Senador Odacir Soares, solicitando, nos 
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n\' 81, de 
1990 (n" 683/89, na Casa de origem), de ineciativa do Presi
dente da República, que estabelece as diretrizes para os planos 
de carreira do serviço público civil da União e dá outras provi
dências. 

Ata da 194a Sessão, em 30 de outubro de 1991 
13 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro 

ÀS 18 HORAS E 30-MINUToS, ACHAM-SÉ PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias do Nascimento - Alfonso camargo.- Albano 
Franco - Alexandre Costa - Alfredo campos - Alü:Jir Ga
briel- Alufzio Bezerra - Ámazonino Mendes - Amir !.ando 
_Antonio Mariz- Aureo Mello- Beni V eras- Carlos Patro
"cfnio- César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de~
valho - Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dirceu ÇaiJ1elro 
- Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Espe
ridilio Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Hennque Car
doso - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson 

Cnmata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hum; 
berto Lucena - lr3:m ~araiva - Irapuan Costa Júnior :- J oao 
Calnion- João França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro·...:. Jo
saphat Marinho- José Eduardo- José Fogaça- José Pau
lo Biso!- José Richa- José Sarney- Julio campos- JW>ia 
Marise - J utahy Magalhlies - Lavoisier Maia - Levy Dias -
Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio Por
tella- Magno Bacelar_~_Mansueto de Lavor- Mareio Lacer
da - Marco Maciel - Mário Covas -" Marluce Pinto - Mau
ro Ben_~des - Nabor Júnior - Nelson carneiro - Nelson 
Wedekin - Ney Maranhlio - Odacir Soares - Onofre Quinan 
- Oziel Carneiro -Pedro Simon - Racbid Saldanha Derzi -
Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bace-
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lar- Telmo Vieira- Teotonio Vilela Filho - Valmir campe
lo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneirô} =-A lista de 
presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhoS. 
Não há expediente a ser lido. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car-

valho, primeiro orador inscrito. - -

O SR. CID SABÓIA DE CARV ALHO-{PMDB - CE. 
PrOiluncia o Seguinte discurso. Sem revi_são do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. 5eriadores, a imprensa brasileira divulgou, 
em suas últimas edições, a inteilção do Governo respe-itante 
ao funcionalismo público federal. E há, esbo_çado na impren
sa, uma nova sistemáfici para a organização dos cargos dos 
servidores públicos federais na administração direta, como 
também nas autarquias e fundações. 

O Senado Federal recebeu, ano passado~ vindo da CâmaR 
ra dos Deputados, um projeto, oriundo ainda do Governo 
do ex-Presidente José Saroey~ tratando exatamente do plano 
de cargos à organizaç_ão de carreiras1 com esse mesmo objetivo 
do anúncio que agora é dado pela imprensa, refletindo o 
pensamento do Governo Collor de Mello a respeito desse 
assunto. 

Ano passado, começamos os 'e-Studos a esse respeito. Na 
Comissão de Constitlifçâó~ Justiça e Cidadania, funcionei co
mo Relator desse projeto, mas, ao-final de tudo, resolvemos 
esperar um pouco, esperar que tudo se aclarasse, porque o 
tempo, na verdade, é o grande mestre. Nos estudos que fize
mos, em nosso gabinete, recebemos comissões de diversas 
entidades de funcionários públicos. E era impossfvel, até en
tão, a obtençãQ_d_e uma idéia comum, um entendimento gené
rico sobre a matéria, um consenso sobre o assunto, Melhor, 
portanto, foi i1ã6 prolatar o parecer final e levá-lo à Comissão 
de ConstitUição, Justiça e Cidadania. -

Ainda há poucos dias, recebi uma comissão formada d_e_ 
diversos servidores, de origem diferenciada, que vinham pedir 
que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania fiZesse 
um novo seminário so_bre o assunto, porque isto já havíamos 
realizado em _outra ocasião, abordando igualmente temas fun
cionais. Fiz isso juntamente com_ o Senador ~Odacir Soares, 
quando eu era Presidente da aludida Comis$ãO e S. Ex~ o 
Vice-Presidente. Tratávamos, primordialmente, do Regime 
Jurídico Único, que hoje já é uma realidade. 

Mas o plano de cargos, este nunca conseguiu encontrar, 
através de nós, através_ das comissões_ que nos visitaram, um 
denominador comum. 

Agora o Presidente Collor vai enviar, naturalmente como 
substitutivo, através de algum Senador, essa matéria para co~ 
nhecimento do Senado Federal. Não_temos ainda minu_d_ências 
á esse respeito; sabemos apenas que é pretenSão _do Governo 
que urna nova lei designe três carreiras tão~somente. 

Essa idéia inicial, Sr. PreSidente, Srs. Senadores é _boa, 
porque há de simplificar o serviço PUblico brasileiro, que pri
mou por ser confuso, sempre foi muito confuso com carreiras 
nunca perfeitamente definidas, com readaptações que foram 
realizadas ao longo do anos, mas que nunca resolveram prag
maticamente a questãO-do funcionário público do_ Brasil. No 
seio do serviço público_ sempre houve essas diferenças indese
jadas, o tratamento injusto, aquilo que gerou como resposta 
o princípio da insonomia, que está prescrito na Constituição 
Federal. 

Hoje, o Senador Odacir Soares apresentou requerimento 
- que será votada, possivelmente, nesta reunião - onde 
pede_ que venha a plenário esse projeto ainda do Governo 
José Sarney. Isso naturalmente para ensejar a apresentação 
desse substitutivo _em plenário, quando seria melhor, Sr. Presi
dente, que esse substitutivo fosse apfesentado no âmbito da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Como não 
há mãis prazo para isso, o Senador Odacir Soares resolveu 
fazê-lo, pelo que presumo, perante o plenário do Senado Fede
ral. Isso é muito importante. Vamos então aguardar esse re
querimento, Sr. Presidente, para nos posiciOnafmoS a_ respeito 
dc;:lç na hora específica, oportuna, de sua votação. 

De modo, Sr. Presidente, que encerro esta fala, que é 
um merõ íntróito ao que pretendo discutir-nesta Cisa, dizendo 
que o PMDB está no aguardo desse substitutivo para estu~ 
dá-lo, porque mesmo em plenário teremos uma posição clara 
a esse respeito, apenas rogando que haja fempo para escutar~ 
mos as lideranças das entidades sindicais que muito se preocu
pam com essa matéria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho, 
o Sr. Dirceu Carneiro, ]9 secretário, deixa a Cizdeira 
da presidência, que- é ocupãda-pelo Sr. Mauro Bene~ 
vides, fresidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me
sa, projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 85, DE 1991 

Acrescenta um parágrafo ao art. 7~ da Resolução 
do Senado Federal n• 96, de 1989. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É acrescido ao art. 7• da Resolução do Senado 

Federal ~9 9?_, de 1989, o seguinte parágrafo: 

u§ 49 Não serão submetidas aos limites e condi
ções fixadas nesta resolução as garantias prestadas por 
empresas de participações controladas indiretamente 
pela União no caso de controle compartilhado do gaR 
rantido em decorrência de acordo de acionistas. n 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na- data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Através da Resolução n9 96, de 15 de dezembro de 1989, 
alterada pela Resolução n9 45, de 1990, o Senado Federal 
fixo"u limites globais para ?S operações de crédito externo 
e--iilterno da União, de suas autarquias e demais entidades 
CQntroladas pelo Poder Púb1ic0 Federal e estabeleceu limites 
e condições para a concessão da garantia da União em opera-
ções de crédito externo e -lnteiifo-. -

Consoante -dispõe a mesma Resolução, ficaram sujeitOs 
a tais limites e condições as concessões de quaisquer garantiaS 
por todas as empresas controladas, direta ou índiretamente, 
pela União. 

Ocorre que, nesse universo de contro1adas~ se acha iilCluí
do um tipo de empresa cuja natureza, atividade e fim lhe 
conferem característica "própria. É a empresa de participaÇões 
(bolding),que tem ? objetivo precípuo de associar-se a outias 
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empresas, da iniciativà privada, paTa cónstituição de ~ma nova 
empresa privada, atuando, assim, como agente governamental 
e elemento indutor de desenvolvimento de um setor da econo-:-
mia nacional. -

Muitas vezes, dessa associação resulta um cóntróle c~m.: 
partilhado da_~~va _empresa entre aholding estatal, sócia min9-_ 
ritáriá,-e· õs s6cios· privados, o qual é disciplinado por um 
ac-ordo de acionistas, cujos objetivos Inais imP?~~_!int~s sã9 
os de regular interesses e de definir o ~quacionamentó dos 
esforços dos sócios ·na condução das atividades da empresa 
por eles controlada. 

Nesse sentido, muitos desses acordos impõem até expres
samente a prestação de garantia proporcioi:tãl j)elos sócios 
nos financiamentos necessárioS à_ consolidação do empreen-_ 
dimento. ---

Com a promulgação da citada Resolução, as empresas 
de participações controladas pela União se viram na contin
gência de, uma vez atingido o limite nela prescrito, não pode
rem mais prestar, nas operações das sociedades de que partici
pam, qualquer garantia, em descomp-asso com os demais só
cios Privados, sendo, assim, compelidas ao descumprimento 
de compromisso_assumido quando da associação. Há casos 
até em que tais sociedàdes iêm a incull_!_~Ecia ~e desenvolver 
projeto aprovado pelo próprio GovernO Federal e, para tanto, 
necessitam recorrer ã captação de recursos através de emprés
timos que demandam a garantia proporcional de seus sócios. 

Sendo o papel precípuo da holding estatal dar suporte, 
como elemento indutor de desenvolvimento, ao progresso de 
tais iniCiátiVas, se-ria inadequado íri:tpedi-la de,-uma vez atingi
dos os limites fixados pela citada resolução, as·sumitJ)ioporcio
nalmente a garantia demandada para a ~btençáo de recursos, 
de vez que seria até inaceítáVeJ"para o credor pretender-se 
onerar apenas os sócíos privados com esse encargo. 

Registre-se ainda, que a própria Resolução II" 96, çle .15 
de dezembro de 1989, já 1admite, no seu att. 99, a excepciO
nalidade de a União pleitear a elevação dos limiteS ali previs
tos. No entanto, o rito processual desse pleito (a ser inaugu
rado como descrito no parágrafo único do mesmo artigo) certa
mente trará para as empresas privadas que contam com a 
participação-de uma holding estatal_ uma sucess~o- jndispen
sável de procedimentos formais incOmpaffVel com a agilidade 
necessária ao andamento das atividades de uma empresa mo
derna, impondo-lhe uma si~itm"ção de desvantagem em relação 
ãs suas concorrentes. Isso sqm levar ainda em conta a eventua
lidade de ter de se aguardar o decurso de um período de 
recesso parlamentar. 

Finalmente, importa nlencionãr que--o -presente projeto 
busca atingii tão-somente as prestações de garãntias pelas 
empresas de participações controladas indiretamente pela 
UniãO, nos casos de controle compartilhado por fo!ça de acor
do de acio_nistas. Vale dizer, o projeto Ilã-o altera o teto de 
endividamento de tais CI:npresai; e mantém SUjeitas-ãos- limites 
da citada resolução as empresas que contam com -a partici
pação direta do Estado, por entender-se que 1 em razão -de 
sua estreita vinCulação com a União, devem permanecer sob 
o atual mecanismo de controle. 

Tais razões moftVãfam a apresentação do pres~_t_!!~ -proje·
to, cujo acolhimento r_edundária em possibilitar-se àquelas 
empresas não só atender aos compromissos por elas ~ss?I!lid~_s 
- com o que se resguardariam os acordos de ac1omstas J~ 
existentes e não se früstraria a expéctativa dos sócíos privádos 
-, mas também partidpar---;-em igUaldade de .condições com 

a iriiciativa privada, da imPlantação e- do progresso de novos 
empreendimentos. 

. Sala das Sessões, 30 de outubro de 1991. -Senador 
Guilherme Palmeira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N' 96, DE 1989 

Dispõe sobre limites globais para as operações de 
créditos externo e interno da União, de suas autarquias 
e demais entidades controladas pelo poder público fede
r_al e estabelece limites e condições para a concessão 
da garantia da Pnião em_ op_eJ:1lÇÕ~s de crédit!l ~'J,:tetn_o 
e interno. 

Art. 1" Subordinam-se às normas fixadas nesta ·rest>lu
ção as operações de crédito interho é externo, inclUsive as 
de arrendamento mercantil, realizadas pela União, ·por suas 
autarquias e pelas demais entidades_ controladas pelo poder 
público federal, bem assim a concessão-da garantia da-União. 

Parágrafo único. Pára os efeitos desta resolução, com
preende-se como operação de crédito toda e qualquer obriga
ção decorrente de financiamento ou empréstíníóS, ~-e-diailte 
a celebração de contratos, emissão e áceite de títulos, ou 
concessão- de quaisquer garantias, que represente compro
missos assumidos com credores situados no País e no exterior. 

Art. 29 As operações" de crédito realizadas em um exer
cício não poderão- exceder o montante das despesas de capital, 
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares 
ou _especiais, coni finalidade precisa, aprovadas pelo POder 
Legislativo por maioria absoluta e o~se~v~do o ~i~p~stó no 
art. 37- do Ato das DispoSições Cciflstif':lc1onais Transitórias 
e o previsto- nesta resoluÇão. - -- : 

Art. 39 As operações de crédito intern.o e externo -de 
natUreza financeira da União e- de suas autarquias e a conces
são-de garantias pela União observarão os seguintes ljmites: 

I-o montante global das operações realizadas no exer
cício-financeiro anual não poderá ultrapassar o valor ·dos dis
pêndios com encargos e amortizações da dívida fundada, ven
cida e vencível no ano, devidamente atualizada, acrescido 
do equivalente a dez por cento da -receita líquida real; 

II -o dispêndio anual máxírilb, compreendendo- prin
cipal e acessórios de todas as operações, não poderá ·ultra
passar a -margem de poupança real. 

§ 1~' Entende-se por receita líquida real, para os efeitos 
desta resolução, a receita realizada nos doze meses anteriores 
ao mês que se estiver apurando, _excluídas a~ _receitas prove
nientes de operações de crédito e de alienação de bens. 

§ 29 Entende-se por margem de poupança real, para 
os efeitos desta resolução, o valor da receita líquida deduzida 
das despesas correntes pagas e acrescidas dos encargos e 'das 
amortizações da dívida fundada pagos·. -· · 

- § 3~ Os valores utilizados para o cálculo da receita líqui
da -real e da margem de poupança real serão extraídos dos 
balancetes mensais da União e de suas autarquias, dos doze 
meses anteriores ao mês que se estiver apurando, e corrigi~os 
mês a mês, pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ou 
por outro índice que vier a substituí-lo, adotando-se como 
data-base o dia primeiro-de cada mês. 

§ 49 Não serão computados no limite definido no inciso 
II do caput deste artigo os disRêndios com as operações garan
tidas pela União, contratadas até a data desta resolução. 

- § 5' Quando o tomador das operações de crédito a que 
se refere o parágrafo anterior atrasar, por mais de trinta dias, 
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o pagamento do serviço da dívida excluída nos term_os do 
parágrafo anterior, será ·a respeCtivo valor, com os acréScimos 
correspondentes, computado para efeito da apuração do limite 
definido no inciso II do caput deste artigo. 

§ 6'1 A União poderá pleitear ao Senado Federal que 
as garantias prestadas a determinada autarquia, fUndação insti
tuída e mantida pelo poder público federal, ou empresa em 
que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioría do 
capital social com direito a voto, não sejam computadas para 
efeitos dos limites iridicados neste artigo~ desde que comprove 
que: 

I- a operação de crédito é destinada a financiar projetós 
de investimentos ou a rolagem da dívida pública; e 

II - o ente garantido possua capacidade de honrar os 
compromissos assumidos. 

§ 39 Os pedidos de autorização para a realização das 
operações a que se refere este artigo serão encaminhados 
ao SeUado Federal instruídos com: -

a) eXpOsição de motivos do Ministro da Fazenda; 
b) análise dos custos e benefícios económicos e sociais 

do projeto a ser financiado pela operação de crédito; 
c) análise financeira da operação; 
d) análise das fontes alternativas de finariciamento do 

projeto; 
e) data de início do programa ou do projeto e informação 

--Sobre_se o mesmo está incluído na lei orçamentária anual; 
O- informações sobre o atendimento do disposto no inciso 

HI do art. 167 da Constituição e dos demais limites fixados 
nesta resolução, no que couber; 

g} informações sobre as finanças do tomador e do garan
tidor, destacando: 

§ 79 Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior 
serão encaminhados ao Senado Federal, devidamente instrui
dos com: · !) montante da di'vi·da, ,·nte· rna e externa·, I- documentação hábil à comprovação _da capacidade 
de pagamento da autarquia, fundação ou empresa; 2) cronograma de dispêndios com a divida, interna e ex-

tema; 
II -lei que auto"riZe a concessão de garantia não compu- 3) cronograma de dispêndios com a operação a ser auto-

tada nos limites desta resolução; rizada; 
III -comprovação da inclusão do projeto no orçamento 4) comprovação da capacidade de pagamento da ope-

de investimentos das empresas sob seu controle bem como ração; 
pa lei do plano plurianual e na lei de diretri.zes orçamentáii3.s. S) débitos vencidos e não pagos; 

§ 8"' E:x:cetüam-se dos limites previstos neste artigo a 
emissão de títulos da dívida pública federal destinada a finan- 6) informações sobre as dotações orçamentárias relativas 

ao projeto; ciar o prograrila de reforma agráriã e- O refin3.nCülni~n~o da 
dívida externa garantida pelo TéSoürO Nacional, -desde que h) comprovação de que o projeto está incluído na lei 
autorizados nas leis orçamentárias. -- - - _ . do plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

§ 9"' A Cóncessão de garantia.do Tesouro Nacional em i) pare_cer preliminar da Procuradoria-Geral da Fazenda 
sobre a minuta do contrato; operação de crédito interno e externo dependerá: 

I- do oferecimentO de garantias suficieiites para o paga- j) outras iriformações que habilitem o Senado Federal 
menta de qualquer desembolso que a União possa vir a fazer a conhecer perfeitamente a 0-penlção de crédito. 
se chamada a honrar a garantia; Art. 59 Os ·contratos telativos a operações de crédito 

. externo não podem conter qualquer cláusula: II- que o tomador não esteJa inadimplente coin a União 
ou cnm as entidades controladas pelo poder público federal; I- de natureza política; 

III- que o Estado, o Distrito Federal ou o Município II- atentatória à soberania nacional e" à ordem_ pública; 
demonstre: III- contrária à Constituição e às leis brasileiras; 

a) o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição IV- que implique compensação automática de débitos 
e no art. 38, parágr3f0 único, do_Ato das DisposiçõeS ConStitu- e créditos. 
cibnais Transitórias; - §19 Os eventuais litígio~ ~ntre a União ou suas autar-

b) o pleno exercício da competência tributária que lhe quias e o credor o.u arrendante, decorrentes do contrato, serão 
confere a Con-stituição.· · ---- ~---- - - , ~resolvidos-perante o foro brasileiro ou submetidos_ a arbi-

Art. 49 As operações de crédito externo aeqUãlquer tragem. 
natureza, da União e de suas autarquias, bem como a conces- § 2~' Poderão ser aceitos, nos_ instrum~ntos contratuais 
são de garantias pela União deverão, ainda, obedecer aos _ respectivos, as cláusulas e condições usuais nas operações de 
seguintes limites e condições: empréstimo ou arrendamento mercantil leasing no mercado 

I- o moritante global anual não poderá ultrapassar cin- internacional, obecidas a.s normas desta solução. 
qüenta por cento do valor do saldo médio das exportações Art. 6'-' Subordinam-se ãs nonnas fixadas no § 3~'. do 
dos últimos três anos; _ art. 49 e no art.- 5~' os contratos relativos às operações de 

II- as garantias concedidas pela União em um exercício crédito externo de interesse dos Estados, do Distrito Federal, 
financeiro não poderão exceder a cinqüenta por cento do ___ dos Municípios e de suas respectivas autarquias. 
montante estabelecido no item I deste artigo; Parágrafo único. Subordina-se às normas nesta resolu-

III- a sua realização depende de prévia e expressa auto- ção _a celebração de qualquer aditamento a contrato relativo 
rização do Senado Federal. . _ _ a operação de crédito externo que preveja a elevação dos 

§ 1 ~' Não se contabilizam, nos limites de que trata este valores mutuados ou financiados ou a redução dos. prazos 
artigo, as renegociaÇões da dívida externa _que representem de amortização. 
a simples prorrogação dos prazos de liquidação de dívidas - .A:rt. -79 O montante global anual das operações de cré· 
vencidas, anteriores à promulgação desta resolução. dito, iriterno e externo, das fundações instituídas e mantidas 

§ 29 A renegociação ou a rolagem das operações de pelo Poder PúbliCo Federal, bem como das empresas_ em que, 
crédito externo serão submetidas à deliberação do Senado a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
Federal com todas as informações pert1nente.s.. soci3l com direito a voto não poderá ultrapassar: 
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I -o valor dos _encargos e das amortizações da dívida de promissórias, aceite de duplicatas ou de operações simi-
paga; e o lares. 

II- o equivalente a dez por cento do valor do ativo - - Art-. i2. A inobservânCia das disposiç~~-s da pr~sente 
permanente e a dez por cento do patrimônio líquido da entida- resolução sujeitará os responsáveis às- sanções pertinentes, 
de no mês imediatamente anterior ao que estiver em curso. cab_endo ao Banco Central d_o Brasil exercer a competente 

§ 19 Os comprOmissós assumidos pelas entidades refe- fiscalização, no âmbito dos mercados financeiros e de capitais, 
ridas no caput, com credores situados no País e no exterior, nas formas prevista em lei. 
por prazo inferior a trezentos e sessentã. dias não se ião subme- Art. 13. Excetuam-se dos limites fixados nesta resolu
tidos aos limites e cõridições fixados nesta resolução, desde ção as operações de crédito que re-presentem compromissos 
que seu montante global anual não ultrapasse o valor do ativo assumidos pelo Banco Central do Brasil e pelas institUiÇões 
circulante. -- ____ _ - finan·ceiras federais, q_ue serão disciplinadas em resoluções 

§ 2"' Osvaloresutilizadosparã.ocálcuío_doativoperma- espeCJiicas. ·-· · ·· - _ .-. : 
nente e do patrimônio líquido serão extraídos do balancete Art. 14. As resoluções ·do Senado Federal que autori
mensal, depreciados e corrigidos monetariamente conforme zero as operações de que trata esta resolução, incluirão, ao 
o -disposto na Lei n"' 6.404, de 15 de dezembro ·de 1976-. menos, as seguintes informações: 

§ 39 A correção a que se refere o parágrafo anterior r- valor da operação e moeda em que s-erá realizada; 
terá como data-base o dia primeiro de cada mês. II- objetivo da operação e órgão executor; 

Art. 8"' O Poder Executivo remeterá a0-Seri3.dó Fede- III- condições fi~anceiras básicas da operação; 
ral, trimestralmente, informações sobre a posição-do endivida- IV- prazo para o exercíciO--da autorização. 
mente da administração pública federal, direta e indireta, Art. 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua 
discriminando por órgão e ~ntidade: publicação, até 31 de outubro de 1991. 

. Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 
I- o montante da dívida flutuante.e co-nsolidada, interna Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. -Senador 

e externa; · - . Nelson Carneiro, Presidente. 
II- o cronograma de desembolso com o princiPal :e os 

encargos, inclusive a dívida ven_cida e não paga; (A ComiSsáó -d~ Assuntos Econêmicos.) 
III- a síntese da execução orçamentária; 
IV- os limites e as condições aplicáveis e Os ValOres : - O _SR. P~ESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 

autorizados e os já_ comprometidos. _ _ ____ lido ~_çrá publicado e remetido â comissão competente. __ _ 
~_:t. 9~ Em c~-~0 _,;:_xcepciónal, devidamente justificado, Sob~e a me~a. requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~> 

a Umao poderá pleitear a elevação temporária dQs.limites Secretáno. --
fixados nos arts' 3~' 4~> e 79 desta resolução. É -ii cio o_ seguinte 

Parágrafo único. .Os peôidos de que trata este artigo REQUERIMENTO N• 783, DE 1991 
deverão ser encaminhados ao Senado Federal instruídos com: r -lei autorizativa; · · . Requeiro_ nos termos do art. 281 do Regi_mento Interno 

II- características da operação: prazo, taxas de juros, ~dispensa de mterstfcio e prév!a-distribuição de avulsos, para 
encargos, cronograrn_â fmanC:eito; e - - ._-: -- ~---~ - mclu_s~o em s>-rdem do_ Dia da Mensagem n~ 270/91 (n~ 561191, 

III- informações sobre a situação fi.Dancelra do reque- na ?rfgem) Do Senhor Presidente da República, encamí-
rente. ,n?~~O-~C? S~nª-~o ~çde_ral, proposta para que seja autorizada 

Art. 10. Os limites fixados no art. 311 desta resolução a co?tratação,· med1ante garantia da União, de operação de 
não se aplicam âs operações de crédito por anteCiPação da 7rédito ex~erno, no válor de até US$&,~QQ,OOO.OO,_de plincipal, 
receita orçamentária autorizada por lei. Junto .. à Pnvate Export Funding Corporatio;n- PEFCO, esta-

§ !9 O saldo devedor das operações a que se--refere belecx.da nos Estados Unidos da América". - --
este artigo não poderá exceder a vinte e cinco por cento da Sala das Sessões, 30 de outubro de 1991.-= --S-enador 

Raimundo Lira. 
receita líquida estimada para o exercício financeiro qáe ésiiVér 
em curso, inclusive computada a re-ceita líqUida estimada para 
a abertura de créditos suplementares ·aplovados até a data 
de realização da operação. 

§ 29 O dispêndio menSal, compreendendo principal e 
acessórios. não poderá ultrapassar a sete por cento da receita 
líquida estimada para o exercício finanCeiro que estiver em 
curso, inclusive computada a receita líquida estimada para 
abertura de créditos -supJeinentares aprovada até a data de 
realização da operação. 

§ 39 As opera-ções de que trata este- artigo- deverão ser 
obrigatoriamente liquidadas até trinta: dias a20s q ericeira
mente do exercício em qúe forem contr;:ttadaS, excetuadas 
aquelas contratadas no último ano do mandato do Chefe do 
Poder Executivo, que deverãb ser Iiqllidadãs- no pr<?pr~o C?Xer-
cício financeiro. ----- ------ ---- --- .. - _ ---~--~ ~- ., -

Art. 11. É vedado à União e âs suas ·autarquias assumir 
compromissos diretamente com forne'cedores, prestadores de 
serviços ou empreiteiros de obras, mediante emissão ou aval 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
Q_r~_querimento. - --

Os Srs·. Senadores que o aproVam queiram permanecer 
sentados .. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o· requerimento, o projeto a que se refére figu

rará na Ordem do Dia da próxima sessão._ 
Sobre a mesa~ requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. . ~: 

ÉJido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 784, DE 1991 
- --- - I - --

NOS termos <;lo art. 281 do Reg~mento In!~mo, requéiro 
- di~pensa de inte~stfcio e p~via distribuição- de avulsos para 
o Projeto de Resolu~ão n• 81, de 1991, que autoriza a Repú
blica Federativa do Br<;1sil a elevãr tempõrariamente os limites 
9e endividame1,1to a que se refere o art. 79 da Resolução n~' 

j 
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96, de 1989, do Senado Federal, de oitenta e seis bilhões 
e trezentos e Sessenta e seis milhões para cento e setenta 
e quatro bilhões e seiscentos milhões, para possibilitar a con
tratação, pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco -
CHESF, com garantia da Un'ião, de equipamentos de fabri
cação nacio-nal a serem utilizados no projeto de implantação 
da Usina Hidrelétrica de Xingó, a fim de que figure na Ordem 
do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, de outubro de 1991. - ESperidião 
Amin - Divaldo Suruagy - Onofre Quinan. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento. - - -

Os Srs. Senãdores_ que o aprovam queiram pennanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o_ requerimento, o projeto -a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da próxima sessão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 

Secretário. - --- - - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 785, DE 1991 

Nos termos do art. 335~- alínea b, do Regimento Interno, 
requeremos urgéncia para o ProjetO de Lei da Câmara n"' 
97, de 1991 (n' 1.992/91, na Casa deorigem), de iniciativa 
do Sr. Presidente da República, que reajusta valores da tabela 
progressiva para cálculo do imposto de renda. 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1991. - Marc<J Maciel 
-Henrique Almeida- Dario Pereira- Josaphat Marinho 
- Aureo Mello -Wilson Martins -Francisco Rollemberg 
- Mauro Benevides - Rachid Saldanha Derzi - Chagas 
Rodrigues - Almir Gabriel --José Eduardo - Ronan Tito 
--Louremberg Nunes Rocha - Levy Dias ~Jonas Pinheiro 
- Affonso Camargo--- Lourival Baptista- Jtínia Marise 
- Beni V eras- Gerson Camata- Lucidio Portella- Ira-
p~an Costa Júnior 7 Espeiidfão Amin --Amif Lando -
César Dias - Elcio Alvares -Raimundo Lira - Amazonino 
Mendes - Divaldo Suruagy- Humberto Lucç:::na.- Ono;(r~ 
Quinao - Oziel Carneiro - José Richa - Mailuce Pinto 
- Garibaldi Alves Filho - Moisés Abrão - João Rocha 
- Nabor Júnior - Coutinho Jorge - Ney -Mãfãrilião ---
Odacir Soares- Antonio Mariz --Aiuizio Bezerra- MáriQ · 
Covas- Maguo Bacelar- Alfredo Campos- João Calmon 
- Albano Franco - Dirceu Carneiro ..:.._ Alexandre CoSta 
-Carlos PatrocíniO- Guilhernl.e Pã.fmeira--=.: Ne-lsoilWede-
kin- João França. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Este requeri
mento será votado após a Ordem do Dia, na forma do art: 
340, item II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ·requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 78(i, DE 1991 
Requeiro;=nos termos ao-art; 50-,-§- 2~>~-da CciiiStituição 

Federal e art. 216~ inciso II, do Regimento InternO-do Senado 
Federai que o MinistrO da Economia, Fazenda _e Pllnejamento 
forne-ça as segui~tes informações relativas ao Fu_ndo de Partici
pação dos Estados-FPE, e Fundo de Participação dos Muni
cípios"- FPM: 

- valores repassados do FPE nos anos de 1990 e 1991 
por região e por e-stados; análise evolutiva jUstificando as 
oscilações e as perspectivas para 1992; 

- - --valores repassados mensalmente em 1990 e 1991 para 
o Estado do Pará referentes ao FPE (Governo Estadual) e 
ao FPM, discriminando os municípios. Análise evolutiva justi
ficando as oscilações; 

--=--' perspectivas de repasse do FPE e FPM no ano de 
1992 para o Estado do Pará e respectivos municípios. 

Justificação 

A .crise financeira do País t~m solapado as receitas pró
prias dos Estados e Municípios que passam a depender cada 
vez- mais dos recursos transferidos. Porém, as queixas dos 
g~stores municipais e dos g-overnadores_ acerca da incerteza 
dos valores a receber, uma vez que o previsto difere muito 
do realjzado, nos leva a,_ apresentar o presente requerimento, 
visando esclarecer os reais motivos dessa discrepância. 

Saia das Sessões, 30 de outubro de 1991. - Senador 
Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Màuro Benevides) -O requeri
mento lido será despachado à Mesa, para decisão nos termos 
do inciso III, do art. 216, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimenton9 762, 
de 1991, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, soli
citando, nos termos do art. 258, do Regimento Interno, 
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado 
n' 226, de-1991, com o Projeto de Lei da Câmara n• 
81, de 1991, que já tramita eni conjunto com o Projeto 

~_de Lei do Senado n• 91, de 1991. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs._ Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

---,~Aprovado o requerimento,- as-matérias passarão a trami-
tar em ~opjunto. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimen-to n"' 774, 
de 1991, de autoria do SenadorEduardo Suplicy, solici
tando, nos termos do art._71, incisos II e IV da Consti

--- --·- tuíçáo, sejam realizadas, pelo Tribunal de Contas da 
_ União, auditorias contábil, financeira," orçamentária, 

opefacional e patrimonial nos convênios-que especifica. 

Em votação ·a requerirnento. 
. . o"si. Edúai-do Suplicy- Sr. Piesicíê~ie:peço~ã palavra 

pa_r~ ~n~~~iJ?:h_~r a_ votação. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador. 
Lembro a s: F~_ que deveremos votar logo~ais a tabela 

do Imposto de Renda que favorece a milhõeS de brasileiros. 
Se V. Ex• pude:r ser conciso no encaminhamento da matéria 

· que o seja, embora realmente nos frustre ouvi-lo em menor 
espaço de tempo na noite de hoje. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. ~Para encami· 
nhar. Sem revisão=do orador.) --Sr. Presidente, procurarei 
fazé~lo breve. ~ 

Este requerimento tem por firúilidade que o -senado Fede
ral, de acordo com o previsto- na- Constituiç-ãO,- solicite ao 
Tribunal de Contas da União auditOria contábil, financeira. 
orçamentária, operacional, patrimonial nos Convênios listádos 
em anexo, atentando-se para a execução física das obras, cujos 
projetas e cronogramas são parte dos processos que Culmi
naram nos referidos convênios; relatórios que apontam, inclu
sive com a cópia de todas as notas, caso existam, a participação 
da empresa SEV AL - Serviço de Assessoria L_i$it~da, ou 
de qualquer outra pessoa jurídicã ou física que tenha cObiãdo 
por serviçO de assessoramento ou de iiúermediação- para a 
liberação dos recursOs nuS-convêni·os listados em anexo. 

Gostaríamos dei ressafiar que há exatamenie um ano, 
em 1990, o MinistériO de Ação Social destinou e_ liberou recur
sos no valor de 22 milhões 621 mil cruzeiros para as Prefeituras 
de Maetinga, ltarantim, Rio de Cor!tas, Cbll"'"deúb§.t,_Cor9eiros, 
Macarani, Serra Dourada, Guajeru, Piripá e·PreSidfriii:dâitio 
Quadros. Uma Coincidênca bastante estranha. 

A imprensa já-rioticiou;'por exeniplo, que nõs convênios 
realizados com a cidade de Serra Dourada, as obras foram 
realizadas pela metade; casas foram f~it~-pela metade e assim 
por diante. ~ -- - -- -

O ·motiVo de também procurar averiguar ã participaçâo 
da empresa Seval é que houve a notícia de que tal empresa 
estaria intermediando a liberação de recursos ou ajudando 
na elaboração de projeos que nem sempre são inteiramente 
realizados. 

A jornalista Madalena, do Jornal do Brasil, ainda ontem 
obteve no lixo da empresa Seval alguns documentos, tais como 
estes que apresento agara:- Prefeitura de Jânio QUadros: verifi
car com o prefeito o que efe quer fazer com- Só -iriilbões de 
cruzeiros. Recuperação do quê? Há documentos e papéis tim
brados da Prefeitura Municipal de Serrinha; papéis e- planilhas 
orçamentárias da Prefeitura Municipal de Cordeiros; da Pre
feitura Municipal de Maetinga, planilhas orçamentárias no 
valor total de 73 milhõe·s- de cruzeiros. Há ainda papéiS das 
Prefeituras de Tacarani. Con.deúba, Bacu-ri, P'iripà que certa
mente merecem agora a apuração detalhada do Triburial de 
Contas da União, bem como a que foi determinada, solicitada 
pelo Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, ao 
Secretário da Polícia Federal, Dr. Romeu Tuma, que áilida 
hoje me comunicou que _está solicitando autorização judicial 
- talvez já a tenha obtido a essa hora - parã. realizar as 
diligênciaS- rieceSsátíâs n~ Cm preSa Sevál. _ -

Portanto,- avalio de grande importâncli:l o S"eD.ado Federal 
exercer aquilo que está na ConstitU.íçãl:r Federal, na nossa 
função fiscalizadora, auxiliados pelo Tribunal de Contas da 
União. ' -- - -- -- - -

Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei da Câmara n• 81, de 1990 (n' 683/89. na Casa de 

·origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
estabelece as diretrizes para os planos de carreira do 
serviÇo público civil da União, e dá outras providências. 

-Em--~Ota_ção. o fequerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

~~ntadgs. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o· -requerimento, o Projeto de Lei da Câmara 

dos Deputados n'-' 81, s.erá incluído na Ordem do Dia oportu
namente. 

o Sr. -Cid Sabola de Carvalíio - Sr. Presidenie, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra V. Ex~ 

OSR. CID SABÓIA DE CARVAJ:;HO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gosta
ria de dar uma palavra muito rápida a respeito deste requeri
mei"itO. Mesmo V. Ex~ tendo apressado a sua aprovação, quero
dizer que concordo com o requerimento do Senador Odacir 
Soares por não haver tempo, na Comissão de Constituição, 

. Justiça e Cidadania, não hav=er espaço regimental, para a apre~ 
-- seilúi.çãO do substitufiV6 perante a Comissão. Mas goStaria 

que houvesse, mesmo em plenário, o tempo· sufiCie-nte- para 
escutarmos as_ opiniõeS das entidades que congregam os servi
dores públicoS fedenlis. 

.Vamos, então, trazer esta matéria a plenário, o projeto 
ainda origináriO do Governo do Presidente José Sarney, vamos 
aguardar o substituTIVo a ser apfesentãdo pelo Senador Odacir 
Soares, mas Com um certo tempo para,' mesmo em plenário, 
recebermos asupiniões, aS posições das entidades que congre
gam os servidores públicos federais. 

Esta é a minha posição. 
Não voú ficar contra este requerimento, como não fiquei, 

mãS gOsta_ria que fosse dadã a pafavra também, pelo menos 
junto a nós próprios, a nOs tõdos. a essas entidades funciona~s. 
- Era o que eu _tinha a dizer. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a_p~lavra, peJa ordem, ao nobre Senador Odacir Soares. , 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu queria especialmente 
dizer ao Senador Cid Sabóia de Carvalho que, na realidade, 
não há idéia 3lguma, nenhum subterfúgio nessa iniciativa de 

--se requerer o regirtle de urgência ·para esse projeto. 
Obrigado, Sr. Presidente. _ Na realidade, trata-se de um projeto antigo, ainda da 

gestão do Presidente José Sarney, que à época vei§ ão Coo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Em votação gresso Nacional acompanhado do Regime Jurídico Unico, que 

0 requerimento. - - ---- - nós, -CQmo bem frisou o Senadpr __ Cid Sabóia_de Ca~:Valho, 
Os Srs. Senadores que 0 aProViuti~-qu·e{iãln perffianecer ainda q~ando ~- Ex• presidiã~-a Comissão de Justiça ~ eu 

sentados. (Pausa.) era o Vtce~Prestdente, consegUimos preparar, e que~ tennmou 
Aprovado. --~endo aprovadq no Senado e postenormente na Câmara dos 

Deputados. Como a legislação mudou, do ponto de vista do 
O SR. PRESIDENTE_ (Mauro Benevides) -Item 3: regimç jurídi_co, e esse projeto precisa ser adequado, inclusive 

Votação em turno úníco;-cto :R_equerimerlto- n'-' 776, ao regime jurídico e a _outras providências que o Governo 
de 1991. de autoria -do Senador Odadr Soares, solici- vem tomando na área do servidor público brasileiro, a nossa 
tando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento idéia é apresentar efetivamente um substitutivo ao projeto 
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oriundo ainda do Governo Sarney e, efetivamente, como dese
ja o Senador Cid Sabóía de Carvalho, dar a esse projeto 
um tratamento que seja rápido e que ao mesmo tempo permita 
que a matéria seja discutida e aprimorada. 

Não há nenhuma idéia que não seja correta por trás desse 
requerimento. Ao contrário, o esforço desenvolvido pe}o Se
nador Cid Carvalho, relativamente ao Regime Jurídico Uni_co, 
à época em qüe S. Ex' era o seu Relator, foi dos mais louváveis, 
prestou um serviço eficieiüiSsimo com· o conhecimento jutídico 
que tem e com o conhecimento da realid_ade do serviço público 
brasileiro. - _ _ . _ . --:: ·. 

Pretendemos que, com o nosso substitutiVo, S. Ex• volte 
a fazer o mesmo trabalho eficiente, sério, honesto e, sobre
tudo, competente. 

Era este o esclarecimento que queria prestar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4: 
DiscussãO";-e-m turno úniCo-do Projeto de Resolu

ção n' 79, de 1991, que altera a redação do art. 15 
da Resolução do Senado Federal n' 96, de 1989, modifi
cada pela Resolução n' 45/90, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sobon9 419, de 1991, 
da Comissão 

- de Assuntos Econômicos. 

A Presidência esclarece que a matéria foi iilchifda na 
Ordem do Dia, nos termos do art. 281 do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto. - - --
Os Srs. Senadores que o -aprovam queiram perriiinecer 

sentados. 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora pata fedação- final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 5: 

Discussão~ em-tUrno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n' 271, de 1991 (n' 567/91, na origem), de f8 de 
outubro do corrente ano, pela qual o Senhor PreSidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Carlos Alberto Pessóa Pardellas, MiniStro de 
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Islâmica do Irã. 

A Presídência retii"ã a-matéria Coi1St3rite âO item V da 
pauta, nos tetmos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à 
apreciação do Requerimento n<? 785, de 1991, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto -de Lei da Câmara n<? 97, 
de 1991. · 

Em votação o requerinientõ: 
Os Srs. Senadores que o aprovam q ueiraril permanecer 

sentados_._ 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma-

téria. ' - - -- -

O SR. PRESIDENTE (Maurci.Benevides) _ 

Discussão, em turno úriicO de_projeto de iniciativa 
do Presidente da República que reajustá valores da 
tabela progressiva para cálculo do Imposto de Renda, 

dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eco-
nómicOs.- · -

Solicito do nobre Senador Jonas Pinheiro o parecer 
da Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para próferir 
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, pela Mensagem n9 549, o "Senhor Presidente da Repú
blica encaminha ao Congresso Nacional um anteprojeto de 
_lªi que reajusta vã.lores da tabela progressiva para cálculo 
do Imposto de Renda. 

A matéria- fOi apreciada na Câmara dos Deputados e 
foiLconio se esperaVa,_ aprovada, porque alcança com bene
fíciõ"i:ãZoável milhões de trabalhadores assalariados. Os mais 
modestos são os mais beneficiados. 

E, nesta quadra de dificuldades em que vive o País, qual
quer poupança, por menor que seja, é significativa. 

Por iss_o, Sr. Presidente, somos de parecer favorável à 
aprovaÇão do projeto também no Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - o-parecer 
do nobre Senador ~onas Pinheiro co~clui favoravelmente ao 
projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
da matéria em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, passa-se à votação do projeto. 
Os Sis. Senadores que aprovam o projeto queiram perma-

necersentadºs. _(Pausa.) 
Apro\'ado. 
A matéria- Vai à sanção. 
A Presidência fará chegar ao Senhor. Presidente da Repú

blica,_ dentro de ci11_co minqtos, o aut9grafo conseqüente da 
aprovação desta mátéria,· a firil de possibilitar ao Che'fe da 
Nação o exame desta matéria ainda na noite de hoje. 

- À informação de qUe dispõe a Presidência é de que o 
Prfmeiro _Mandatário do País pennanece no Palácío do Pla
nalto acompanhando esta decisão do Senado Federal, porque, 
-se Sua Excelência, exercitando a prerrogativa constitucional, 
sancionar o projeto, a sua publicação ocorrerá no Diário Ofi
cial de amanhã, possibilitando, portanto, o cumprimento, ain
da este mês, da tabela de descontos conseqüente do projeto 
agora aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 97, DE 1991 

(N' 1.99:z/91, na Casa de origem) 
" (De iniciativa do Presidente da República) 

Reajusta valores da tabela progressiva para cálculo 
do Imposto de Renda. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 25 da Lei n' 7.713, de 22 de dezembro 

de 1988, alterado pelo a·rt. 31 da Lei n' 8.218, de 29 de agosto 
de 1~991, passa a vigorar_ com a s"e_g~int_e redação: 

"Art. 25. O imposto será calculado, observado o 
seguinte: 

I- se o· rendimento mensal for de até 
Cr$620.000,0(J (Seiscento's e_ Virife mil cruzeiros), será de
duzida uma parcela correspondeóte a Cr$190.000,00 
(cento e noventa mil cruzeiros) e, sobre o saldo remanes
cente, incidiráalíquota de 10% (dez por cento); 
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II- se o. rendimento mensal for superior a 
Cr$620.000,00 (seiscentos e vinte mil cruzeiros), será de
duzida uma parcela correspondente a Cr$448.000,00 
(quatrocentos e quarenta e oito mil cruzeiros) e, sobre 
o saldo remanescente, incidirá alíquota de 25.9"Q_(vinte 
ecincoporcento). . _ -· _ 

§ I • Na determinação da base de cálculo sojeita 
à iTICidênciã--do -impOsto, pOderão -ser deduzidos: 

a) Ct$16.000,00 (dezesseis mil cruzeiros) por depen
dentes, até o limite de cinco dependentes; 

b) Cr$190.000,00 (i:éiiTo e noventa mil cruzeiros cor
respondentes à parcela isenta dos rendim-entos prove· 
nientes de aposentadoria e pensão, transferência para 
reserva remunerada ou- reforma pagos pela Previdência 
SoCial da União, dos Estados, do Distrito" Federal e dos 
Municípios, ou por qualquer pessoa jurídica de direito 
público interno, a· partii do rriês em que ó OOittribuinte 
completar sessenta e cinco anos de idade; 

c) o valor da contribuição paga, no mês, para a 
Previdência social da União; dos Estados, do DistritO 
Federal e dos Municípios;·-

d) o valor da pensão judicial paga. 
§ 29 As disposições deste artigo aplicamwse aos paw 

gamentos efetuados a partir de 19 de novembro de 1991." 

Art. 2"' Os villores do rendimentO mensal e--as parcelas 
deles dedutíveis, a que· se--referem- ·os íricisos- I e II do art. 
25, da Lei n• 7.713, de 22 de dezembro de 1988, conforme 
modifiCaÇão efetuada pelo art. 1"', serão monetariamente corriw 
gidos, mês a mês, a partir da publicaçãO desta lei, -~om base 
no INPC. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor· na- data de-_s_u~ publiw 
caçâo. - - - - -

Art. 4"' Revogam-se as dísposiçóes em COntiáriO. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me

sa, a redação firial de proposiÇão aprovada na Ordem do 
Dia_de hoje que, nos .termos do_ parágrafo único do art. 320 
do Regimento Interno, se n~o h9_uv:er· objeção -dO Plenário, 
será lida pelo Sr._l•_Secretáno~: :o ~ ~ ·- ~ 

É lido o seg~int_e 

PARECER N• 425, DE 1991 
(Da Comissão Díretora) 

Redação fmal do Projeto de Resolução o• 79, de 1991. 

A Colnissão Di_re_to_r_a apresenta: a redação final do Projeto 
de Resolução n• 79, de 1991, que altera a redação do art. 
15 da Resolução do Senado Federal n' 96, de 1989, modificada 
pela Resolução n• 45, de 1990. -

Sala de Reuniões dá Comissão, 30 de outubro de 1991. 
- Alexandre Costa, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator 
- Iram Saraiva - Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N' 425, DE 1991 

Redação rmal do Projeto de Resolução n• 79, de 1991. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Pre-
sidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimerito Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1991 

Altera a redação do artigo 15 da Resolução do Sena
do Federal n• 96, de 1989, modificada pela Resolução 
n' 45, de 1990. 

O Senado Fedeial resolve: 
~ Art. ~ 1• O ar!. 15 da Resolução do Senado Federal n• 

96, de 1989, passa a vígorar com a ~egllinte re-dilção: 

"Art. 15. Esta Resolução entra em vigor a partir 
da~data de sua publicação, até 31 de março de 1992." 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
vai ã publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 787, DE 1991 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução n9 79, de 1991, 
que altera a redação do artigO 15 da Resolução do Senado 
Federal n• 96, de 1989, modificada pela Resolução n• 45/90. 
- Sala das Sessões, 30 de outubro de 1991. -Lourival Bap-
tista. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação. 
Os Srs. Senadores ·que o aprovam qlleir3.m permanecer 

sentadas. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciã.-

ção da redação final. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Ãprovada. 
O projeto vai ã promulgação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro J3enevides) - Concedo 
a-palavra a V. Ex~ 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSD- BA,Pelaordem, 
Se!_Il revisão do orado_r.)- -S__r. P_residente, já que votamos 
"a toque de caixa" esta matéria que reajusta valores da tabela 
progressiva, gostaria de saber de V. Ex~ e do Líder do Governo 
se há algum compromisso de manutenção do art. 29 ; se este 
artigo será acatado poi Sua Excelência o Senhor Presídente 
da República. Nós aqui não podemos nem conversar sobre 
o assunto e tivemos que votar "a toque- de caixa" o que veio. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço~ a palavra 
para responder ao nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. EX' 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Peça ordem. Sem 
revisão do orador.) -Se V. Ex~ me permite, temos um aCordo 
aqui na Casa com vistas a assegurar a urgênCia-urgentíssima 
da _proposição. tal a rel~vância da ~atéria. 

O Sr. Jutaby Magalhães ~Mas não há compromisso 
algum ... 

O SR. MARCO MACIEL- Não há compromisso quanto 
ao mérito, mesmo porque não conversei com Sua Excelência 
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o Senhor Presidente da República sobre es_ta questão. Uma 
vez os autógrafos nas mãos do Senhor Presidente da Repú
blica, Sua Excelência vai exarriinar com toda presteza a maté
ria e.adotará a providência qU-e julgar mais adequada. Lembr.o 
a V. Ex• que a Câmara dos Deputados editou uma emenda 
que terá que ser examinada, em termos não somente da sua 
constitucionalidade mas também do interesse público, pois, 
como se sabe, o Presidente da República tem a faculdade 
constitucional de sancionar ou -vetar projeto, parcial ou inte
gralmente, que contrariar o interesse público ou incidir em 
inconstitucionalidade. Daí por que dizer a V. Ex' que o acordo 
aqui feitO foi apeilas um acoidO ·ae prOCesso Conl relação 
à votação da matéria em trãmitãção __ espe~~a1. -em- urgê~~ia 
urgentíssima~ noS termOs do art:-336, letra b do Regimento 
Interno. 

Mas não há nenhum compromisso com relação-ao mérito. 
Agora, não posso antecipar qual será a conduta do- Presidente 
da República com relação a esse_a~~u_n_to. Apenas pOSso-dizer 
que Sua ExCelência vai-se deter rio-exame da matéría-esaD.Cio
nará o proJetO-; que p-oderá ou não sofrer veto em -função 
da análise que fizer. 

O Sr. Jutithy Mag3lhães --S-r. -Piesidfmte, a minha inda
gação é_ exatamente e_sta: o_ Líder_ do _Gov_erliO no Senado 
teria entrado em entendimento com as Oposições-parit não 
ser vetado esse artigo; ou, então, na Câmara dos Deputados 
houve ou não algum entendimento para se evitar um veto 
por parte do Executivo? O direito constitucional de Sua Exce
lência ninguém duvida ou está a_qui contestando. _ 

Não é possível, entretanto ficarmos aqui dando a inlpres
são de que procedemos de uma maneira porque sabemos que 
no Executivo, o ãrtigo vai ser vetado. Estamos querendo ban
car os bons moços ao aprovar o art. 2"_:~ 

"Será monetariamente· corrigido mês a niês, a pu
blicação desta lei, com base no INPC." 

E, a priori, sabemos que, no ExeCU:tiVo, isso nãO funcio-
nará. - -

Acredito que, nessas votações urgentes, urgentíssimas,· 
não podemos discutir nada disso. E ainda ficamos felicíssimos 
por saber que, hoje ainda, o Presidente da República vai 
poder ou não sancionar esta matéria. 

Mas será que cumprimos com noss-a obrigação mesmo? 
Será que examinamos O qu'el~stamos votando?_~~rá ciile discu
timOs uma questão dessa importância'? Uma coisa é se aceitar 
o art. 29, outra é não fazê-lo, pois não àiSCudmos nada disso 
aqui, no Senado. 

Espero, Sr. Presidente, q_ue eu esteja equivoCado; que, 
hoje mesmo, o Presidente da República não queira vetar este 
art. 2"' - -

O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira 
da presidêncTO, que é Ocupada pelo Sr. Dirceu Ccirne[ro, 
]<:>Secretário. · - - - ·-- ·-· · ·-·-

O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Háorador 
inscrito~ - -- - - - - -- --

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR- PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~$ e Srs. Senadores, ve
nho lhes falar, hoje, sobre o trigo, um produto básico na 
alimentação mundial. O Brasil luta, há muitos anos, para 
alcançar a auto-suficiência na produção deste importante item 
da nossa dieta alimentar, simbolizado no pão nosso de cada 

dia e componente bâsico de biscoitos, massas e outros itens 
alimentares. ~-

0 -consumo intenlO cte Úigo é de cercã de 7,8 milhões 
de toneladas e, em 1987, estivemos muito próximos da sonha
da e estratégica auto-suficiência, aO Cofhermos uma safra de 
6,1 milhões de tonetadas. 

De lá para cá, no entanto, a produção nacional de trigo 
entrou em-queda acentuada: 5,8 milhões em 1988, 5,4 milhões 
erri 1989 e 3,3 milhões em 1990. E a queda da produção 
interna determina o aumento correspondente das importa-
ções, jâ que o consum-o c! praticamerite íneiástico. -
. As importações de trigo, neste ano, irão consumir US$520 

milhões, onerando nossa balança de pagamentos com um ~tem 
perfeitamente suprível pela produção interna. Nada menos 

-que· 4,7 milhões de toneladas de trigo - corréspondentes 
a 57% do nosso consumo - serão importadas do Canadá, 
Estados Unidos e Argentina, países ao-s ·quais--p-assamos um 
atestado de nossa incompetência, uma- vez que temos terras 
e condiçõ_es climáticas adequadas para nos colocarmos ao lado 
dos exportadores e não dos importadores deste cereaL Prova
mos esta capacidade na safra de 1987. Faltou-nos competência 
_pa!":~ !llantê-~a. 

O_g_uadro de permanente queda da produção poderá ser 
revertido, na próxima safra, se fixados melhores valores bási
cos de. custeio (VBC} e, liberados crédítos suficie-ntes para 
o plantio na hora certa. E o que se espera do Governo. 

A queda vertical da produção _s.e deve,. basicamente, à 
redução do uso de insumos bfisicoscomo fertilizantes_e fungicí
das. As geadas do fimtl de julho e a seca de agosto respondem 
pelo restante. Como se vê, não Se trata de desistência -dos 
produtofes mas de falta de recursos suficien-tes a_o custeio 
de uma triticultura moderna. 

- A f~deração das _Coope"Tatlvas- de Trigo e Soja do Rio 
.Grande do Sul (FECOTRIGO) está reivindicando o aumento 
~do preço mínimo do trigo para o eq-uivalente a US$15H,OO 
por tonelada e a liberação de recursos para a comercialização 
da safra. 

Pof- falta de recursos pá:ra a corÍlercialização, os produ
tores estão vende?do trigo para as-_fábricas de raçõ_es para 
-ani~i:tis, üffia grave di_storçãq. T~l fato acontece porque o 
prod~tor descapita_lizado prefere vt!nder a_ saca de trigo a Cr$ 
3.8QO,OO para as fábricas~e ração-, -cOm liquidez imediata, 
a vendê-la para os moinhos onde, apesar de obter Cr$4.000,00 
por saca, só receberá o dinheiro com 10 a 15 dias de prazo. 

-~ Este será o priin-eiro ano de _càmerciãlizaÇâo da safra 
no mercado livre. Antes, o GOverno adquiria a sãfra e fornecia 
quotas_ à indústria. Acontece que o processo tem se dado 
em ritmo muito lento, o que tem levado os produtores em 
dificuldades a comercializarem seu produto a preços inferiores 
ao mínimo. Menos de 10% do trigo colhicto até agora foi 
vendido aos moinhos, que se encontram abarrotado~ de trigo 

-.importado e sem capital de giro para antecipar a comprã do 
trigo nacional. 

Os produtores reivindicam a prorrogação do prazo para 
pagamento da primeira parcela do EGF, de 60 para 120 dias, 
como já é feito em relação à safra de outros produtos, como 
forma de se protegerem da queda de preços do início da• 
coniercialização. A reivindicação parece justa. Esperamos que 
-oGóVe_rn_o-tenha _s_epsibilidade para oferecer proteção e incen
tivo à produção de um item alimentar de tal alcance social 
e importância estratégiCa~ -

Muito obrigado. 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERe O SR. 
PeDRO SIMON eM SEU DISCURSO: - - - _ 

SAFRA MENOR DE TRIGO FAZ 
BRASIL GASTAR US$520 MI 

Depois de chegar a um passo da auto-suficiência no trigo 
em 1987, o Brasil vai gastar este ano cerca de US$520 milhões 
com a importação de 4,7 milhões de do grão do Canadá 
Estados Unidos e Argentina. _. 
· A previsão é da Associação Brasileira das Indústrias de 

Trigo (ABITRIGO), que, a. exemplo da Federal;ãodas Coope
rativas de Tngo e SoJa do RIO Grande do Sul (FECOTRIGO) 
calcula a safra deste ano em 3,3 milhões de t contra a estima: 
tiva de 3,5 milhões de t da Companhia Naci~nal de Abasteci-· 
mento (CONAB). .. _ _ 

A produção é pràticamente igual à de 90 e 46% inferior 
à da ~afra 86/87 (6,1 milhões de t), comprovando que a cultura 
do tngo está em franca decadência no País. -

O merca~o interno consome cerca cte 7,8 milhÕ~s de tia
no, 57% a mats do que está sendo produzido nesta safra. 

"C! ~.overno está destruin~o a cultura do trigo por incom
pet~ncta , alerta Lawrence P1h, 48, presidente do Moinho 
Pactfico. 

Para ele, o_ g.ua~ro só será revertido na pró~·a safra 
se o governo ftxar melhores Valores BásiCOS de Custeio 
(VBC), liberar crédito suficiente para o plantio na hora certa 
e garantir preço mínirllo" raióável. _ 

, Marcada pela menor utilização de adubos e fungicidas, 
alem da reduçao da área plantada, a safra de trigo só CreSceu 
no Paraná, onde o clima favoreceu o desenvolvimento das 
lavouras. o -

A produção paranaense, segundo dados do nePartamen
to de Economia Rural (D ERAL), da Secretaria de Agricultura 
do Estado, deve chegar a 1,98 milhão de t, 41% a mais do 
que no ano passado. 

"Se o agricultor tivesse usado mais insumoS Da lavoura 
a produção seria ainda maior", diz Otmar Hubner 36 coorde~ 
nador de trigo e soja do Deral. ' ' 

Hubner acrescenta que 40% dos produtores do Paraná 
não utilizaram fertilizantes, 80% não fizeram adubação de 
cobertura ~om uréia e mais da metade não aplicou fungicidas. 

No R10 Grande do Sul, onde a colheita for irtíciada na 
semana passada, <r trigo deve _render 890 ffiil t, quase 30% 
a menos do que em 90 (1,25 milhão de t). 

A queda, segundo os técnicos da Fecotrigo;- é reSultado 
da ~edução do uso de insumos, que deixou as lavouras despro
tegtdas das _doenças e na dependência .do clima. As geadas 
n? final de Julh? e a seca em agosto prejudicaram a produti-
VIdade, que deve alcançar 1 ,35tlha. -- -

__ Em São P~ulo, a produção registrou forte queda. Na 
regtao de Maríh~, responsável por mais de 80% do trigo do 
Estado, a colhetta acabou em agosto e rendeu 98,7 mil t 
segund~ a Divisão Regional Agrícola (DIRA). Este resultad~ 
é 53~ mfenor ao do ano passado, quando foram colhidas 
210milt. --- ---

Djalma Pires da Silva, 53, agrónomo da Dira de Marflia 
diz quen produtor empregou pouco adubo e as lavouras fora~ 
castigadas pela estiagem na época do plantio (maio/junho). 
Com isto, o rendimento médio, normalmente de 1,6t/ha, caiu 
para I ,3t/ha. 

A Fe?otrigo está reiv~ndicando o aumento do preço míni
mo do tngo para o equivalente a US$150/t, e a liberação 

de recursos para comercialização da safra. Rui Polidoro Pinto 
presidente da Fecotrigo, diz que diante da falta de recurso~ 
para co~er~ialização, os agricultores estão vendendo o tri,go 
para as fâbncas de rações. (José Alberto Gonçalves) 

TRIGO VIRA RAÇÃO NO SUL 
POR FALTA DE MERCADO 

Moinhos estão abastecidos com o produto importado e 
agricultor 

prOCura: alternativas para vender ~grão 

Ag~icultores de São Paulo, Rio Grande d_Q Sul e Paraná 
estão vendendo trigo como raçãO-ariiffial. A atitude ainda 
não é generalizada entre os produtores, mas comprova a deCa-
dência da cultura do trigo no Brasil. -
-- -Segundo Gilson Vivan, 32, gerente de _comercialização 
da Cooperativa Agropecuáriil-de Oriunhos, o agricultor tem 
liquidez imediata na venda de uma saca de trigo a Cr$3 8 
mil para as fábricas de rações. _ _ _ ' 

Com os moinhos o produtor recebe até Cr$4 mil Pela 
s~ca, mas o pagamento só sai num -prazo entre dez e qUinze 
dias. 

Esta é a primeira Safra de trigo com mercado livre. Até 
~ ano passado, o Gõverilo comprava a produção nacional 
~m base no preço mínimo e forileCia qUotas de trigo à iridús
tna. 

O Departamento de Trigo do Banco do Brasil (CETRIN) 
er:tr.egava o produto na porta dos moinhos e cobrava o preço 
mmuno, ma1s as despesas ·com frete e tributos. 

Agora, com a política de privatização; a indústria está 
negociando diretamente com os produtores e cooperativas. 
O sistema de entrega de quotas se encerrou em agosto passado. 

O atraso na liberação de recursos de Empréstimos -do 
Governo Federal (EGF) levou muitos produtores a vender 
o trigo nas cooperativas abaixo do preço mínimo. 

A comercialização com os moinhos está muitoJenta. Me~ 
nos de 10% do trigo colhido até agora foi Vendido. 

Antenor de Barros Leal, presidente da Abitrigo, diz que 
os moinhos estão abastecidos com produto importado e sem 
capital de giro para antecipar compras do trigo nacional. 

Segundo ele, só a partir de novembro as compras·no 
mercado interno devem se aquecer, quando o trigo colhido 
em julho e agusto estará no ponto ideal de moagem. 

Para ganhar fôlego na negociação com os moinhos, os 
produtores querem a prorrogação do EGE. Segundo o gerente 
da Cooperativa Agrfcola de Cândido Mota (COOPERMO
TA), Milton Andreotti, é muito curto o prazo de 60 dias 
para saldar a primeira parcela do EGF. _ 

"Isso vai deixar o produtor desprotegido justamente no 
início efetivo da co_Illercialização", diz Andreotti. Para ele, 
o ideal seria o Gove-rno fazer EGF com prãzo de no mínimo 
120 dias, como acontece com outras culturas. (JAG) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vaT ence-ffar os trabalhos, 
df"si_gp.ando para a ~~ssão o~~inária de amanhã a seguinte 

ORDEMDODIA 

-l-

Projeto de Lei da Câmara n' 81, de 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos d~ art. 353, 
parágrafo único; do Regimento Interno.) 



Outubro de 1991 · 

(Tramitando em COi:tjUnio "Coiit Os-P_ro}etos de Lei do 
Senado n~ 91 e 226, de 1991.) 

Discussão, ein turno único, do Projeto-Qe_L_ei.da Câmara 
n' 81, de 1991 (n' 1.262/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a expropriação 
das glebas nas quais __ se Localizem _cult~as il~gais de plantas 
psicotrópicas e dá outras PrOVidências. _(Dépeíldendo de pare
cer da Comissão de Constituição, JuStiÇã- é Ciâaóãriià.) · · 

-2-
Projeto de Lei do Senado n' 91, de 1991 

(Tramitando em conjunto com o Pro]éto de Lei da Câma
ra n' 81, de 1991, e Projeto de Lei do Senado n' 226, de 
1991.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
no;o 91, de f991, de autoria ·cto .Senador Valmir Campelo, que 
regulamenta o_ art. 243- da ConstituiÇãO -Federal, que dispõe 
sobre a desapropriação de terras com culruras ilegajs 4e plantas 
psicotrópicas e dá outras providências. ~(Dependendo de pare-
cer da Comissão de Assuntos Soi::íãls.) - -

-3-
Projeto de Lei do Senado n' 226, de 1991 

(Tramitando em conjunto com o_Projeto de Lei çla Câma
ra n' 81, de 1991, e Projeto de Lei do Senado n' 91, de 
1991.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 226, de 1991, de autoria do_ Senador Ney Maranhão, que 
disciplina a desapropriação prevista no art: 243 da Constituição 
Federal. (Dependendo de parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania.) 

-4-
Requerimento n' 752, de 1991 

Votação, em turno único, do RequerimentO n"'-752, de 
1991, do Senador Marco Maciel, solicita!ld_~, no~-~~-f~Os_r~gi
mentais, a transcrição, nos Anais dO senado Federal, do artigo 
de autoria do advogado e ex~Pi"ocurador-Geral da Fazenda 
Nacional, Cid Heráclito de QuelrOZ, publicido nO joióal ·o~ 
Globo-; edição de 18 de outubio de- 1991, intltulidõ -,,A __ Consti-_ 
tuiçãci Manda". - ---

-s-
Projeto de Resolução n' 8, de 1991 

Discussão, eri:t turnO -Unico, do_ Proj6to de Res_oiução n"' 
8, de 1991, de autoria do Senador Carlos De'Carli~-que altera 
a redação do inciso I do art. 43 do Regimento Interno do 
Senado Federal, tendo 

Pareceres, sob n' 329, 330, de 1991, das Comissões 
-de Constituição, JUStiça e C1dadaliia, cólürárió; .. e.-
- Diretora, favorável. -- -

-6-
Projeto de Resolução n' 71, de 1991 

Discussão, em -turnO úhico, do Projeto de Resolução n9 

71, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n9 365, de 1991), que 
modifica a ementa e o art. I' da Resolução n' 42, de 1991, 
tendo 

Parecer Favorável, sob n"' 366, de 1991, da ComissãO 
-de ConStituição, Justiça ·e Cidadania. 
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·-7-

Projeto de Resolução n'75, de 1991 

Discussão, em turno único, do Projéto de Resolução n~ 
75, de 1991 (apresentado pela Coniissão"de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Pai"ecer n~> 379, de 1991), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar ope
ração de crédito no valor de FLS 17.529.900,00 (dezessete 
mill;u;'?,es, quinhentos e vinte e nQve mil e novecentos florins 
Holandeses), para a importação de equipamentos destinados 
aos hospitais da rede municipal e hospital do servidor público 
n'ninicipal: 

-8-
Projeto de Resolução n' 77, de 1991 

Discussão, em _turno único~ do ProjetO de Resolução n"' 
77, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos Como conclusão de seu Parecer n"' 381, de 1991), que 
autoriza, em car.áter excepcional, a prorrogação do prazo de 
validade das e:feitos da Resolução ~9 71/90. , -

-9-
Projeto de Resolução n' 81, de 1991 

(Incluído em Ordem do Dia; nos teima-s do aif. 281 do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em turno iínico,do- Projeto de Resolução n"' 
81, de 1991 (apresentado pela Comissão ·de Assuntos Econó
micos-como <:onêlusão de seu Parecer n~420, de 1991}, que 
aUtoriza ã República Federativa dei Brasil a elevar tempora
riamente os limites de endividamento_ a que se refere o art. · 
79 da Resolução n9 96, de 1989, do Senado Federal, de oitenta 
e seis bilhões, trezentos e sessenta e seis milhõ~ _para C~!J.tO 
e setenta e quatro bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros 
para possibilitar a contratação, pela Companhia 'Hidrelétrica 
do São FranciscO.:..... CHE.SF, com garantia da União, de equi
pamentos de fabricação nacional, a serem utilizados no projeto 
de implantação da Usina Hidrelétrica de Xing6. 

-lO-

Projeto c!e ResoluÇão' nê83, de 1991 
-- -'- -

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 281 do Regi
mento Interno.) 

Discussão, e:iri turno único, do Projeto de- Resolução n"' 
83, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n? 422, de 1991), que 
autoriza-_a Empresa-Brasileira de Telecomunicações S/ A
EMBRATEL, a contratar, mediante garantia da União, ope
ração de crédito externo no valor de US$8,500,000.00 (oito 
milhões.e quinhentos mil dólares americanos), junto à Private 
Expor! Funding Corporation - PEFCO. · · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão à_s 19 horas e 23 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
EDUARDO SUPLICY NA SESSÃO DE 28-10-91 E 
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DÓ ORADOR, SE
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. senadores,· assini 
como os Senadores Magno Bacelar, Esperidião-Àmin e outros 
colegas deste Parlameto que saudaram os funcionários públi
cos por ocasião do dia a eles dedicado, gostaria também de 
cOngratular-me especialmente com tod_os aqueles que têm pro
curado cumprir com o seu· dever zelando pelo dinheiro do 
povo brasileiro. _ ·, .- _ ·--

Nesta tarde, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de 
ressaltar dois fatos iniportantes para a -iiiitfrensa brasileira 
e, particularmente, para a imprensa ·cto Estado de .São.Paulo, 
relativos a algo extremamente importante para os' jOrnais -do 
Brasil. Em primeiro lugar, quero cumprimentar· o jornal O 
Estado de S. Paulo, por ter irticiado nesta segunda-feira, 28 
de- outubro, uma edição que passa a -ser publicada· regular
mente às segundas-feiras. O Estado ~e S. Paulo segue o exem
plo de a Folha de S. Paulo, que, já há alguns anos, vem-se 
fortalecendo e, inclusive, tornando-se um competidor, em ter
mos de qualidade. Pelo serviços que presta ao leitor em termos 
de seriedade, e pela maneira 'cbmo tem procurado tratar o.s 
mais diversos assuntos naciánais e interilaciOnaiS,-ã Folh:a de 
S. Paulo fez com que o jornàl Ó Estado de S. Paulo tivesse 
que reagir e hoje inal!gura'a edição âs segundas-feíras~ Tenlio _ 
a certeza de que é o cidadão brasieiro o grande beneficiado 
por essa competição eritre dois baluartes da imprensa brasi
leira. Quero acrescentar que temos, também, outros jornais 
importantes na capital paulista, como o Diário Popular, que 
também tem procurado se fortalecer. _ 

São três os grandes jornais-de São Paulo
1 

além daqueles 
que circulam juntamente; o Jornal da Tarde, O Estado de 
S. Paulo e a Folha de S. Paulo, temos também ac Folha da 
Tarde, vespertino com notícias populares, que completou 28 
anos na semana passada. · · 

Mas é muito impoftarite observar a qualidade da imprensã 
brasileira, particularmente quando realiza matérias de investi
gação, de profundidade, como hoje estampa o jornal O Estado 
de S. Paulo, na matéria "CalOte de mais d_e 4 trilhões esvazia 
Fundo de Garantia". Metade das em-prêsas sonega a contri.:. 
buição e a própria C3ixa Ecbnomica Federal desconhece oS 
nú-meros do Fundo de Gàtanlia por Terrtpó de Serviço., • 

Gostaria, Sr. Presidente, de pedir a transcrição nos A--nais 
da Casa desta matéria da jornalista Ana Maria Géia:~ 1\S páginas 
1 e 8 do Caderno de Econoinia:, bem como a-matétia da 
primeira página do jornal O Estado de s~ Paulo de hoje. 

Mas, Sr. Presidente, peço; também, 'á transcrição· da defe
sa do jornal a Folha de S. Paulo elaborada pelos advogados 
Luiz Francisco da Silva Carvalho Filho, José Carlos Dias e 
António Carlos Penteado de Moraes, nos autos do processo 
movido contra o referido _jOinal e alguns' de seus jõfn:ili:~tas, 
pelo Presidente Fernando Cbllor e pelo GOverno atfa·v-es, 'tàrlt~ 
bém, de seu secretário particular . 

. Inicia-se esta peÇa-Cáfiffilha dtaçãó-de Rui Barbosa: 

Introdução 

"DIAS, PENTEADO DE MORAES 
E CARVALHO FILHO 

Advogados 

A imprensa é a vistã da nação~ Por ela é que a 
nação acompanha o que lhe passa ao-perto e ao longe, 
enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam 
e tramam, colhe o que sonegam ou roubam, percebe 
onde lhe alvejam ou nodoam, mede o que lhe cerceam 

-ou destroem. vela pelo que lhe interessa. e se acautela 
do que a ameaça. 

_ Duas aç6es penais foram instauradaS cOntia- OTAVIO 
FRIAS FILHO; JOSIAS DE SOUZA; NELSON BLECHER 
e GUSTAVO KRIEGER. São acusado.s de ofender a honra 
do __ Presidente_ da República e do seu Secretário ParticUlar, 
Cláudio Francisco_ Vieirã.- - -

O Ministério Público Federal acatou a requisiçãc;> do ex
Ministro da Justiça, Dr. Bernardo Cabral, e ofereceu denúncia 
contra os jornalistas por crime de calúnia contra o Presidente. 
Vítima por conveniência, Cláudio Vieira ·move queixa-subsi
diária pelos mesmos fatos. Apesar das autuações distintas 
e das particularidades processuais de cada uma delas, as duas 
ações formam um só caso e). . 

É um processo político, uma reação do GOverno Collór 
â irivestigação jornalística desenvolvida pelo_jornal Folha de 
S. Paulo sóbre contratos de publicidade em licitação e o favore
cimento das_ agências "Setembro·• e "Gi,Ovani", ambas enVol
vidas na campanha eleitoral do então candidato â Presidência 
pelo PRN. 
_ , .. Foi a. primeira notícia de irregularidade patrocinada pelo 
Palácio çlo Planalto no novo Góvernó ('). Aiiida não se falava 
erii."República de Alagoas-", a COI'I'UpçãO_ era _coiSa do passado, 
3 -sigla "PC .. lembrava apenas o velho partido comtiniStá e 
a LBA era um reduto de assistência social aos careriles. Eram 
outros temp'os. O Presidente Collor considerava-se infalível, 
aut_O-Sl).fj.cj~Q.te ~ _modernq. A sua credibilidade parecia irnorre
doura. Ignorava a existência dos partidos e do Parlamento. 
Fazia cier qUe- finalmente o Brasil rompera a barreira do 
Primeiro Mundo -apesar das inconstitUcionalidades que pa
trocinou e do_peifil insultante do seu porta-voz e) .. 

As reportagens tiveram o efeito de revelar à opinião públi· 
cá 'qUe nem tudo -era transparente em Brasílía. Até então. 
a Folha era o únicó dos grandes jornais brasileiros que se 
mantinha independente em relação ao "Brasil Novo", uma 
decorrência do compromisso editorial que assumiu perante 
os seus leitores e que vale para todas as instâncias-de poder. 

Querendo se manter incólume, o Governo Collor elegeu 
o ·maiot jOtnal do' País como uma espécie de adversário da 
hôrifã dó PreSidente: Apontou no efeito -_exemplar e intirili
dafiVó doprocesso-érime. Córil a expectativa: de contera: mOvi
mentação da imprensa, desferiu um tiro contra a Folha -
tiro que imaginava eficaz, assim como o tiró que havia dispa
rado para acabar de vez com o fantasma da inflação. 

DetentOr de uma extraordinária capacidade de lidar com 
a$-·apãrências, o Presidente Fernando Collor de Mel_lo sen
ti~_":se of~11d_ido sem qu~, de fato, ofensa tive'sse havido. "Des
piu-se" da -cOndição de Chefe de Estado, empenhando-se pes
So'almente na condenação ·dos réus. Apresentou--se à Justiça 
como urp. cidadão qualquer, para, ao mesmo tempo, destilar 
simpatia e impor um poderoso co·nstrangimento ao jornal. 
Como um Presidente da República não seria capaz de desper
diçar seu precioso tempo, reservado para a promoção do bem 
social, como a idiossincrasia=pr6p-na dos homens comuns, 
criou-s·e uma sensação generalizada de que a "ofensa" era 
pessoal e grave. 

O episódio não tem precedentes na história do Brasil. 
Não se tem notíciã de um Presidente da República, no exer
cício do _seu mandato, deixar-se entre~ar com tanta obsessão 
a um projeto político desta natureza ( ). 

Com efeito, um Chefe de Estado tem irrestritá ]5ossibi
lidade de retlficar uma informação equivOcada, veicular a 
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sua versão sobre fatos que se apresentam desfavoráVeis à ima
gem do Governo e-ate desmoralizar o órgão de iriiprensa 
que estampar uma denúncía--Seni- fundamento. Trata-se do 
Presidente da República, não de wD. Ministro, de um Gover
nador, de um Prefeito ou de um funcionário público- pessoas 
eventualmente sujei_tas a -intiíàás' peSsoais ou Provincianas. 
Nenhuma voz desperta tanta atenção --como a sua; nenhum 
homem gera tanto temor reverencial. 

A reação do Governo ao·notlciário da Folha seria impen
sável em países democraticamente desenvolvidos, onde os ho
mens públicos. convivem coril a oêircu1aÇão _de:simpedida' d3s 
idéias, da crítica e da investigaçãO jornalístiCa. Ou faria parte 
do anedotário político. 

Não é que o Presidente da República esteja impedido 
de se sentir ofendido e contratar advogados da sua confiança 
para a promoção da "demanda". A honra do gOvernante su
premo é, evidentemente, inviolável. E a lei, pelo menos na 
sua letra expressa, não o 'proíbe de se entregar peSsolmente 
à tarefa mundana de desenhar a condenação -criminal de al-
guém. · 

Além de inusitado; o envólvímerito~do_Chefe' de' E~tado 
numa disputa judicial_ funda4á eni seus' interes~es personaM 
líssiri:wS representa urila ameaça aO princípio da ""'~pãrídãôe 
de armas". 

O Presidente da· República não é um homem qualquer. 
Nem que ele queira: sua palavra tem a força de um decreto, 
sua figu~a confund~-se _CQ_I_!l_!! i~~g_~_m ~_!própria N3ção, seus, 
sentimentos se revesteni de incontestável sinceridade, até mes
mo a puniç-ão dos crirrieS que eventualmente praticar depende 
da vontade política. · · - · ' ·- · ,-·- -

O propósitO ~iifcóflfessá vel do governo era vergar a altivez 
e a independência da Folha de S. Paulo e dos jornalistas que 
constroem a sua reputação. 

A transparência faz parte do perfil da Folha. O jornal 
não se deixou intirilidar. Manteve intacta a sua linha editorial, 
(o que lhe permite, inclusive, apoiar aS medidas governa
mentais que considera positivas pã.ra o País) e: revelou à opi
nião pública a face turva deste_ processo, Não há crime de 
imprensa a puriir: o -jornal cumpriu UQl dever-.e exercitou 
um direito." . · 

E assim prossegue, Sr. Presidente, esta brilhante peça 
dos advogados Dias Penteado de Morais e C"aiValho Filho, 
que, na verdade, mostram como tem sido difícil à imprensa 
-e aqui" homenageio os jornais:folh_a de S. P.a~o, O piário 
Popular, O Estado de S. Paulo, O Globo, Jornal,do Brasil, 
todos o-s-Jornais brasileiros. As revistasVeja, IstoE/Senhor e 
demais revistas que têm procurado mostrar como se_ desvia 

ConvenienteS . 
!. Ministério Açao Social 

Prefeitura Municipal Maetinga 
2. Ministério Açlio Social 

Prefeitura Municipal !tarantim 
3. Ministério Açlio Social . 

Prefeitura Municipal de Rio das Contas 
4. Ministério Açao Social 

Prefeitura Municipal Condeúba 
5. Ministério Açlio Social 
Prefeitura Municipal Cordeiros 

dinheiro do povo nesta Nação. Não é possível que a Folha 
ae S. Paulo seja agora punida em função de uma lei de impren
sa que é uma lei do regime militar. 

A Folha de S. Paulo arg~i_u a inconstitucionalidade do 
art. 20, § 3' da Lei n' 5.250167, que não admite a prova da 
veidade quando o ofendido é o Presidente da República. Tra
ta:-se de dispositivo de inspiração monárquica, absolutamente 
inco~patível com o Regime Republicano adotado pelo País, 
com o espírito da Carta de 1988 e com aquilo que o próprio 
Congresso Nacional, hoje, está prestes a modificar. 
_ Não há alternativa para o Presidente da República, Srs. 
Senadores, senão ter uma atitude altiva, consoante com Qs 
propósitos de liberdade de imprensa neste País e desistir de 
Vez deste processo contra a Folha de S. Paulo. 

_ Peço, Sr. Presidente, que seja transcrita na íntegra esta 
defesa, uma vez que tenho outms assuntos graves a tratar. 

Eni primeiro lugar, apresento requerimento nos termos 
do art. 49, inciso X, da Constituição Federal, combinado_com 
o art. 216 do Regimento Interno. do Senado Federal, para 
que nos sejam prestadas pelo MiniS-tro da Economia, Fazenda 
ed~la.nejamento as seguintes- informaçõeS. relativamente ~Q 
leilão de .vendas de ações da USIMINAS, realizado no dia 
24 último:.a listagem contendo nomes dqs compradores, a 
quantidade de ações adquiridas por cada comprador. especifi
cando a participação percentual de cada um no total das ações 
da: USIMINAS, a composição e a quantidade de moedas utili
zadas por cada adquirente, especificando cada tipo de moeda. 

Dado o debate havido sobre estas questões, é da maior 
importância que se saiba exatamente como foram adquiridas 
as ações da USIMINAS. 

Em"seguida, Sr. Presidente, apresento outro requerimen-
--to: 

-"Requeiro, nos termos do irt. 71, inCisos II é IV da 
Constituição Federal, combinado com o competente artigo 
do Regimento Interno do SenaQo Federal, seja realizada pelo, 
Tribunal de Contas da União a s_eguinte apuração: 

1-Autorias Contábil, financeira, orçamentária, opei"a
ciona,l e patrimonial, nos convênios listados em anexo, aten
tai:n para a execução física das_obras cujos projetes e crono
gramas são parte dos processos qu_e culminaram nos referidos 
convênios. 

2 ......... RelatórioS aponta11:do, inclusive com a cópia de todas 
as notas, caso existam, da participaÇão da Empresa SEVAL 
-ServiçO de Assessoria Limitada- e/ou de qualquer outra 
pessoa jurídica ou física que tenha cobrado por serviços de 
assessoramento e intermediação para liberação de recursos 
nos convênios listados em anexo. · 

· 3. Relatórios analisando todos os procedimentos 'ncita
t~ós c;Jecorrentes dqs. referidos con:vemos. . 

COnvênio N° Valor (Cr$ Mil) 

023/GM/90. 22.621 -

028/GM/90 22.621 -

026/GM/90 22.621 

025/GM/90 22.621 

029/GM/90 22.621 ~ )o,. .... 

-i,_: L , . 
.. '{•-....· 
~" 
.~~~;_·t 

.•:· 
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6. Ministério Ação Social -
Macarani 024/GM/90 22.621 
7. Ministério Açao Social 

Prefeitura Municipal Serra Dourada 031/GM/90. 22.621 
8. Ministério Aça.o Social 

Prefeitura Municipal de Grajeru 03Z/GM/90 22.621 
9. Ministério AÇâO Social 

Prefeitura Municipal Piripa 027/GM/90 22.621 
10. Ministério Açao Social 
Prefeitura Muniéipal Presidente Jânio Quadros 030/GM/90 22.621 
1 L Ministério Açao Social 
Prefeitura MuniCipal Paramirim 802/GM/90 1.121 
12. Ministério Ação Social 
Prefeitura MuniéiPal Abaira 759/GM/90 10.000 
13. Ministério Açao Social 
Prefeitura Muniéipal Filadélfia 81l!GM/90 10.000 
14. Miniscério Açao Social 
Prefeitura MuniCipal Piata. 790/GM/90 10.000 
15. Ministério Açao Social 
Prefeitura Muniéipal Condeúba 816/GM/90 10.000 
16. Ministério Açao Social .. 
Ptefeitura Muniéipal !tabela SSZ/GM/90 10.000 
17. Ministério Açao Social 
Prefeitura Muniéipal Cordeiros 857/GM/90 10.000 
18. Ministério Açao Social 
Prefeitura Municipal Presidente 853/GM/90 20.000 
19. Ministério Açao Social 
Prefeitura Muniéipal Piripa 856/GM/90 10.000 
20. Ministério Aça.o Social 

. Prefeitura Muniéipalltarantim 861/GM/90 20.000 
21. Ministério Açao Social .. 
Prefeitura Muniéipal Rio das Contas 859/GM/90 20.000 
22. Ministério Ação Social 

' Prefeitura Muniéipal Grajel1J 863/GM/90 20.000 
23. Ministério Açao Social 
Prefeitura Municipal Filadélfia 

-

860/GM/90 20.000 
24. Ministério Ação Social 
Prefeltura Municipal Itororó 843/GM/90 20.000 
25. Ministério Açao Social 
Prefeitura Municipal Cordeiros 84Z/GM/90 10.000 
26. Ministério Açao Social 
Prefeitura Municipal Quixabeira 845/GM/90 10.000 
27. Ministério Ação Social 
Prefeitura Municipal Piripa 851/GM/90 10.000 
28. Ministério Ação Social 
Prefeitura MuniCipal Itarantlm 123Z/GM/90 20.000 
29. Ministério Açao Social 
Prefeitura Muniéipal Serra Dourada 1189/GM/90 10.000 
30. Ministério Ação Social 
Prefeitura Muniéipal !pira 1063/GM/90 10.000 
31. Ministério Ação Social 
Prefeitura Muniéipal !pira !19Z/GM/90 10.000 
32. Ministério Açao Social 
Prefeitura Muniéipal Entre Rios 1342/GM/SNS/90 20.000 
33. Ministério Ação Social 
Prefeitura Municipal ltororó -- 1369/GM/SNS/90 20.000 
34. Ministério Ação Social 
Prefeitura Municipal Paramirím 

-- --------
1405/GM/SNS/90 1.121 

35. Ministério Açao Social 
Prefeitura MuniCipal Abaira 1399/GM/SNS/90 10.000 
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36. Ministério Ação Social 
Prefeitura MuniêiJ)ãl Serra Dourada 
37. Ministério Ação Social 
Prefeitura Muniéioal Maetin2a 

Apuração necessária, 
·Em face os de principais órgãos de imprensa do País, 

no últimos dias, terem trazido reportagens que apresentam 
fortes indícios de irregularidades o~rridas com recursos públi
cos federais repassados através Qe convênios_ com diversos 
municípios. ~ - · · 

O Jornal O Globo na sua edição de 13 de outubro _de 
1991~ faz .Q seguihte .relato: ~'_._ .. os: recursos do Orçamento da 
União obtidos ~~ 99 pelo Deputado João Alves para o Muni
cípio de Serra Dourada não fora.1;11 totalmente aplicados nas 
obras a que se destinavam. Em novembro de 90, o prefeito 
JosJ<.S~te'llQI:Íllo·prestou contas da aplicação de Cr$ 10 milhões 
em construção de 35 casas populares que formariam a Vila 
João Alves. Segulldo o~ Ve~~â.o~e:s_, _as ~~~ãs :só forani Cons
truídas em agosto deste ano depois de uma série de denúricias 
na Assembléia._ Ainda assim, for;am entreglleS-'Sem janelas, 
poitãS OU:j)iiit.ura, embora os gastos com esses acabamentos 
estivessem incluídos· na prestação de contas. Em março de 
90, a· Prefeftliia- ãSsiriàti CóriVê'nió 'de Ci-$ 22 milhões para 
o calçamento de ruas na cidade. Até hoje~ -porém, as ruas 
continuam de terra, inclusive a Rua Maria Mendes da Silva 
onde o prefeito_ mora num sobrado cercado por muros altos 
que- deixam· ver·apenas uma antena parabólica e o_segundo 
andar. 

No mesmo diário jornalístico·, ·em iria"téiia--vetcUfada em 
20-10-91, à página 3, com o título "João Alves, o Homem 
da Ma1à 'Clíeia: de Verbas Federais" lê-se: ".".Alves aparece 
em dobrad.inha .com um candidato a deputado estadual em 
detetinninado MunicfpH:>~ ·onde tem: acordo· também com o 
prefeito. A distribuição da metade das verbas do convênio 
fica para a prefeitura e a outra metade para o canditado à 
Assembléia. Cabe: ao prefeito conseguir notas fiscais-- muitas 
não· realizadas ........ para que possa ser feita a prestação de 
contas. geralmeç(e por um Uos eScritórios especí.alizados em 
Brasília. Como o Governo -Feâetal quase nunca fiscaliza se 
as obras de fato fo!am realizadas, tudo termina ,bem." 

~Em'~óUii-õC-QíiCeituado- -órgão--de imPrensa, o Joriiãi.-0 
Estado de S. Paúlo, na edição de 26 de outubro de 1991, 
traz o seguinte relato: "Um dos assessores do Deputado João 
Alves (PFL- BA) relator da Comissáo Mista de Orçamento, 
Nonnando Leite Cavalcante, está sendo acusado de interme
diar a liberação <;i~ verbas aprovadas na CO,rriiSsãõ.-" 

· ::-·."Uma· funcionária ·do gabinete de Alves rel~you que 
Cavalcante trabalha com o Deputado, embora ·não no gabi
nete. O assessor eStá instalado -em um escritório," CuJà raz'ão 
social é Seval Ltda, e que ocupa as salas 4013, 4014 e 4!115 
do conjunto Brasllia Rádio Center ... " . . . - . , 

··~uo marido.d_a prefeita do MunicípiO de P"iripa, ria Ba
hia, uma das bases eleitorais ·de Alves, Osvaldo Rocha, afir
mou ontem à agência Estado que a prefeitura_ paga "unia 
taxa de prestação de serviços", para Ca.valcante. "Ele cobra 
de acordo com o total de recursos que são liberados", explicou 
Rocha. Um més antes das eleições do ano passado, os Muni
cípios do_reduto eleitoral de Alves obtiveram a liberação de 
dez convênios. Além da coincidência de beneficiarem as cida
des em que o deputado foi mãis votadO, todoS iinham o mesmo 
valor - Cr$ 22,5 milhões, a preços de abril de 1990. Entre 

1409/GM/SNS/90 10.000 

1406//GM/SNS/90 10.000-

os MunicípioS -todos baianos -estão Maetinga, Itarantim 
(onde dos 7.370 votos válidos Alves obteve 3.107), Rio das 
Contas (onde recebeu 2.977 dos 7.160 votos), Condeúba, Ma
carani, Grajeru, Pirijá (onde obteve 955 votos dos 2.995) 
e, finalmente, Serra Dourada_( onde obteve 1.446 dos 6.996 
votos). . - . - - - - ... " -. 

- Todos esses convênios forám asSinados com o Ministério 
·c:Ja Ação Social, no dia 27 de jul~o, quando João Alv_es já 
ocupava o cargo de relator da ComiSsão Mista de_Orçamento. '' 

O Jornal do Brasil, publicado em 27 de outubro de 1991, 
traz a seguínte matéria ... "O cartão de uma empresa chamada 
Seval Ltda -Serviços- de Assessoria Limitada, que se identi
fica como ''prestadora de assessoramento, planejamento e 
projetes" e ocupa três salas n7o 4"' andar do edifício Rádio 

.Center, em Brasília ... Seu proprietário é ·a empresário Nor
mando Leite Cavalcante, grande amigo de João Alves e assí
duo freqüentador de seu gabinete ... Contam que a empresa 
obtém uma procuração do prefeito a ·quem-estiver· prestando 
seus serviços e retira diretamente nb caixa do Banco do Brasil 
a verba destinada ã prefeitura. A maior parte de seus clientes 
é indicada pelo relator João Alves, ou parlamentares ligados 
a ele". 

Ante tais denúncias, toina:-se impre"Scidívet a averigua
ção, pelo Poder Legislativo, de sua veracidade. Assim sendo 
e tendO em vista ser o Tribunal de Contas o órgão_ melhor 
aparelhado para tais auditorias, solicitarn'Os :sejam elas eiecu
~adas no mais culto espaço de tempo paia que não pairem 
dúvidas na população brasileira sobre a apliCação dos recursos 
públicos e a vontade dos parlamentares de cumprirem com 
suas atribuições constitucionais. - --

-- Assim, Sr. Presidente, avalio que poderíamos adotar as 
lnais diversas ações diante dos_ fatOs apontados. Poderíamos 
solicitar à ProcUradoria Geral dã República que, _por sua vez, 
poderia até tomar a iniciativa "de fazei a apuração, mã.S -o 
Tribunal de Contas é tem que o dever de auxiliar o Congresso 

-Nacional nesse caso. 

Há uma hora quando viajava de São Paulo para Brasília, 
por_ acaso, ao lado de um ex-prefeito de um município da 
Bahia, S. s~ confirmou -as práticas que os jOrnais estão denun
·ciando. Por exemplo, na semana passada, o Prefeito de I taj upé 
estava conversando com o Deputado João Alves e com esse 

· senhor da Seval que presta assessorias. Esse Prefeito de Itaju
pé teria sido conduzido à referida empresa. O que fazem 
os prefeitos na sede da Seval, no Rádio Center? 

Solicito seja feita a averiguação imediata por parte da 
,-Receita Federal, por parte do Tribunal de Contas, pelos ór

gãos responsáveis pela apuração do que se faz com o dinheiro 
público neste País, para que averiguem de pronto como é 
que esse senhor, juntamente com membros-chaves da Comis
são Mista do Orça_mento, está cobrando pela liberação de 
recursos aprovados no Orçamento. 

Ora,-na semana passada, o Deputado Gene baldo Corrêa 
dizia da tribuna, que considera legítima a destinação de recur
sos por parte de um Deputado ou Senador para a sua região. 
Muito bem. Isso pode ser considerado como um ato de respon
sabilidade. Ainda na semana passada, o Presidente da Comis-
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sãq Mista, Senador Ronaldo Aragão, também dizia da legiti
midade de um Senador, ao defender as prioridades de seu 
Estado e sobre isso esclareci a S. Ex~ não haver contestação 
de minha parte. Mas, prezado Senador R.Onaldo Aragão, se" 
estamos tendo consciência desses fatos, como agora se sabe, 
o Congresso Nacional não pode entender i~so _como legítimo 
e normal. É preciso que se faça a averlguaçãô--dos fatos. _ 

Como exemplo, cito o caso de um empresário que ligou 
para o meu gabinete, informando que nessa empresa Se vai 
exige-se algo como uma taxa de particípaÇão em torno de 
20%, às vezes mais, ou menos·, dependendo da quantia ~uto_ri
zada para que sejam liberados esses recursos. Por essa razão, 
solicito â Mesa que de pronto peça ao Tribunal de Contas 
da-União para fazer eSsa averiguação. . _-

Pensei até em fazer essa 'averiguação por COnta própria. 
Mas existe um limite para a atuação de um Senador, que 
deve ir até o ponto em que possa tomar-se um detetive, uma 
polícia. ~ - - ~ 

Temos o· dever, nós parlamentares, de fiscalizar, mas 
há o Tribunal de _Contas_ da União, o Ministério Público, 
a Polícia Federal e a Receita Federal com atribuições e pessoal 
próprios para executar essas tarefas. 

A Receita Federal, diante desse quadro, precisa examinar 
se a Seval não está tomando para si e distribuindo, não se 
sabe de _que maneira, recursos que são dotações do _orçamento 
público, recursos que ·devem ·ser considerados sagrados, é o 
dinheiro do povo! Não pode uma empresa pedir intermediação 
só para liberar o recurso no Banco· do Brasill 

É possível, Srs. Senadores, que estejamos começando 
a descobrir o fio da meada da maior impártância. Se o Senado, 
se a Câmai"ã dos Deputados, se o Congresso N aç_jpnal fprem 
firmes nesta apuraÇão o qUe haveremos de economizar para 
os cofres públicos provavelmente permitirá que o Presidente 
Collor não tenha mais que estar apresentando aqu~. co~o 
fez em setembro último o· Ministro Jarbas Passarinho e o 
Secretário da Economia, Roberto Macedo, quadros que de
monstram a inviabilidade da economia brasileira. 

Prezado Senador Ney Maranhão, não esta"l{a aqui_ na sex
ta-feira quando V. Ex'- citou o meu nome dizendo que, em 
algumas ocasiõeS, V. Ex• me havia convidado para resp~nder 
a questionamentos que fazia, relativamente à Central Unica 
dos Trabalhadores, ao PT. · 

Procurarei sem-pre estai- atentO às suas palavras. Li o 
seu pronunciamento e querO deixar claro que o Partido dos 
Trabalhadores é algo diferente da Central Úni>a dos Trabalha
dores. Não tenho aqui procuraç-ão da Central Unica dos Traba
lhadores para defendê-la do que V. EXi' diga sobre ela, mas 
sou solidário aos trabalhadores e ã CUT diante do mau uso 
que se faz do dinheiro público. A indignação dos trabalhadores 
brasileiros, diante da desfaçatez com que alguns usam os recur
sos do povo, tem um limite e, às vezes, se não forem- tomadas 
as devidas providências, de repente as pessoas chegam ao 
desespero. Quero evitar que haja cenas de desespero e de 
viOlência para as quãiS alguns são levados. _ - -

V. Ex• também mencionou em suas declarações a maneira 
como alguns empresários paulistas estavam criti~Iido o GO
verno Collor, ao mesmo tempo que nunca haviam criticado 
o GoVeino pOr estarem reCebendo crédito S!Jbsidiado_do B_N-
DES. ~ 

V. EX• fez menção ·ao empresário ·AntôniO Elinífiéi-Ge 
Moraes mas, se erro houve no passado; na forma de distribuir 
emprésÍimos Subsidiados por governos anteriores, inclusive 

para o referido empresário, o qUe- está fÚe~ndo hoj-e o Governo 
Collor, se-não tambéi:ri. distribuindo aos seus amigos os recur
sos subsidiados do Fundo de Ga~antia do T~~po de Serviço? 

O Estado de S. Paulo ·mostl-3. -esse calote na conta do 
Fundo de Garantia. Imagino que esse jornal deve prosseguir 
com essa reportagem para uma investigação. Além disso, ama
nhã teremos o Presidente da Caixa Económica aqu1 sendo 
questionado a esse respeito, porque eu mesriio perguntarei 
a S. s~ como é posSfvel estar se emprestando recursos pará 
o projeto popular, por exemplo, para a empresa Paulo Octávio 
Investimentos da ordem de seis bilhões de cruzeiros de hoje 
para-realizar o quê? -- - - -

É preciso que isso seja trâ.nsparente. Não podemos sim
-plesmente criticar o passado e fazer o mesmn novamente. 

- - . -- -· . '. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite~me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço o nobre Senador 
com muita honra. 

O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador Eduardo Stiplicy, 
V~ EX' sabe que discordamos muitas vezes, mas tenho uma 
ad:ptiração pela posição de V. Ex~ e não escondi ell} pronunçia
mentõS aqui a luta que V. Ex~ teve na Câmara de Vereadores 
de São Paulo para combater a C?rrupção: 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Também li esse trecho 
e agradeço as suas palavras. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex• é uma pessoa que defende 
suas posições com convicção e, por isso, na Câmãra-Municipal 
de São Paulo, houve até incêndio de documentos, m~s V. 
Ex• _estava cumprindo o seu dever de representante do povo. 
Quanto ao relacionamento de seu Partido com a CUT, no 
meu entender, formam uma só fanima; i'~CUT é o braço 
esquerdo do PT na área sindical. Acredito que· V. Ex~ não 
concorde com os acon"tecimentos do Rio de Janeiro. Podemos 
discordar em alguns pontos, nossos ·Partidos também, mas 
não se pnde impor posições pela força, principalmente, Sena
dor Eduardo Suplicy, quando _78% do povo brasileiro· quer 
a privatização, embora seu Partido como um todo e a CUT 
defendam a continuação-dos status quo das empresas mantidas 

~ pelos Governos. V. Ex~ acabou de se referir a tim prOnUncia
mento, no que citei _que a CMTC, um.ã ·empresa pública adfl!i
nistrada pelo PT, Constituf~se fia maior -dor de cabeça:·aa Pre
feita de São Paulo, Luiza Erundina, ·que já admititi q-Ue mUitas 
pe-ssoas viviam "mamando no peito da vaca Mococa" da Pre
feitura de São Paulo, como em milhares e milhares de estatais 
por este Brasil afora. _ __ _ ~- _ 

Creio que V. Ex~ não concorde com aqueles fatos ocorri
dos no RiO de Janeiro, comandados pela CUT e pelo PT. 
V. Ex~ há de convir que devemos iutar em defeSa de idéias, 
mas não impor pela força aquilo que não s.e pode impor pelo 
voto, co·xriõ aconteceu com o Partido de V. Ex~, no Rio de 
Janeiro-, com a venda da USIMINAS._ Isso signifiC3:, Senador 
Eduardo Suplicy, uma imagem negatíva do Brasil no exterior, 
com o que posso concordar. QuantO à luta de V. EX' e ~do 
Presidente do seu Partido, coincidentemente pernambucano 
- o caso dos grupos radicais que~ não aceitam a mudança 
do mundo -será-que só o PT está certo eni ·não· priVatízar? 
Entendo que não, pois, em todo o mundo, desd_e a queda 
do muro de Berlim até a União_ Soviéticã- constatou-se que 
essas empresas, quando estatizadas, não funcionavam. Ape
nas concor_do, Senador Eduardo Suplicy, que algumas dessas 
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empresas brasileiras devam permanecer sob o controle do 
Estado, mas dentro de uma determinada política. 

A Petrobrás, por exemplo, deve ser competitiva quanto 
ao transporte, venda, negociação e importação, ficando a re.ti
rada do petróleo nas mãos do Govetiid, e a ináiõria d:o povo 
brasileiro está consciente diSso, graçaS à polftica do PreSidente 
Fernando Collor de Mello, desde que assumiu o seu mandato. 
Quando se falava, Senador Eduardo Suplicy, em privatização 
era como uma blasfêroja _neste País. Porém, graças ao povo 
brasileiro, a cada dia, mais consciente, 78% das pesquisas 
exigem que esses uelefantes brancos" sejam entregues à iriiChi
tiva particular. Assim US$ 6 bilhões, ou US$ 6 bilhões e 
meio, serão aplicados na educação, saúde, casa própria e segu~ 
rança. Era esse o aparte que tinha a fazer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, concluin
do, gostaria de ressaltar ao Senador Ney Maranhão que, com 
respeito âs cenas de violência, obviamente desejaria que pu~ 
déssemos criar as condições para que não existissem e que 
fosse construída uma justiça que, depois, resultasse em verda~ 
deira paz social. 

V. Ex~, inclusive, na semana passada, deu apoio às minhas 
ações, no sentido de serem apurados inteiramente todos os 
fatos relativos ao procedimento, que precisa ser averiguado, 
da Corriissão Mista de Orçamento, a que agradeço o apoio 
de V. Ex•. 

Com respeito ãs questóes da forma de privatizar - da 
estatização e privatização -,-temos algumas discordâncias. 

Gostaria de ressaltar que há exemplos, hoje, na Polónia, 
na Tchecoslováquia bem mais interessantes, como a distribui
ção, entre todos os cidadãos adultos, da propriedade ou de 
todas as ações das empresas estatais, o que significaria uma 
forma muito mais democratizada e consentânea, com maior 
igualdade entre todos os cidadãos daqueles países. Por essa 
razão, para averigUar-como está sendo feita essa privatização, 
form_ulei requerimeiüo solicitando o nome dos adquirentes 
e o uso de moedas. _ 

Infelizmente, não se chegou a conclusão alguma. 
Era o que tinha a dizer, Sr4 Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMEN
TO: 

CALOTE DE MAIS DE 4 TRILHÕES ESVAZIA 
FUNDO DE GARANTIA 

Empresas privadas e estatais não recolhem e 
o governo não cuida da rlScalização 

Ana Maria Géia 

As estatísticas sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) são assustadoras. O própriO miniStro do 
Trabalho, Antônio Rogério Magri, admi~iu quinta-feira, du
rante depoimento na Comissão Mista Parlamentar de Inqué
rito (CP!), que Cr$1,4 trilhão deixaram de entrar nos cofres 
do FGTS em 1990. 

Cálculos extra~oficiâis produzidos por técnicos- da Caixa 
Econômica Federal e do Conselho Curador apontam para 
números que superam por larga margem os dados oficiais. 
Indicam que o fundo deixou de receber, nos últimos anos, 
mais de Cr$4,2 trilhões, quase o dobro de toda a arrecadação 
prevista para este ano~ âe 8,7 milhões de BTN, ou Cr$ 2,4 
trilhões em valores de outubro. A explicação disso está em 
outra estatística: aperi3S 18% das empresas brasileiras reco-

lhem em dia os recursos do fundo. Outras 29% pagam com 
atraso e 53% nao pagam absolutamente nada? 

De janeiro a: julho, dos CR$534,9 bilhões em obras con
tratadas, 81% não têm licitação. Na distribuição das verbas, 
as cooperativas e o Programa Empresário Popular, detinado 
à classe média, fórarn comtemplados com Cr$233 bilhões, 
que servirão para construir 30.575 casas. Esse dinheiro daria 
para fazer três vezes mais moradias. ''O governo não quer 
arrumar -a casa", denuncia o senhor Garibaldi Alves Filho 
(PMDB- RN), que preside a CP! no Senado. 

~"Criado em 1966 com o objetivo de formar recursos para 
fillanciã.r habitações e obras sanitárías destinadas â classe tra
balhadora, o FGTS Se transformou numã poderosa arma polí
tica. Durante os mais de 25 anos de existência, o dinheiro 
do fundo tem sido desviado para a construção de apartamentos 
de luxo e casas de praia e distribuído de forma a atender 
a interesses eleitoreiros. O déficit habitacional, estimado em 
15 milhões de moradias, é apenas uma das evidências dos 
muitos crimes e -desmandos na desatrosa administração do 
FGTS. . 

No ano passado, por exemplo, Alagoas recebeu, das ver
bas do fundo, 12 vezes mais do que arrecadou para a institui
ção. O Estado, um dos que menos arrecadam, contribuiu 
·com apenas 0,34% do montante líquido de Cr$511,1 bilhões 
de recursos do FGTS em 1990. Embora a lei beneficie a região 
com a possibilidade de gastos equivalentes a mais de quatro 
vezes o valor de sua arrecadação, o governo foi ainda mais 
generoso. Resultado: Alagoas gastou 4,2% do total dos recur
sos- do fundo. Enquanto isso, São Paulo ganhou apenas 19% 
do que arrecadou, o Rio Grande' do Sul ficou com um terço 
do que tinha direito e o Rio, com a metade. 

Denunciada pela bancada dos trabalhadores do Conselho 
Curador do FGTS, essa desproporção motivou a criação da 
CPI que, desde julho, investiga, entre outras coisas, o calote 
de trilhões nas contas do fundo. E o dinheiro dos empregados 
vai- desaparecendo, como exemplifica a história da joverri Ma
ria Cristina Erps, de 21 anos. 

Trabalho 

DINHEIRO DO TRABALHADOR 
SOME NO FGTS 

Além do sumiço, a sonegação alcança 53% das empresas, 
a maioria estatais, e provoca a perda de Cr$4,2 trilhões 

Ana Maria Géia 

Empresas, Estados e prefeituras sonegam: O Ministério 
do Trabalho não fiscaliza, a Caixa Económica Federal ganha 
bilhões para operar contas que nem sabe se existem, o Minis
tério da Ação Social administra mal o dinheiro e permite 
o U$0 político dos recursos. Amparado por esse frágil tripé, 
o património do trabalhador depositado no Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) vai desaparecendo. "O governo 
fez uma verdadeira confusão com um dinheiro que não e 
dele", acusa o senador Garibaldi Alves Filho (PMDB .,-- RN), 
presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada 
no Cúngresso para apUrar' denúncias de desvios e distribuição 
desproporcional das verbas. 

A CEF já deveria ter unificado as contas do FGTS, ali~ 
mentado todo mês com depósitos correspondentes a 8% do 
salário de cada trabalhador e teoricamente destinado à cons
trução de casas populares, viadutos e redes de esgotos. Esses 
recursos-foram parar n.-a rüão da CEF em 1986, quando o 
Banco Nacional da Habitação (BNH) foi extinto. Mas até 
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hoje a CaiXa não conseguiu saber direito ond~ estão as contas 
do fundo, qual é o saldo e, pior, o valor da dívida acumulada 
por quem tomou dinheiro emprestado do FGTS e não pagou. 
"Aquilo é uma verÍladeir:-a bagunça", critica o advogado Dou
glas Gerson Braga, representante dos trabalhadores no Canse~ 
lho Curador do FGTS. . -- -

O balanço de 1990 da CEF mostra que o boi~ do FGTS 
tinha Cr$3,9 trilhões em dezembro. -outro relatóno, do pró~ 
prio banco, diz que eram Cr$4,1 trilh~es. A diferença, de 
200 bilhões daria construir- 230 mil casas populares. _ "Tudo 
lá dentro é' assim", diz Braga. ''Eles sonegam infO.~~ações, 
camuflam ·os dados e escondem o paradeiro do dinheiro como 
se fosse deles". A desproporção da aplicação de recursos é 
escandalosa (ver quadro abaixo). . __ . . 

O Estado de Alagoas, de Geraldo Bulhões, apoiado pelo 
pre_sidente Fernando Collor, por exemplo, ~ecebeu das verbas 
do __fundo 12 vezes mais -do que contribmu. É um dos que 
menos arrecadam: apenas 0,34% do montante líquido de 
Cr$511,163 bilhões de recursos do FGTS em 1990. Enquan~o 
isso, São Paulo ganhou apenas 19% do que recolheu, o.Rio 
Grande do Sul ficou com _metade da terç~ parte ~-que tm~a 
direito e o Rio, apenas com a -metade. E a comprovaçao 
do uso político do dinheiro'', acusa .Brag~ .. 

Com base em_ informações colhtdas Sigilosamente na pró
pria CEF, a bancada dos trabalhadores do Conselho Curador 
descobriu uma aplicação no mínimo "desastrosa" dos recur~ 
sos .. Uma sobra de caixa, em dezembr~ de 199ll •. de. Cr$215 
bilhões (Cr$500 bilhões em valores corng1dos) tena Sido apli
cada no mercado financeiro com _juros_ de apenas 3,4%. O 
prejuízo, Calculado com base em outras aplicações financeiras 
(o CD!), por exemplo, rendeu 15% ao mês), foi de Cr$260_ 
bilhões. Daria para constrmr 256 mli casas P?Pulares. 

Segundo as denúnci.as, dois terços das aplicações do f~~do 
em 90 (cerca de Cr$300 bilbõe•) foram contrat.ados sem licita
ção, ou seja, ficaram a critério do ~ntão prestdente da CE~. 
Lafaicte Coutinho, hoje no comando do _Bane'? ~o. Bra_sll. 
A situação persiste na gestão atual da Ca1xa, prestdtda por 
Álvaro Mendonça. De janeirO a julho deste ano, dos 147,9 
milhões de UPF (Cr$534,9 bilhões) de obras contratadas, 81% 
o foram sem licitação. __ 

Como se não bastasse toda essa mazela, o governo e 
os bancos parecem ter se unido para complicar ainda mais 
a vida do trabalhador. De acordo com a Lei _n? 8.036/90, 
todo correntista tem direito a receber extratos bimestrais do 
FGTS. Isso não vem sendo cumprido. Os bancos fingem que 
o assunto não lhes diz respeito-: E a Caixa sõ ãdmite a hipótese 
após a centralização das contas. Hoje, das 85 milhões de contas 
do FGTS entre ativas e inativas, 50 milhões permanecem 
na rede b;ncária. "Elas estão à disposição, é s6 a CEF pedir'\ 
defende~se o diretor de arrecadação da Federação Brasile~ra 
das Associações de Bancos, Jorge Hi_gashino. 

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO EXIGE 
ATENÇÃO À CONTA 

Com tantos desmandos só resta _um caminho para o cor~ 
rentista do Fundo de G.araniia: arregaçar as manga~ e ir atrás 
para ver como anda aquele que, a~nal, ~ o seu património. 
Confe-nYse os depósitos e a correçao aphcada estão corretos 
não é tarefa das mais fáceis. Mas a CEF preparou alguns 
meses atrás uma ampla tabela pela qual se pode acompanhar 
essa evolução, mês_a mês, desde 1966. A ta~ela pode se.r 
encontrada em qualquer uam das dez CentraJs de~ Atendi
mento ao Trabalhador (CAT) (ver abaixo). 

De forma geral, a remuneração do fundo estipulada por 
lei funciona de ciuas formas: a primeira, para os trabalhadores 
optantes até 22-9-71 desde que não tenham mudado de empre
go. Nesse caso, que perfaz a minoria, õ reajuste é de 3% 
ao ano nos dois primeiros anos, -·de 4% _ do 39 ao 5~ ano, de 
5%- do 6~ ao 10~ ano e de 6% a partir do 11"' ano na mesma 
empresa. A grande maioria dos optantes, no entanto, tem 
suas contas corrigldas com base no índice de atualização básica 
da caderneta de poupança mais 3% de jui'os ao anO~- -

!nativos- Há, ainda, as chamadas contas inativas (mais 
de 60-milhões). São aquelas que, por algum motivo, ficaram 
paradas sem receber novos depósitos. O que a maioria dos 
trabalhadores não sabe é que muitas delas podem ser retiradas 
a qualquer momento. Quem foi despedido sem justa causa, 
por exemplo, e não sacou na época do desligamento pode 
fazê-lo. No caso de o saque ter ocorrido antes da devida 
correção, o resíduo também fica ã disposição. 

Para isso é preciso localizar. 

DIAS, PENTEADO DE MORAES E CARVALHO FILHO 
ADVOGADOS 

4~ Vara Federal Criminal 
Processos 90.010ói41-6 e 90.0102736-9 

Em defesa da Folha de S. Paulo e dos jornalistas 
OTAVIO FRIAS FILHO, diretor de Redação 

JOSIAS DE SOUZA, diretor da Sucursal de Brasllia 
NELSON BLECHER, reporter 

GUSTAVO KRIEGER, reporter 
1 Introdução 
5 Nulidades processuais 
]7 Licitação, favorecimento e notícia 
27 Não há crime a punir 
38 Notas 

Int~odução 

A imprensa é a vista da Nação. Por ela é que 
a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao 
longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe 
ocultam e tramam, colhe o que sonegam ou roubam, 
percebe onde lhe alvejam ou nodoam, mede o que 

_lhe cerceam ou destroem, vela pelo que lhe interessa, 
e se acautela do que a ameaça. 

Rui Barbosa 
Duas ações penais foram instaur<!das contra OTAVIO 

FRIAS FILHO, JOSIAS DE SOUZA, NELSON BLECHER 
e GUSTAVO KRIEGER. São acusad6s de ofender a honra 
do Presidente da República e do seu secretário particular, 
Cláudio Francisco Vieira. 

O Ministério Público Federal acatou a requisição do ex
Ministro da Justiça, Dr. Bernardo Cabral, e ofereceu denúncia 
contra os jornalistas por crime de calúnia contra o Presidente. 
Vítima po~ conve.,_niência, Cláudio Vieira move queixa subsi
diária pelOs mesmos fatos. Apesar das autuações distintas 
e _das particularidades processuais de cada uma delas, as duas 
ações formam um só caso (1). 

É um processo político, uma reação âo_goVefri6 Colior 
à investigação jornalística desenvolvida pelo jornal Folha de 
S. Paulo sobre contratos de publicidade sem licitação e o 
favorecimento das agéncias "S_etembro" e "G_ioVaími", ambas 
ellvolvidas na campanha eleitoral do então candidato à Presi
dência pelo PRN. 
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Foi a primeira notiCia de irregularidade patrocinada pelo 
Palácio do Planalto no novo governo f). Ainda não se falava 
em "República de Alagoas", a corrupção era coisa do passado, 
a sigla "PC" lembrava apenas o velho partido comunista e 
aLBA era um reduto de assistê_ncia sociªl aQs ,Çarentes. Eram 
Qutros tempos. O Presidente Collor considerJlVa:.Se infalível, 
auto-suficiente e modernO. A sua credibilidade parecia imorre
doura. Ignorava a existência dos partidos e do Parlamento. 
Fazia creí que "finalmente -õ Brãsil rompera a barreira do 
Primeiro Mundo-=:-_apesar das inconstitucionalicl.ades que pa
trocinou e_do perfil insultante do seU porta-voz-e). 

As reportagens tiver~ITl o efeito de rev_elar à opinião públi
ca que nem tudo era transparente em Brasília, Até então, 
a Folha era o único dos grandes jornais brasileiros que se 
mantinha independente em relação ao "Brasil Novo", uma 
decorrência do compromisso editorial que assumiu perante 
os seus leitores e que vale para todas as instâncias de poder. 

Querendo se manter inc9l!lrp.e~ o governo Collor elegeu 
o maior jornal do país como uma espécie de adversário da 
honra do Presidente. Apostou no efeito exemplar e intimi
datiVo do processo-crime~ Com a: expectativa de conter a movi
mentação da imprensa, desferiu_ Um tirO corl.l:i'a a-_. Fõlbã -
tiro que imaginava eficaz; asSim cOmo foi tifO gue hávía dispa
rado para· acabar de vez com o fantasma da inflação. 

· Dententor de uma extraordinária capacidade de lidar com 
as aparências. -o Presíd.ente Fernando Col19r de Mello sen
tiu-se ofendido sem que, de fato, oféilsa: tivesse havido. ''Des
piu-se" da condição de chefe de Estado, empenhando-se 
pessoalmente na condenação dos réus. Apresentou-se à Ju~
tiça como um cidadão qualquer~-para, ao mesmo tempo, desti
lar simpatia e impor_um poderoso constrangimento ao jornal. 
como um Presidente da República não seria capaz de desper
diçar seu precioso tempo, reservado para a promoção do bem 
social, com a idiossincrasia própria dos homens comuns, criou
se uma sensação generalizada de que ~"ofensa" era pessoal 
e grave. 

O -episódio não" tem- precedentes mi históiia do Brasil. 
Não se tem notíCia de um presidente da RepúbHca, no exer
cíciO ao-Seu mandato;-âeixar-se entre"gar coin tã.rita Obse_sSão 
a um projetó político desta natureza (41. _- _ 

Com efeito, um chefe ae Estãdó tem irrestiifã-póssibi
lidade de retificar uma_ iuform.aÇãüe<rUivócada, veicular a 
sua versão sobre fatos que se ap"rese·ntam desfavOráVeis·à inia
gem do governo e até. desmoraliz--ªr o órgão de imprensa que 
estampar uma- denúncia seni -fundainento. Trata-se do presi
dente da República, não de um ministro, de um governador, 
de um prefeito ou de um funcionário público- pessoas even
tualmente sujeitas a intrigas pessoais ou provincianas. Nenhu
ma voz desperta tanta atenção como a sua; nenhum homem 
gera tanto temor reverencial. _ 

A reação do governo ao noticiário da Folha seria impen
sável em países democraticamente desenvolvidos, onde os ho
mens públicos convivem com a circulação desimpedida das 
idéias; da crítica e da investigação jornalística. Ou faria parte 
do anedotário político. 

Não é que o presidente da República esteja impedido 
de se sentir ofendido e contratar advogados da sua confiança 
para a promoção da "demanda''._ A_ honra_ do govem3:nte -su
premo é, evidentemente, inviolável. E a lei~ pelo menos na 
sua letra expressa, não o proíbe de se entregar pessoalmente 
à tarefa mundana de desenhar a condenação criminal de al
guém. 

Além de inusitado, o envolvimento do chefe de Estado 
numa disputa judicial fundada em seus interesses persona
IíssimOS i"epiesenta uma arrieaça ao "prinCípio da "paridade 
de armas". O Presiâente da República não é um homem 
qualquer~- Nem que_ ele queira: sua palavra tem a força de 
um decreto, sua figura confunde-se com a imagem da própria 
nação, seus sentimentos se revestem de incontestável sinceri

. dade; até mesmo a punição dos crimes que eventualmente 
praticar depende da vontade política. 

O propósito inconfessável do governo era vergar a altives 
e a independência da Folha de S. Paulo e dos jornalistas que 
contro(!_m_ a s~a r_eputação. 

A transparência faz parte do perfil da Folha. O Jornal 
não de deixou intimidar. Manteve intacta a sua linha editorial 
(o que lhe permite, inclusive, apoiar as medidas governa
mentais que considera positivas para -o País) e revelou à opi
nião pública a face turva deste processo. Não há crime de 

_ imprensa a punir: o jornal cumpriu um dever e exercitou 
um direito. 

- A faniiE;erãdil -nota do --"Painel Económico" publicada 
-~I_I1 __ 2 de agosto de 1990 - sem nenhuffi:_potencial ofensivo, 
corno se verá adiante- não passa de um pretexto. A mesma 
nota foi publicada na mesma data pelo jornal da fam:tlia Collor 
de Mello, sem que o próprio irmão do Presidente, responsável 
pela Gazeta de Alagoas percebesse a "calúnia" ou fosse levado 
pelo governo ao banco dos réus e). Na véspera da publicação 
da mesma nota, o Jornal do Brasil divulgou uma versão muito 
pouco lisonjeira sobre a contratação das agências _de publici
dade, mas o Presidente Collor e o seu secretáriO particUlar 
não sentiram a honra ferida (6

). 

Dois pesos, duas medidas. A Folha era o alvo._ 
Este processo tem proporções superiores; é, na definição 

de Raymundo Faoro, "uma causa cé_lebre" C). O que está 
em pauta para julgamento não é a honra do Presidente da 
República e sim o futuro da liberdade de informar e ser infor-
rtiado. -

---A "Carta aberta ao Sr. Presidente da República", do 
jornalista OTAVIO FRIAS FILHO, reflete com rara felici
dade o espírito de todos aqueles que acompanham este esforço 
sorrateiro de censura_ e têm consciência de qu~ ~e está_ escre.; 
vendo um capítulo da históriã da liberdade de_ imprensa no 
Brasil: 

"EU advogo um direito, o senhor uma obrigação 
de vassalagem; uma cõndenação_lancará vergonha so
bre O- senhor e honra sobre mim; seu governo será 
tragado pelo turbilhão do tempo até que dele só reste 
uma pálida reminiscência, mas este jornal -·desde 
que cultive seu compromisso com o direito dos leitores 
à verdade - continuará em pé: até mesmo o senhor 
é capaz de compreender por que a minha causa é maior 
.e mais forte e mais justa que a sua" (8

). 

NULIDADES PROCESSUAIS 

Foi argüÍda a suspeição do MM. Juiz Titular da 4~ Vara 
Federal Criminal em virtude da cadeia de atos que se tomaram 
visivelmente suspeitos a partir da instauração espontânea de 
um "procedimento criminal di_verso" contra a Folha. Julgada 
procedente a argüição, o Egrégio Trib_unal Regional Federal 
da 3' Região determinará a extensão da nulidade e). 
--. Como a exceção não suspende o andamento do processo, 

- o julgamento da causa exige a análise_ de diversas questões 
preliminares ao exame do mérito da acusação. 
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A inépcia da denúncia e da queixa 

Apesar do recebimento da denúncia e da queixa, a inépcia 
das acusações formuladas é flagrante e deve ser, pela relevân
cia da matéria, reconhecida neste instante processual. 

A denúncia é um amontoado de citações de reportagens 
da Folha que conclui, de forma arbitrária~--pela prática de 
um suposto crime de calúnia contra o Presidente da República. 
o- víclb da ação penal movida pelo MPF tem origem, na verda
de, na requisição do ex-ministro da Justiça. 

O Procurador da República sigria:tãrio da denúncia admi
tiu que o AViso Miriísterial "não mencionou em nenhum mo
mento a razão do inconfonnismo com as nOtíCiaS publicadas 
e, tampouco, contestou-as, não fornecendo ao Parquet ele
mentos d,e convicÇão para a formaÇão da opino delicti. Sem 
os elementos de cOnvicção ·necessários ·para ó oferedm.ento 
da denúncia, o digno representante do MPF CrioU--Os_ liVre
mente, sem fundamento no noticiário incrililinado. 

O resultado é uma confusão: OTAVIO.FlUÀS FILHO, 
diretor de Redação da Folha (em lieença profissional na época 
dos fatos), responde também pelos textos assinad()S pelos jor
nalistas JOSIAS DE SOUZA, NELSON BLECHER e GUS
TA·VO KRIEGER;~estes sãO acus3dos em VirtUde _de arti&os 
que não são de sua autoria; os réus respondem, também~ 
por declarações de terceiras pessoas publicadas em- on, nunca 
contestadas; alguns jornalistas não foram inCiuCdos na denún
cia tendo em vista uma esdrúxula declaração de "inidonei
dade", que não se fundamenta no texto da lei, e os_ crimes 
de imprensa não foram atribuídos pelo sistema de--responsa
bilidade fixado pela lei especial. Cada réu que adivinhe a 
acusação formulada contra a sua pessoa. 

O despacho do recebimento da denúncia chegou a reco
nhecer a fragilidade da inicial 00) ,mas preferiu defendê-la ao 
invés de rejeitá-la: "não chega a ser inepta'' disse, porque 
"os originais das reportagens ou das notícias foram anexados 
à requisição formulada pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado 
da Justiça, em decorrência do que o Juízo- pOderá aferir 
a autoria e/ou a responsabilidade dos escritos tidos conio deli
tuosos". 

Os ''originais" poderiam servir para o oferecim-ento de 
uma nova denúncia, após a ànulação da primeira, mas- rião 
para suportar uma inicial que não indiVidualiza a cond~ta 
dos réus e mistura tudo, em flagrante desrespeito aos direitos 
individuais dos acusados. Não basta a juntada dos "originais", 
é preciso que os fatos sejam descritos em todas as suas circuns
tâncias e que a conduta criminosa de cada um dos réus seja 
inequivoCáífiente indigitada pelo órgão acusador. De outra 
forma, a defesa não tem com exatidão os contornos do fato 
típico que se objetiva punir. - . ._ 

A Folha solicitou-parecer sobre o Caso Collor ao eitrinente 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, Dr. Miguel Reale Jr. (ll)_ Apoiado nos ensinamentos 
da doutrina e da jurisprudência, Reale Jr. afirma: 

"Se a denúncia é confUsa e tergívei'sã-íta indicação 
de qual o fato objeto do processo-, referindo textos 
com fatos de responsabilidade de diversas pessOas, e 
se dedica longamente a descrever peça que considera 
inviável para a formação da opino delicti, bem como 
embaralha autores que transforma em co-autores, sem 
qualquer explicação, tem-se o desrespeito aos princí
pios da ampla defesa e do devido processo legal." ' 

Reale Jr., além de salientar que a inépcia da denúncia 
decorre da própria falta de justa causa para a ação penal 
movida contra os jornalistas, aponta a deficiência concreta 
da inicial: 

"Não se destacou do item 6-ao 20 qual fito se 
imputava como delituoso~ e por que seria delituoso, 
fazendo-se uma miscelânea que !edundou no seguinte 
absurdo: identificaram-se os responsáveis por cada uina 
das matéri<is, mas ao de-pois denunciaril-se todos pela 
prática de um único fato, em concurso de pessoas, 
atribuindo-se ao diretor de redação a agravante do con
curso de pessoas relativa â direção da atividade dos 
demais co-réus (art. 62, I, do Código Penal). 

A defesa resta desarmada diante desta inicial con
fusa e desarticul!ida, com prejuízO ao .direito.de ampla 
defes~, que apenas pode ser exercitado se houver o 
devido processo legal, ou seja, a imputação clara e 
precisa de um fato fundadamente tipificado." 

Prova evidente de que a denúncia é·ineptã.-é a petição 
em que o Presidente da República requer seja :admitido como 
as~istente da acusação. A vCtima aproveita o ensejo para d'ecli
nar eom preeisão o cerne da ofensa {cf. Caso Collor, fi. 266). 
Tiata-se, na práticâ, de um aditamento à peça do MPF, para 
- depois ·de instaurada a lide - modificar o eixo. central 
da acusação. Ora, se o cerne da ofensa não estava descrito 
com precisão suficiente e foi necessário o socorro de hábeis 
advogados para a sua identificação, isso sigriifiCa que a denún-
cia é o tecnicamente inaceitável. -- · 

Em virtude da inépcia da inicial preservada, tendo em 
vista a juntada d_os. "originais" (que, como se verá adiante 
náb _foram juntados devidamente), os contornos surreaHst~ 
do. Caso Col!or surgem a cada instante. É o que explica o 
vaivém dos acusadores. Agora, as alegações escritas da ilustre 
representante do MPF amplia, gratuitamente, a carga acusa
t6x:i~ eontida na inicial, sobretudo em relação a JOSIAS DE 
SOUZA. A Procuradora da República introduziu no processo · 
escntos que não faziam parte da denúncia. É espantoso! O . 

- MPF, além de se arvorar em fiscal da opinião do jornalista 
JOSIAS DE SOUZA - o que se poderia esperar na época 
da Inconfidência Mineira -, iilsinua um pedido de conde
nação baseado em textos que não foram objeto da denúncia 
(12) 

A inépcia da queixa movida por Cláudio Vieira, por súa 
vez, é uma herança inevitável da inépcia da denúncia. Como 
a queixa-crime de Vieira ilão podia se afastar completamente 
dos termos impostos pela primeira inicial, aparece uma história 
diferente, digna da tradição kafkiana, para a instauração de 
Inais um processo contra os jornalistas da Folha. O querelante 
reconhece que as reportagens assinadas não são criminosas 
e não têm potencial ofensivo em si mesmas, mas, parajustificar 
a inclusão dos seus autores na lista de réus, diz: a reiteraçio 
e encadeamento demonstra uma conjugação de vontades desti
nada a desaguar na calúnia (sic). 

Por se apegar â denúncia iriviável, a queixa é inviável 
também. É impiecisa, apesar de bem escrita, e comete as 
mesmas falhas na atribuição das responsabilidades pelo supos
to crime de imprensa. Potencializa o embrulho e cria mais 
constrangimentos ainda para o exercício do direito de defesa. 

.Q fato é que a inépcia ·da acusação original permitiu 
que os- processos co~tra os jornalistas da Fo_lha assll;lllissem 
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o comportamento de uma gangorra enlouquecida e desgover~ 
nada. A denúncia diz uma coisa. É recebida. Aí vem o Presi
dente da Republica e desdiz o que havia sido dito pelo ex-Mi
nistro da Justiça, Dr. Bernardo Cabral, e aceito pelo represen
tante do MPF. Depois,- \7em- a queixa de Vieira e contraria 
tudo, tanto o Presidente da_ República como o MPF. Este, 
por sua vez, não adita a queixa e reaparece agora, no Iínal 
da instrução, para sustentar a condenação dos réus, "na medi
da da sua culpabilidade", introduzindo escritos até então não 
incriminados . 

.O ensinamento de Darcy Ar111da Mi:randa sobr~ a inépcia 
, tqmou-se clássico e tem inspirado os Tribunais brasileiros: 

"Quem não sabe determinar com precisão na peça 
· .; · inaugui"al o crime praticado pelo réu, -é porqUe não 

tem certeza da existência de fato infringen-te da lei 
espetial".(JUTACrSP 691198). - --

AS iriiciais _são insUstentáveis e, por isso, devem ser repe
lidas. 

A falta dos exemplares 

A acusação não cumpriu o art. 43 da Lei n' 5.250167. 
A-deiiúnci~ e-a qu:erxa nãO foraril,_instruídas ~om os ex:eJ;Ilpl~r~s 
dos JomàiS atacaclos, providência tão necessária qüailto ades
crição precisa ·dos fatos e a iildividualização das responsa-
,liiljd?d~ pelo ilfciio. .. . -- · . 
. Não se trata de _uma simples irregularid~de for~al, sem 
jnaiqres conseqüências. Pelo contrário, a lei exige o seu c~m
prirriehto e o faz -porque a juiltada dos jornais_ é .e$sencial 
para que o magistrado possa examinar a causa em toda Sua 

-amplitude. Trata-se do corpo de delito em matéria'de crime 
de iiitprensa. Por 'isso, ·a-queixa ou-à- denúncia deve sempre 
ser rejeitada quando instruída com o xerox ou o simples-recor
te do jornal. Depois de decorrido o lapso decadencial, que 
se aplica tanto· para representação como para o oferecimento 
da queixa, a omissão é iiiSanáVel. 

A propósito, uma recente decisão do Tribunal de Alçada 
Criminal de São Paulo: 

"Cri~e de Iinpreõs-a ___: A denúO-cia- ou a cjueixa 
deverá estar'instruída com exeffiplar do jornal ou pe"rió
dico - Entendimento do art. 43 da Lei n' 5.250/67. 
-Sim-ples cópia -reprográfiCa do texto tido como ofen
sivo não supre a exigência do ari. 43 da Lefn' 5.250/67. 
Isto porque, o exe~plar do jornal ou. periódico, é neces
sário não só nos ·casos em que, na linha da responsa
bilidade sucessiva, for necessário definir o_ reSpOnsável 
pela publicação, mas também porque a força ofensiva 
de uma notícia, de uma reportagem, de um editoriill 
e mesmo de um anUncio pode ser acentuada, esmaecida 
ou desfigurada segundo a sua localização específica no 
mesmo jornal ou periódico". (TACRIM, 2• Câmara, 
rei. Juiz Ribeiro Machado, Apelação n9 615.99513, v.u., 
em 16-8-90.) · --------

No caso concreto, não há originais para se COnsultar, 
só uma parte deles. A denúncia só se fez acompanhar de 
páginas aVulsas onde os supostos escritos ofensivos estão es
tampados. Já a queixa de Cláudio Vieira não foi- instruída 
com nada: o querelante juntou, tempos depois., após o recebi
mento da inicial, quando a irregularidade não podia mais 
ser sanada, a cópia dos recortes que haviam sido anexados 
à denúncia, os quais~ como já se disse, seriam insuficientes 
para respaldá-la. 

Não é por amor desmedido à forma que se exige a juntada 
dos exemplares completos dos jornais incriminados. No caso 
concreto, por exemplo, a providência era fundamental para 
que o magistrado pudesse examin~r a ínteg_~a das ediçõ~s._ 
Verificaria, pelo simples virar de páginas, que o jornal não 
patrocinou nenhuma ca_~panha contra o _goyerno e só cumpriu 
O direito-dever de investigar uma infonnação de interesse pú
blico; que é risível a tese segundo a qual tudo teria Sido prepa
rado para culminar com a publicação das notas do Painel 
Económico; que a tal conjugação de vontades destinada a desa
guar na calúnia não passa de uma maliciosa fantasia do quere
Jante; que as notas não tem qualquer conexão com as reporta

-gens, pois saíram em cadernos diferentes, de responsabilidade 
de editores distintos; que a 1 ~ Página não remete o leitor 
para as notas; que, na mesnia -data da publicação das notas 
"criminõsas", a Folha apoiava com entusiasmo aS medidas 
desregulamentadoras do Govemõ-CollorC3

). 

Enfim, além de não descreverem os fatos criminosos com 
a devida precisão, a denúncia e a queixa deixaram de cumprir 
a exigência legal, o que vem permitindo à acusação traçar 
a cada instante um retrato distorcido e parcial do noticiário 
da Folha. 

__ A queixa subsidiária 

Além de inepta e de não estar instruída com os exemplares 
- incriminados, circunstâncias que inviabilizam as duas ações, 

a queixa tem vícios particulares que são suficientes para estan
car o seu prosseguimento. As falhas foram apontadas na defesa 

·prévia: (fi. 38) que, nesse pontO~ deve ser considerada parte 
integrante destas alegações: 

· a) Não se caracterizou a inércia do MPF uma vez ·que 
o órgão se manifestou contrário aõ aditamento da denúncia 
e, implicitamente, pelo arquivamento da representação. Não 
haveria lugar, portanto, para a queixa subsidiária e sim para 
o cumprimerito do disposto no art. 28 do CPP; 

b) O querelante não demonstrou a sua legitimidade ativa, 
qualificando-se na representação e na queixa como advogado, 
não como funcionário público; não há prova da sua investidura 
e a condição funcional do querelante não passa de uma suposi
ção("); 

c) A queixa viola o princípio da indivisibilidade da ação 
penal. 

_ .Ce~eamellto de de_(esa 1: a prova dã verdade 

A Folha argüiu a inconstitucionalidade do art. 20, § 39, 

da Lei n"' 5.250/67, que não admite a prova da verdade quando 
o ofendido é o Presidente da República. Trata-se de dispositivo 
de inspiração monárquica, absolutamente incompatível com 

-o regime republicano adotado pelo País e com o-espírito da 
Carta de 1988. 

É verdade que o veto existe há muito tempo na legislação 
brasileira e que o Código Penal agasalha regra semelhante. 
Coincidência ou não, tanto a Lei n9 5.250/67 como o Có_digo 
Penal (Decreto-Lei n9 2.848140) foram editados por governos 
ditatoriais e a lei de imprensa anterior (Lei n9 2.083/53), origi
nária de _um intei"Valo histórico-- de dern.ocracia liberal, não 
adotava a proibição. O dispositivo encontrava-se em estado 
letárgico; o processo contra o jornal evidep.ciou a sua periculo-
sidade ('5). . 

Aliomar BaleéJ~o, ex-ministro do STF, resumiu em pou
cas palavras o sentido da norma: "Faz do Presidente da Repú· 
blica e de outros funcionários graúdos umas criaturas divinas 
e intocáveis, acima do bem e do mal, cujos crimes e fatos 

""'fi 
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desabonadores, embora verdadeiros, não podem ser denun
ciados ou comentados". E explica: 

"Imagine-se que se instale no Alvorada um Nixon 
e os jornalistas, sem o insultarem, como aliás ocorreu 
com os de Watergate, desfiem o novelo de _seus crimes, 
corrupções e vilanias. O Nixon caboclo poderá metê-los 
na cadeia e o Supieino Tribunal não poderá conhecer 
da prova da verdade. Os ma~natas tem prerrogativas 
de segredo e impunidade." (1 ) 

Do ponto de vista técnico, o dispositivo viola princípios 
fundamentais da Constituição republicana, a garantia indivi
dual da ampla defesa e a liberdade de imprensa, que não 
pode sofrer restrições, ainda que impostas por lei. 

Em pa:recer- oferecido à Folha, o Prof. Geraldo Ataliba 
incita ·o Judiciário a repelir a proibição, sob pena de "arrasar 
a ConstituíÇâo pelas bases, negá-la pelos seus fundamentos, 
e afirmar a sua inexistência e·invalidade" e7

). Para Ataliba: 

H Haverá estado de direito só onde qualquer cida
dão possa chamar o próprio Estado a jufzcfêeste' (Esta
do) compareça submisso ã juríSdição como parte._ Ora, 
se o próprio Estado é mera parte em jufzó~--qüe~dizer 
do simples cidadãO que é seu agente! SeJa qual for 
a função, o agente não pode ter mais do que O próprio · 
Estado tem._" 

Tendo em vista a liberdade de imprensa, o parecer de 
Miguel Reale Jr. também enfrenta a questão_:__a_n_orma "deses
timula, obstaculiza e impede que se informem ao público fatos 
relevantes de responsabilidade do Presidente da República" 
e isto signifiCa urit embaraço à atividade jornalística (1 8). 

o dispositivo em exame é um disparate que -contraria 
o interesse público. Diante dele, fatos verdadeiros e graves 
podem ser ocultados da população. A: imprensa fica de mãos 
atadas. O que a Constituição determina é-a próteção da honra, 
a responsabilidade dos meios de comunicação, que-respondem 
pelos abusos que cometer; não a imunidade absoluta de ho
mens que ocupam determinados cargos. Governo sem transpa
rência e im-prensa "sob controle" são incompatíVeis -com--o 
regime democrátiCo. - -

Na prátiCa, oS meiOS de comunicatffio estão lritpedidos 
de investigar os atos do goyerno-feder~l._ É a lei -do sil~ncio. 
Basta que o Presidente da República se 'cOnsidere -vítlrila "im
plícita ou reflexa" de qualquer denúncia de irregularidade 
-como acontece, alíás, no Caso Collor- para que a liber
dade de inforrnaçào se desintegre e a intangibilidade dos ho
mens públicos se consagre. Aí está a -chave para que atas 
ilegais do ExecutivO Se mantenham à margem do noticiário. 

O fato é que a denúnCia e a queixa'ticU:sam oS jórn-ãliSüis 
da Folha de crime de calúnia contra o Presidente da República 
e o seu secretário particular. Ainda que a construção das 
iniciais seja fruto de ilimitada fantasia, há em tese, uma acusa
ção típica: o jornal teria: atribuído falsamente aos ''ofendidos" 
crime contra a administração pública. A acusação deve corres
ponder ü direito de defesa. 

A digna e ilustre representante do MPF aponta uma ~·con
tradicitio in terminlls'', já que a defeSã. __ dos jornalistas nega 
a existência da imputação: "não há verdade a provar -por 
meio da exceção", 'diz. Ora, o que a Folb3. nega são os termos 
da denúncia e da queixa, não a.contrataÇâo Irregular das agên
cias-de publicidade envolvidas na campanha eleitoral do então 
candidato Fernando Collor de Mello; ·o que a Folha nega 
é a afirmação de que o-jornal acusou o· Presidente ou o seu 

secretário de saldar "dívidas de campanha" com os contratos 
irregulares, não o favorecimento escandaloso das agências 
patrocinado pelo governo. 

Para os "ofendidos", a exceção da verdade é um "fetiche 
venerado pela defesa". A Folha, contudo, só reivindica a 
oportunidade estabelecida no ordenamento jurídico para sus
tentar, no devido processo-legal, a veracidade do noticiário 
que publicou, airida que outras modalidades de defesa, (atipi
cidade da conduta, falta do elemento subjetivo, etc.) sejam 

· capazes de derrubar a tese acusatória. 
Diante da evidente incompatibilidade do dispositivo com 

o texto e os princípios da Constituição, era preCiso que esse 
Sr. J ufzo negasse a_ sua vigência ao caso concreto. A ação 
penal está nula por flagrante cerceamento de defesa.: a exceção 
da verdade não foi considerada nem no Caso Colloi', nem 
na queixa. 

A Lei de Imprensa não regula o processamento da exce
ção da verdade, mas as regras são estabelecidas subsidiaria
mente. Sobre a sua natureza jUrídica, Eduardo Espfnola Filho 
~nsina que "a despeito da sua denominação, não se apresenta 
com o caráter técnico processual de uma exceção, que deva 
ser apreciada em forma preliminar e prejudicial" e que, por~ 
tanto, a ela não se aplica o disposto no art. 111 do Código 
de Processo Penal (autuação em apartado). Espínola salienta 
que "não há um processo destacado da exceção, mas, admitida 
pelo juiz, será objeto de prova, no curso normal da ação 
penal, e juntamente com qualquer outra modalidade de defe
sa, de que se tenha socorrido o acusado"e9

). 

Admitida a exceção, deve ser 3:berto o prazo de dois 
dias para que a acusação possa contestá-la e arrolar testemu

. nbas (art. 523 do CPP). Quando se trata de ''foro privilegiado" 
pela prerrogativa de função, aplica~se, a seguir, o disposto 
no art. 85 do CPP. 

Outros princípios decorrem dos precedentes do Supremo 
Tribunal Federal: a) a corte tem competência, apenas, para 
o julgamento. da exceção da verdade, o que determina:~__ no 
caSo de ser julgada improcedente, a devolução dos autos ao 
juJzo-de origem para o julgamento 4<?_ méritº_da _aç~o penal; 

_J>) a improcedência da exceção da verdade não significa a 
condenação do acusado; e c) pode ser delegada a instrução 
ao-juiz originário, decisão ~ta, contudo, da corte competente 
e nã9 do juízo onde se instaura a ~çáo penal. 

- No caso_concreto, após a admisSibilidade da exceção e 
a oportunidade de contestação, os autos das açóes penais 
deveriam ter sido remetidos ao·6rgão competente para o julga
mento do Presidente d_a República. 
----:Mas· o -procedimento não foi obedecido, o que significa 
a Vlolilçã()do priJ_!cípio consti~ucional do devido processo legal. 
A exceção da verdade não foi objeto de deliberação judicial 
no_momento processual adequado, ou seja, quando do recebi
mento da denúncia e da queixa (RTJ 102/465). 

Cerceamento de defesa 2: a inquirição dos "ofendidos" 

Foi indeferida a inquirição d_o _Presidente da República 
e do seu SecretáriO particulãi, o que, pda falta de amparo 
legal, caracteriza cerceamento de defesa e grave prejuízo para 
a instrução. ' .. 

·Primeiro, foi indeferida nos autos .do Caso Collor a oxtiva 
dO Presidente por ter sido arrolado pela ~efesa e não p~lo 
MPF. DepoiS, nos autos- da q ueixat o indefenmento se ampliou 
ão secretárío particular, porque o pedido também partiu dos 
réus e não da acusação. Contudo, apesar de arrolado como 
testemunha de acusação pelo MPF, a inquirição de .Cláudio 
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Vieira--foi igualinC-me indeíeridã. nos autos do CasÇt Collor, 
só que por outro motivo: ao ingressar com a queixa (e assumir 
a confortável condição de "ofendido"), ele não poderia mais 
ser ouvido como testemunha. 

Deixando-se de lado as questões vernáculas (vítima, ofen
dido, testemunha, depoimento; declarações, etc.) há um fato 
incontestável: os "ofendidos'' pela Folha, apesar dos requeri
mentos expressos da defesa, não se submeteram ao crivo pro
cessual do contraditório. Se o MPF deixa de, como fiscal 
da lei, pleitear obediência ao disposto no art. 201 do CPP 
ou não acha relevantes os esclarecimentos das ~'vítimas", nada 
impede que a defesa insista na busca da verdade real e~. 

Os prejufzos para-os ·réus São veementes. o-governo em 
nenhum momento, por exemplo, explicou quais os critériOs 
que determinaram a escolha das agências "Setembro" e "GioM 
vanni". O secretário particular Cláudio Vieira, além de resM 
ponder sobre "as circunstâncias da infração", tem uma série 
de esclarecimentos a dar decorrentes da sua condição de res
ponsável por toda a área de publicidade do governo federal. 

E não há motivo para que o Presidente da República 
deixe de ser ouvido sobre as "circunstâncias da infração" e 
aspectos do episódio que ,permanecem ainda obscuros e1). 

LICITAÇÃO, FAVORECIMENTO E NOTICIA 

Mas afinal, o que é o próprio goVeino senão o 
maior de todos os reflexos da natureza humana? Se 
os homens fossem anjos, riâO seria necesSário haver 
governo. Se os homens fossem governados por anjos, 
dispensar-se-iam os controles~ 

Mad:ison 
O governo questiOna uma séi:le de reportagens publicadas 

pela Folha entre os·dias 27 de julho e 2 de agosto de 1990: 
O jornal revelou à opinião pública que a administração federal 
contratou empresas de publicidade sem licitação e que foram 
beneficiadas agências que se notabilizaram pelo envolvimento 
na campanha eleitoral do então candidato à Presidência, FerM 
nando Collor de Mello. Parte destes contratos foram firmados 
após o Decreto n' 99.296190, que estabelece: 

"As contratações de serviços de publicidade, nos 
órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, 
bem assim nas autarquias, fundações, empresas públi
cas, sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União, serão 
precedidas de licitação de técnica e preço, na qual ob
servarMse-ão as normas do Decreto-Lei n"' 2-.300, -de 
21 de novembro de 1986, e as disposições deste Decre-
to." · 

A rigor, a exigênCia da licitação nãO decorre de um mero 
capricho do legislador, mas dos princípioS cónstitiidortãis da 
legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. 

Em parecer sobre o caso __ C_ollor, o jurista.lves Gandra 
da Silva Martins analisa a origem e o fundamento dos citados 
princípios conStituCionais, além de explicitar por que os servi
ços de publicidade governamental não se incluem n_as hipóte-
ses de dispensa da licitaçãO -e2): -

"Ora, em matéria de publicidade, todãs as grandes 
agências do país podem ofertar serviços adequados, 
razão pela qual a notória especialização ou qualquer 
outra hipótese de dispensa de licitação, afeta, a meu 
ver, o princípio da moralidade administrativa, bem co-

mq o da isonomia que o pl'Çlcesso li citatório visa taro M 

bém realizar . ., 

Ives Gandra defende o noticiário do jornal: 

"Tais fatos, à evidência, lançam, no míilimo, fun
dadas suspeitas de que princípios fundamentais da 
Constituição teriam ·sido atingidos no "affaire•• mencio
nado, razão pela qual, necessário se fazia dar conheci
mento à sociedade do que estava ocorrendo para que 
esta pudesse iniciar ação popülar ou civil pública para 
que se apurassem todos os -aspectos relacionados com 
a insólita contratação ( ... )." 

- É importante lembrar alguns detalhes não levados em 
Consideração pela ilustre repiesentante do MPF nas suas alega
ções escritas. A partir do noticiário da FOLHA, a Procufado
ria-Geral da RepúbHca instaurou Inquérito Civil Público para 
apurar o caso e concluiu que os contratos são ilegais, imorais 
e lesivos (23

). 

A União, o Presidente Fernando Collor de Mello, o seu 
secretéiio p'articlilar, os dirigentes das estataiS contratantes 
e das agências contratadas são réus na ação popular em anda
mento perante as~ Vara Federal de Brasilia, irispii'ada também 
no noticiário do jornal("). 

A rigor, a contratação irregular das agências é resultado 
de um estilo de administrar. Relatório do Ministro Homero 
Santos, do Tribunal de Contas da União, acusa o governo 
Collor de, entre outros deslizes, gastar no primeiro ano de 
gestão Cr$1 ,2 trilhão em contratos de obras e serviços sem 

_prévia licitação, o que significa: para cada. Cr$1,00 gasto con
forme a ordem constitucional, Cr$13,00 fofam gaStos sem 
concorrência (?!1). 

Particularmente, a dispensa de licitação pará agências 
_de publicidade tem proVocadO índfgD.ação porque propicia 
favorecimentOs, falta de controle e desperdício de recursos 
públicos~ No direito brasileiro, a conduta deixou de ser uma 
"irregularidade tolerável" para assumir os contornos de um 
crime em tese. O Superior Tribunal de Justiça, por maioria 
de votos do plenário, recebeu denúncia por crime de prevari
cação oferecida contra o ex-governador do Mato Grosso __ do 
Sul e seus secretários em virtude da falta de licitação em 
contratos de publicidade (26

). 

O noticiário da Folba teve grande repercussão por vários 
motivos: não era um caso isolado, mas a parte visível de 
um "iceberg"; as agências beneficiadas se envolveram na cam
panha eleitoral do Presidente; o governo havia prometido 
moralizar os serviços de publicidade, historicamente sob sus
peita: o governo- não agiu com transJ)irênciâ rió episódio e 
sequer_ explicou à_opinião pública os critérios__ que determiM 
riarani a eScolha da ''Setembro., e qa "Giovanni"~ agências 
sem maior expressão no "ranking"-da publicidade brasileira 
("). 

A especial preferência do governo Collor pelas agências 
"Setembro" e "Giovanni" não foi uma invençãO da Folha. 
Documento encaminhado pela Associação Brasileira de Agên
cias de Propaganda e pela Federação Nacional das Agências 
de Propaganda ao próprio PreSidente da República, noticiado 
com exclusividade pela Folha e um dos escritos que funda
mentam a denúncia, revelava a surpresa e o inconformismo 
do mercado publiciiário: · 

''É de estranharj ainda, que as empresas escolhidas 
com dispensa de licitação figurem Somente agências 
e empresários da propaganda que se alinharam nas 
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campanhas que apoiaram o nome de V. Ex" na eleição do Presidente da República .. , autoriza espeCificamente a coil-
presiden~ial de 1989" (28

). . tratação dos "serviços da Setembro Propaganda" (!CP, fls. 
A "Setembro~· nunca tinha trabalhado antes para o gover- 84). 

no federal. Fez a campanha de Collor (criação, elaboração 5. Contratante: Caixa Económica Federal. Objetivo: 
e veiculação das peças publicitárias) e a stipervisã_q_geral dos possivelmente caderneta de poupança; o empresário Almir 
programas de televisão do horário eleitoral gratuito (qUeixa, Sales informou (queixa, -fls. 382) que a agência fez outra Carri-
fls. 382). Almir Sales (o proprietárip da agência), tendo em panha para a CEF, mas sem especificara finalidade. Detalhes 
vista o seu prestígio no novo governo

1 
passOU a ser identificado ,;.._ De-sconhecidos. A CEF não forneceu elementos ao ICP ~ 

como "O PREFERIDODD PALÁCIO"("). .• . 6. Contratante: Vale do Rio Doce. Objetivo: publici-
OempresáriO Gibv:ihhi \\ .. ilbert Servolo, Paulo Giovanni - ~-dade legal (editais). Detalhes._ Desconhecidos, inclusive da-

como é conhecido no "meio artístico", é o presidente de outra tas. Serviço noticiado pela Folha, sem contestação, mas não 
agência contemplada. AdmitiU ter colaborado como radialista apurado pelo ICP · 
na campanha de Collor, tarefa que, segundo ele, consumiu COM A "GIOVANNI" 
umas três horas por dia, durante três meses (parte do tempo 
"em Brasília"), mas sem nada receber pelos "serviços que 1. Contratante: Banco do Brasil. Objetivo: Projeto BB 
prestou espontaneamente" (Caso Collo_r,-flS. 505 v"'). · na Copa de 1990. Detalhes -Segundo as informações do 

Não se sabe com exatidão o número de serviços prestados Presidente do Banco do Brasil, Alberto Policaro, à Procura
ao governo pelas agências "Setembro" e "Giovan_ni" ~mJ99.0. doria da República, como- o ófgão tinha .. necessidades inadiá
Há uma sintomática falta de memória entre ··os _enVolvidos, veis~· de "publicida:de e propaganda", solicitou autorização 
as informações foram obtidas quase que a fórceps. Almir Sa- ao Planalto e a resposta veio com a seguinte recol!l_endação: 
Ies, por exemplo, fala em três, quatro, cinco, Cláudio Hum- "os_ trabalhos para a consecução desse projeto deverão ser 
berto não soube dizer nem se houve contratos sem licitação solicitados â agência de publicidade GIOVANNI ASSOCIA
(Caso Collor, fls. 576). De qualquer maneira, tem-se conheci- DOS" (!CP, fls. 175). Ele obedeceu. A partir da "recomen
mento dos contratos a seguir relacionãdos: dação" de Cláudio Vieira (ICP, fls. 19_0), o Banco do Brasil 

COM A "SETEMBRO" 

1. Contratante: Petrobrás Distribuidora. Objetivo: lan
çamento do "Óleo Lubraz Ultra-SG". Detalhes..,- A estatal 
rompeu contrato com a ALMAPIBBDO "(firmado atnivés de 
licitação), agência ·que havia criado o nome dº produto e 
há muito tempo vinha trabalhando para o seu lançamento 
(Caso Collof, fls. 422), p3.i"a, na hora "H", contratar a "Setem
bro". A indicação da agência veio do Planalto, como na maio
ria -dos casos, via fax e em re-spoSta a urrfpidido de ãutorização 

.para a dispensa de licitação (!CP, fls. 80). Seglfndo o presi
dente da estatal, Almirante Maximi"arió -da Fonseca, a escolha 
da "Setembro" foi de Cláudio Vieira (CiisoCôllor, fls. 505). 

2. Contratante: Receita Federal. Objetivo: esClareci
mento sóbre novas re~r~s do Imposto de Renda. Detalhes 
-Foi o único cOnftãtOcoflStâerado legal pelo ICP da Procura
doria-Gei-a! da República, pela relevância e ü(é;ênciada propa
ganda. Romeu Tuma encaminhou ofício a Cláudio Vieira pe
dindo autorização urgente para a contratação e definiÇãO da 
agência (!CP, fls. 1031104). Romeu Tum a deixou transparecer 
a preferênciã-do órgão pela agêncíá "Sf!lles Interame_ricana" 
(não confundir com Sales, da "Setembro"}, uma vez .que, 
por ter realizado o mesmo serviço em 1989, seria maiS" fáCil 
a .. recomposição de alguns prazos que já se -encOntram em 
atraso" (!CP, fls. 1071108). Não se sabe a razão, mas a agência 
escolhida acabou sendo a "Setembro". 

3. Contratante: Ministério da Eco:õ.omia ou Palácio do 
Planalto, Almir Sale"s DãO- -SOube infonD.ai"-{cjtieíXa, fls. 382) 
e o caso não fOi- apur-ado pelo ICP. Objetivo: explicações 
sobre o Plano COllor. Detalhes- Almir Sales esclareceu que 
"a empresa foi convidada a participar deSta catripanha pelo 
querelante Cláudio FranciSCO Vieira". 

4. Contratante: Caixa Económica Federal. Objetivo: 
mensagens para a Copa do Mundo. Detalhes: Lafaiett!- Couti
nho, presidente da CEF, consulta Cláudio Vieira sobre a cam
panha publicitária uautofiZã.Ção excepciOnal", mas sem citar 
o nome da agência que seria tontratada (!CP, fls. 83); a respos
ta, via fax e em nome do_ "Sr. Clii!fe do Gabinete Pessoal 

adota a "GioVannin como a sua· a_gência_ de (:arteira. 
2. Contratante: Banco do Brasil. Objetivo: propaganda 

Poupança Ouro. Detalhes - Consultas e autorizações (!CP, 
fls. 214/216, 2171219, 2201224, 2251227). 

3. Contratante: Banco do Biasil. Objetivo: anúnciO OU
ROMAQISIMEFRE. Detalhes - Consufta á autorização 
(!CP, fls. 2291230). 

4. Contratante: Banco do Brasil. Objetivo: anúncio ins
tituciOJ:ial na "Revista Ferroviária". Detalhes - Consulta e 
autorização (!CP, fls. 2321233). 

5. Contratante: Banco do Brasil. Objetivo: anúncio in-s
titucional no exteriOr,- "The Brazilian Gazette". Detalhes
Consulta e autorização (!CP, fls. 2341235). Ao depor, Paulo 
Giovanni (Caso Collo~. fls. 506) "i1ão se lembrou deste serviço. 

- - - -6. COritfatantEú Banco do Brasil. Objetivo: ãllúncio ifls"
titucional no exterior, "The Nihin Keizãi Shimbum". Detalhes 
-Consulta e autorização (!CP, fls. 2361237). Paulo Giovanni 
também não se lembrava deste serviço. 

7. Contratante: CaiXa Económica Federal. Objetivo: re
forma administrativa e queda de preços (?). Detalhes - São 
desconhecidos. Não aparece no ICP, mas Paulo Giovanni 
admitiu em seu depoimento que a agência foi contratada pela 
CEF para serviços de publicidade. 

Há ainda a notícia de _serviços sem licitação prestados 
po-iâuas outras agências em 1990, .. Propeg" e "HCA", alguns 
p.ão remunerados c A "Propeg'; fornece as camisetas com men
sagens políticas qi.Ie o Presidente Collor costuma usar aos 
domingos ('0). . ... . _ .. 

Mesmoaâffiitindo que tudo não passou de um~aantáStíCa 
coincidência, alguns fatos são inquestionáveis. Foram firma
dos entre órgãos federais e as agências-"Setembro" e <~Giova
nni'' vários contratoS de publicidade sem licitação. Tais cóOt:ra
tos são suspeitos porque as licitações são obrigatórias -e as 
duas agências envolveram-se, direta ou indiretamente, na 
campanha eleitoral do PRN. Os contratos foram autorizados 
pelo secretário particular do Presidente da República, Cláudio 
Vieira, membro do comitê de coordenação da campanha elei
toral de Collor (queixa, fls. 382); em algumas oportunidades 
aparece a assinatura do seu assessor Paulino Alves Ribeiro, 
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· d m no e de v·c,·ra o secretárl"o part1• uma extensa lista de parlamentares ligados ao·governo, entre mas agm o, sempre, e m 1 • - 1 · 
cular de Collor também indicou às estatais as agências a contra- eles Augusto Faría, que é irmão de Paulo César Cava canh 

· é • lh de Faria, o "PC", "tesoureiro da campanha" e "pessoa da tar. O governo nunca explicou os cnt nos para a esco a 
da "Setembro" e da "Giovanni". mais absoluta confiança do presidente", segundo dep(_limento 

Os "ofendidos" arriscaram agora, em suas alegaçõeS, uma do antigo--aliadO e ex-Líder do Governo na Câffiara Re1:1an 
justificativa para 0 favorecimento: · · Calheiros (queixa, fls 448). "PC" é apontado pela imprensa 

brasileira como detentor de um incrível poder político, mesmo 
"A trincheira da campanha é estreita, e força Seus se_m e~erc.er cargo público ('4). 

ocupantes a uma convivência muito pr6xím3.. O passar São fatos. A Folha não inventou nada, apenas cumpriu 
do tempo; mormente nas jornadas ascendentes que . 0 seu papel de vigilância. São fatás que comprometiam a 
culminam vitoriosas-,·faz surgir entre os Inilitantes res- imagem do Executivo, levantavam justa suspeita e exigiam 
peito e admiração recíprocos, de sorte que uns se entu- providências. o que mais impressiona em todo o episódio, 
siasmem com os talentos profissionais dos outros. E no entanto, é que 0 governo, quem_ sabe ainda embalado 
qual o fator, se não o conceito que se tem do talento pela "trincheira da campanha". absorveu a irregularidade e 
profisSional do contratado, seria motivição ho?-esta pa- não levou em consideração a notícia. São fatos que, em princí
ra a contratação?" _ pio, não_ se adequam aos valo!"~S pessoais do Presidente da 

É_comovente, mas, justamente po'r isso, a Cõnsíitilição República, segundo o depoimento de seu porta-voz (Caso 
exige impessoalidade na gestão da coisa pública. O "entusias- Collor, fls. ~76), Oáudío Humbert? _Rosa e -~ilva: 
mo" com o talento dos correligionários ainda não é hipótese ~' ... não tem conhecimento do fato de ter o Presi-
que justifique a dispensa de licitação, nem r~vogue o P:Í?dp!o- dente da República determinado ao seu secretário 
da isonomia. Será que as obras e os serviÇOS sem hc1taçao Cláudio Vieira a contratação, sem licitação, de empre-
do primeiro 3.no do Governo c-ollOi (Cr$1,2 trilhão) foram sas de publicidade, mas, sabendo da absoluta honesti-
distribuídos segundo o critério do .. entusiasmo"? A trincheira dade do Presidente da Repúb1ica, o depoente tem cer-
da moralidade pública, esta é larga e não tem limites. teza de que este fato não teria ocorr_ido; .. -. que o de-

As reportagens da Folha demonstraram que, historica- poente não acredita que o Sr. Cláudio Vieira tenha 
mente, as relações entre governo e agências de publicidade requeri4o ou consultado o Pr~sidente da República 
sempre foram marcadas pela movimentação de lobbi~_e_ que sobre a contratação de agências de publicidade sem 
o plano de Collor para a distribuição das contas publicitárias licitaÇão; ... ·que o Presidente já confidenciou ao de-
do governonão se difer_epciou, na essência, ~a tradição brasi- poente sua preocupação no sentido de que todas as 
Jeira que havia prometido eliminar. A diferença talvez esteja contratações _d9 OQverno·sejam feitas Inediante licita~ 
na sutileza dos governos anteriores. - --- Ção ... " 

O que mudou, de fato, foram os prOtagonistas, o grupo .Apesar de tudo - os fatos também não se amoldaln 
de agências que paSsou a ter hegemonia ilessa Parcela impor- com facilidade ao perfll do qu_~ se considera um govern9 trans
tante do mercado. Cláudio Vieira tentou, nas cartas encami- parente e rigoroso nos seus afos -. a 11nica reação do Presi
nhadas à Redação da Folha na ocasião, desviar a atenção dente Collor foi a de sentir-se "ofendido" com o noticiário 
da opinião pública atacando o governo anterior e dizendo da Folha. Nem endossou publicamente as decisões do seu 
que o jornal estava "a serviço" das agências desfavorecidas. secretário particular, nem teve acautela de determinar a instau~ 
Mas permanece a dúvida no ar: por que os -contratos sem ração de um procedimento investigatório. Mesmo depois da 
licitaÇão firniildos no governo- Samey são considerados ~scan- abertura do Inquérito Civil pela Procuradoria-Geral da Repú
dalosos (até mesmo as licitações, quando elas existiram, foram blica _(35),_ os serviços sem lici~_çã_o_ CO[!tinuaram a ser Col_ltra
definidas, pela expressão vulgar do secretário, como maca- tãdos pelos órgãos federais. Como se nada de anormal estivesse 
queadas) e o mesmo tipo de c-onduta, ou seja, a falta de acontecendo. 
licitação e o favorecimento, é considerado parte de Um pacote 
"moralizador" na era Collor? (l1) 

Há outras coincidências marginais a respeito das relações 
entre a ~'Setembro'' e o Palácio do Planalto que se revelaram 
a partir do processo movido contra o jornal. A rigor, são 
duas empresas, Setembro Propaganda e Setembro Mercado
lógica, mas uma só "grife". 

Enquanto se beneficiava dos contratos sem licitação, a 
· "Setembro Mercadológica" estava com aparentes dificuldades 
financeiras, o que sé comprov~elo não-pagamento de _títulos 
vencidos, depois protestados e"). - -

Rosilene Gomes, ex-produtora gráfica da "Setembro'' 
(queixa, fls. 382) trabalha no Palácio do Planalto e fez parte, 
com Abilio Dantas (ex-LBA) e Cláudio Vieira, da Comissão 
Exclusiva de Licitação que presidiu o processo de pré-quali
ficação das agências de publicidade no mê.s de setembro de 
1990 (33

). . -

Apesar de mineira, a "Setembro" não está muito distante 
do que se convencionou chamar "República de Alagoas". 
Especializada em "marketing" político, na sua r~lação de 
clientes apresentada à Comissão Exclusiva de Licitação está 

NÃO HÁ CRIME A PUNIR 
Who ever knew Truth put to the worse, 

.in a free and open encounter? 
John Milton 

·A que-stão da falta de justa caus~ para a _a~ã~ pena!, 
envolve neste instante, o exame do ménto. O nottClário publi
cado peÍa Folha sobre os contratos sem licitação-:- todo ele, 
de 27 de julho a 2 de agosto de 1990- é legítimo. As re~orta
gerts são objetivas e corretas. Em nenhum mst~nte. C: JOrnal 
deixou de lado a isenção, uma de suas marcas ed~tonats, pa~a 
enveredar pelo caminho rasteiro da ofensa e do m~~Ito. Nao 
há excessos de linguagem, ainda que um tom ele _cntu::a possa 
ser percebido, não há atribuição. de fatos in~~ríd1cos .. -. 

O favorecimento das agências de pubhctdade extstn~_. _A 
noticia não gerou o escândalo: o escândalo ~erou a "?tic1a. 
O Governo Collor, ao dar início ao processo. contra os JOr~a
listas da Folha não se deu conta de que o regtme democrático 
impõe, de um lado, a transparência da admi~istração pública 
e, de outro, a vigilância dos meios de comumcação. 
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A imprensa independente exerce um papel fundamental: 
a informação é o mecanismo de controle_mais eficaz e dinâmico 
que a sociedade tem para a sua própria proteção contra os 
abusos de poder público. Como afirma Darcy. Arruda Mi~ 
randa: 

"A vida pública do político, ou daquele que assu:... 
me posto de relevo na vida n!ttíonal, é devassável a 
todas as luzes, é perscrutável em todas as latitudes, 
é vasculhável em todos os seus escan~nbqs_,__ por isso 
que a coletividade precisa estar alerta contra todos 
quantos por seus atos_ e atitudes possam colocar em 
situação de perigo o país, a moralidade pública e as 
próprias instituições" e6

). 

É por essa razão que a Lei n' 5.250/67, apesar de todos 
os seus desvios autoritá_rios, não considera abuso no exercício 
da liberdade de informação "a d.i,.·uJgação, a discussão e a 
crítica de atos e decisóes do Poder Executivo e seus agentes" 
(art. 27, VI). O papel da imprensa é tão relevante para o 
desenvolvimento democrático que o parágrafo único do art. 
27 assegura que, mesmo contendo crime contra a honra -
e não é o caso deste processo -, os noticiários deixarão de 
constituir abuso se forem fiéis e de boa fé. 

Reale Jr .• depois de examinar os autos do- Caso- Collor. 
conclui que não houve abuso de liberdade de 'imprensa porque 
as reportagens se referem a atos do Poder Executivo, "sem 
motivos pessoais, de modo objetivo" e se inspiram no "interesse 
público'': 

"Não brota destas notíciaS o ânimo de __ ofender, 
de diminuir e menosprezar :a honra do Presidente da 
República. Não há carga ofensiva, suscetível de ferir 
nem mesmo a mais sens{vel auto-estima, sendo certo 
que o político ''pode contar com graves arranhões à 
sua pessoa", como assinala EVANDRO LINS E SIL
VA em acordão do Supremo Tribunal Federal (RTJ, 
42/806. "(37

) 

Também na concepção teórica- de lves Gandra, "a im
prensa é a guardiã prírile"iia da cidadania". O jurista defende, 
com veemência, o noticiârio -da Folha - "até para que o 
governo desfizesse as contratações, se tivessem elas sido realiza
das de forma desavisada", disse -e justifica: 

"É que a sociedade só pode tomar conhecimento 
de erros ou desvios do poder se a imprensa exercer 
o seu munus público de vigiar; permanentemente, 
aqueles que devem servir a Nação, risco de, não o 
fazendo, o povo desconhecer o que realmente acontece 
no país ou fora dele" es). 

O objetivo da Folha, evidentemente, não era o de ofender 
qualquer autoridade, muito menos o Presidente da República, 
mas o de apontar aos seus leitores e ao próprio governo fatos 
de interesse público, em princípio irregulares e contrários à 
ordem constitucional. Mas o Presidente, em Vez de apurar 
a notícia, como lhe impunha o dever de estadista, voltou-se 
contra o jornal que a publicou. 

O MPF e as "vítimas'' não se aperceberam do erro político 
que se cometeu com a abertura do processo e insistem no 
pedido de condenação. Para refutá-lo, é preciso dividir os 
escritos apontados como "criminosos'' em dois lotes: as repor
tagens assinadas pelos réus e as notas do "Painel Económico". 

A ilustre representante do MPF fez uma varredura envie
sada, quase macarthista, do noticiário da Folha e amplia a 
acusação com textos n_áo incluídos na denú:o.cia. São textos 

que refletem a opinião do jornalista JOSIAS DE SOUZA 
e do próprio jorrial. Nada têm de ofensivos e a critica inspirada 
nO iriteresse público, não constitui, pelo menos por enquanto, 
crime de imprensa no País. -- -

Quanto aos textos incluídos na denúncia, os que portanto 
merecem a consideração da defesa, eles são absolutamente -
isentos: nenhuma ofensa, nenhum insulto pessoal, nenhum 
adjetivo desairoso, nenhuma insinuação malévola. Os pró
prios "ofendidos" vieram aos autos_ e reco~heceram a sua 
legitimidade. Pedem a condenação dos réus, não pelo que 
escreveram, mas pela já citada Hconjugação de vontades". 

A representante do MPF revelou-se inconformada tam
bém com a quantidade de matérias publicadas ao longo de 
uma semana. Mas a quantidade não importa. A seqüência 
traduz a disposição do jornal de apurar, com independência, 
o episódio em todas as suas circunstâncias. Porque não tinha 
e_ não tem o compromisso de .. poupar•• o goveno federal na 
div-ulgação dos seus ates irregulares. Porque o caso é grave 
e envolve a administração do País. 

OS fatos são verídicos. O járnalismo é dinâmiCO. Os basti
dores se manifestam. As notícias' se renovam. Uma informação 
atrai outra. Assim, por exemplo, depois de publicar que a 
Petrobrás havia contratado a "Setembro", a Folha descobriu 
que outra agência havia trabalhado para o lançamento do 
óleo LUBRAX no mercado e tinha_sido afastada. Apareceram 
mais contratos sem licitação. O joriial verificou que o espanto 
diarite da preferência do Planalto pelas agências que fizeram 
a campanha eleitoral de 1989 já havia sido manifestado ao 
próprio Presidente da República. O caso repercutiu no Con
gresso, um parlamentar levou-o ao conhecimentQ da Procura
doria-Geral da República, que, por sua vez, instáurou Inqué
rito Civil para a sua apuração. O jornal entrevistou autoridades 
e técnicos. CumpriU, também, o seu manual de Redação. 
Ouviu o "outro lado", abriu espaço para ·as respostas do 
governo. 

O que desmoraliza o governo não é a notícia da Folha, 
a quantidade de matérias publicadas ou a crítica às irregulaw 
ridades cometidas; é o procedimento do próprio governo, 
é o silêncio do Presidente da República. Ao depor sobre o 
noticiário, Cláudio Humberto disse que "o único fato estranho 
que o Presidente ou as pessoas que o cercam entenderam 
foram as publicações dos jornais" (Caso Collor, fls. 576). 
Com efeito, estranhos são os jornais ou são o·s co-ntratos? 

A acusação de "campanha .. não encontra amparo nos 
autos. Na mesma época, como já se mostrou, a Folha reco
nhecia os esforços do governo no combate à inflação; apoiava, 
com entusiasmo, as medidas de desregulamentação da econo
mia. O jornal nunca quis o desgaste do Presidente Collor, 
quer, isto sim, a recuperação do País_._ Mas quer também um 
governo transparente. E não abre mãos dos seus compro
missos editoriais. 

Foram ouvidos diversos jornalistas, todos de notória re
putação e situados em postos importantes na Redação. Nunca 
se falou em campanha anti-Collor no jornal. Pelo contrário, 
o que se pode verificar é a má vontade dos homens do Presi~ 
dente em relação à Folha- desde os tempos da disputa eleito
ral, "u~a insatisfação claramente demonstrada em vá~as 
oportumdades", segundo o ex-deputado Renan Calhe1ros 
(queixa, fls. 449). A partir da posse, vêm a invasão da Folha, 
boicotes, sonegação de informações, anúncios anônimos, car
tas Ofensivas, ameaças de prisão etc. 

· O importante é que as reportagens da Folha assinadas 
pelos seus autores são normais, isentas, resporisáveis e úteis 
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à sociedade. Se _o governo estivesse atento aO que é publicado 
pelos jornais brasileiros todos os dias, certamente__a sua credi- _ 
bilidade seria maior. 

Mas é preciso _ir erfi freilte e analisar as notas publicadas 
no Painel Econômico de 2 de agosto de 1990. Elas seriam, 
na expressão das "vítimas", o cerne da ofensa, o núcleo do 
crime de "peculato" que a Folha teria atribuído ao Presidente 
Collor e ao seu secretário particular. 

Antes de tudo, é preciso repetir que as mes-mas notas 
foram publicadas na mesma data pela Gazeta de Alagoas, 
de propriedade da famflia Collor, dirigida pelo próprio irmão 
do Presidente, que não recebeu em re~resália, evidentemente, 
nenhuma ação judicial do Gove_rno e ). __ Se_fosse caso de ofen
sa, o "perdão" a Pedro Collor deveria se estender aos jorna
listas da Folha ••• 

Aliás, a idéia de que o Presidente Collor e seu s_eCretário 
particular processam os jornalistas da Folha porque se senti
ram "'ofendidosn com o Painel Econômico não resiste._ aindê},_ 
ao exame do notiCiário do Jornal do Brasil da véspera. O_ 
JB fez circular a_ seguinte versão: o governo esta v a "premiando 
o esforço das agências que trabalharam para o então candidato 
Fernando Collor"; e, também, pagando u1_11a taxa extra às 
agências, comO "compensação adicional", porque "as agên
cias trabalharam de graça" durante _as _eleições (queixa-, fls. 
66). . 

Na realidade, o sentido das notas foi completamente dis
torcido. O "Pairiel EconómiCo'' é uma coluna de bastidores 
e· informações curtas. As notas tinham apenas o objetivo de 
refletir _o que cirCulou no interior do próp-rio governo. 

É-imPortante salic!fitãr que as flàtas-·flãO~CiF~~-~D.Omes 
ou 6rgãos da administração pública e não insinuam nada con~ 
tra o Presidente ou seu secretário. Se as "vítimas" tinham 
qualquer dúvida em relação ao texto- porque é em si mesmo 
indolor- deveriam ter ajuizado antes o pedido de explicações: 
para precisar o seu verdadeiro sentido. fi:x;ar, coino eXplica 
Darc.;t' Arruda Miranda, "a intenção do responsável pelo escri
to" ( ). Muito embora o pedido de explicações seja,_em ptintí
pio. medida facultativa, fixou-se -na jurisprudência o entendi
mento segu-ndo o qual, em determinadas circunstânciaS, quan
do o es_crito é equívoco ou a ofensa: é implícita, ele é_ impres-
ciildível: _________ _ 

"Se imprecisas as declarações, se vagas, sem inci
dência direta sobre a pessoa do querelante, não há 
crime enquanto não esclarecidas tácita ou expressa
mente na interpelação. O pedido de explicaç6es apli
ca-se tanto aos casos de ação privada, como aos de 
ação pública, mas não cabe ao MP requerê-lo: Para 
tanto, o arte legítima é só _o ofendido e tão-somente 
ele".('') 

Mesmo que assim não fosse, seria prudente o pedido 
de explicações, sobretudo diante de um_ caso de tanta reper
cussão política para o próprio governo (42

). O fato -éque 
o Presidente e seu secretário não_ procuraram saber a intenção 
do jornªl, nem identifiCar o autor das notas, e partiram, sem 
justa causá, pata o confrOii~O judiciaL Sem ~ nitidez do_ fcgo_ 
típico, a acusação distorceu o sentido das notas. 

O Prof. Miguel Reale Jr., ao cuidat em seu parecer da 
"FALTA DE JUSTA CAUSA POR DISSINTONIA" (43

), 

reconhece que a denúncia reproduz com alteração essencial 
o.conteúdo das notas. Confronta o texto publicado pela Folba 
com o sentido forjado pela acusação e çonclui existir uma 

ru_.damental divergência entre ambos. E importante trans-
creve!" a passagem: . . 

"Diz a denúncía (item 25) que, segundo o noticiá
rio, a dívida da campanha "para com as agências de 
publicidade estariam sendo resgatadas mediante con
tratos para serviços em_ caráter excepcional". Não é 
isto, no entanto, que consta no noticiáriO, sendo tal 
descrição mera ilação ou conjectura. - - -

No noticiário afirma-se qUe a campanha presiden
cial deixou uma dívida de US$ 70 a 80 milhões '~a 
ser paga às agências que est~o Sendo contratadas para 
serviços em caráter excepcional". 

-Como se vê, é bem diverso da afirmação da denún
cia de que as dívidas estariam sendo resgatadas me
diante contratos. Assevera-se, tão-só, a existência desta 
divida a ser paga às agências. 

Mudou-se integralmente a frase e com base nesta 
- versão gravemente destoante da verdade tentou-se fa
zer a tipificação e imputação do fato." 

Comõ se vê, s6-a "exegese''-encerra cãlúriia, niio o textO. 
Éo um litígio de má fé. A inicial de Cláudio Viefra tarit bém 
modifica o sentido dâs notas: · · · · · 

"Afirmou-se na Folha, de S. Paulo_ que o quere
lante, valendo-se de sua condição funcional teria con
corrido para que recursos da União fossem utilizados 
para a amortização de dívidas privadas, supostamente 
relacionadas com a campanha eleitoral do atual Presi

. dente da República." 

O editor do "Paihel Económico" e autor daS nOtas, jorna
lista Frederico Vasconcelos, foi ouvido por esse r. Juízo e 
seus esclarecimentos são importantes. Além de assumir ares
ponsabilidade pelo teor do escrito, de afirritar a Inexistência 
de intenção ofensiva, de revelar a sUa boa fé, de esclarecer 
que ele trabalha com informação de bastidores e que os réus 
não tiveram conhecimento prévio do texto, Frederico Vascon
celos deixou claro que, com o título "acerto de contas", fazia 
referência a contas publicitárias e não; como diz a acusação, 
a uma- supnsta "amortização de dívidas". A nota é apenas 
um ·~side", um aspecto lateral das notícias que a Folha e 
outros jOrn-aiS do Pa(s vinham publiCaitdo a respeito do episó
dio e que davam con-ta da existência de dívidas de campanha. 
Nada mais. 

Ainda que em relação- ao título da nota publicada no 
"Painel Económico" fosse possível detectar uma "infelicida
de'• do jornalista, o que _se admite apenas ad argwnentandum, 
isso deve ser creditado à pressão que caracteriza a atividade 
jornalística e ao seu processo industrial. Por isso, a Lei de 
Imprensa, expressamente, só reconhece o crime quando não 
se caracteriza a boa fé do autor. 

Na lição clássica de Nelson Hungria. "pode-se definir 
o dolo específico do crime contra a honra como sendo a cons
ciência e a vontade de ç:>fender a honra alheia:•. O auto~ explica 
q"i.ie 3.té mesmo- Uma-eXpressão flagrantemente ofensiva-pode 
ser proferida "sem o propósito mãu -de atacar ou denegrir" 
("). . -

_ Não procede, também, a hipótese de calúnia"implícita 
ou reflexa". Uma coisa é diferente da outra. Para_ Heleno 
Fragoso a ofensa é reflexa "quando atinge pessoa diversa 
daquela à qual foi dirigida'• es). _Acont_ec~, po_r_exemplo, q~an
do se acusa alguém d_e subornar um f~nCionárt?; este é vf~_a 
reflexa da ofensa dirigida ao outro. 
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Nelson Hungria explica, por sua vez, que "a calúnia pode 
ser implícita ou equívoca, como-quan-do alguém, por exemplo, 
em altercação com um exator fiscal, asSim se expriMe: uEu 
nunca andei desfalcando os cofres públicos". (46

) Com efeito, 
também não é o Caso. A calúnia implícita exige, pelo menos, 
a pontaria certa do ofensor. E se existisse a __ uequivocidade" 
na hipótese dos autos, o pedido de explicações seria funda~ 
mental para a definição dos contornos do fato· típicO. 

No campo da responsabilidde penal, os absurdos da de
núncia e da queixa se intensificam. A aci.iSaÇão contra os 
jornalistas da Folha é sobretudo covarde. Qmü o crime come
tido por NELSON BLECHER? Qual o crime de GUSTAVO 
KRIEGER? Qual o crime de JOSIAS DE SOUZA?. Qual 
o crime de OTAVIO FR~AS FILHO? 

O Governo do Presidente_ Collor quer a condenação cri
minal de todos os que tocaram na ferida da publicidade. Não 
há furidamento na Lei de Imprensa para a empreitada da 
acusação: cada um responde pelos seus escritos. Qual a res
ponsabilidade, por exemplo, de JQSIAS DE SOUZA, GOS
TA VO KRIEGER e NELSON BLECHER pela nota do Pai
nel Ec-onómico? 

A inicial atribui a OTAVIO FRIAS FILHO a agravante· 
prevista no art. 62, I, do Código Penal (pela "coordenação · 
da atividade criminoSa" dos demais réus ... ). Mesmo que tives
se amparo. na Lei de Imprensa~ a pretensão cairia por terra 
com a verificação de que o diretor de Redação estava licen
ciado na época dos fatos. OTA:VIO FRIAS FILHO não abre 
mão da responsabilidade decorrente do cargo que ocupa no_ 
maior e mais estimi.Ilante jornal do País, m::~.s a acusação deve 
guardar um mínimo de amparo legal e coerência técnica. 

Diante de uma acUsação imprecisa, os_cilante e distorcida; 
a defesa não tem os limites do fato incriminado. Qualquer 
que seja o enfoque, no entarito, o crime de iiriptensa _não 

, se caracterizou. Isoladamente ou no conjunto, os textos publi
cados pela Folha não revelam a intenção de ofender, mas 
a de informar o leitor sobre fatos relevantes -o que repre
senta o exercício regular de um direito. Tanto é_ verdade que 
deles não se cons_egue pinçar um único inSU.lto"-Sequ__er ... 

A discussão sobre ã. -existência ou riã"o de ''dívidas de 
campanha .. , patrocinada' pela acusação, é absolutamente irre
levante para o julgamento da causa, tanto pela notória falta 
de transparência do prócessO eleitoral brasileiro IJ.O que se 
refere a gastos e c_ontribuiç6es, quanto pelo fato de o governo 
começar a reconhecer, finalmente, o favorecimento da "Se
tembro,. e da "Giovanni,.. É importante repetir: 

"A trincheira da campanha é estreita, e força oS 
seus ocupantes a uma convivêD.cia:nmito prõXímâ. O 
passar do tempO, mormente nas jornadas asceridentes 
que culminam vitoriosas, faz stirg_if eritre-os-~litantes· 
respeito e admiração recíproCOs, de sorte á ·que uns 
se entusiasmem com os talentos profissionais- dos ou
tros ... " 

Os fatos falam mais alto. A sanha acusatória desmorona 
diante das perguntas fundamentais que, de uma fornia ou 
de outra, o noticiário da Folba formulou entre os dias '?7 
de julho e 2 de agosto de 1990 e que o governo deixou sem 
resposta: - -·-·~ -- - --: _ 

É lícita a contratação de serviços de publicidade sem 
prévia licitação? -- -- -_ .-- -

Não se exige a préViã licitação justamente para evitar 
que critérióiiiiladequados comprometam os valores constitu
ciona~s da moralidade, impessoalidade, legalidade e isonomia? 

E lícito- e -é- ético que ó goverrfó favoreç:,t as agências 
envolvidas ·na campanha eleitoral do Presidente? · 

A "trincheira da campanha" e o "entusíasmo" de uns 
pelo talento., de outros legitimam o favore-cimento? .-

A dívida moral dos administradores para com os esforços 
(remunerados ou não) dos antigos correligionários autoriza 
que a coisa pública receba um tratamento semelhante .ao que 
se pOde dispensar à coisa privada? -

A Folha de S. Paulo acredita ter cumprido o seu papel 
de jornal isento e apartidário. Agiu tendo em vista o interesse 
público e a preservação da imagem do próprio ·governo brasi
leito, o primeiro -eleito diretamente pela populâção depois 
de quase 30 longos anos. Os acusados têm ã.Qsoh,lta certeza 
de sua inocênCia e esperam do Poder J udiciáriõ o d,e_creto 
de absolvição. 

São Paulo, 24 de outubro de 1991..- Luís Francisco 
da S. Carvalho F'- José Carlos Dias- Antônio Carlos Pentea
do de Moraes. 

NOTAS c o 

(1) Quando necessária uma remissão, a ação penal'mo;
vida pelo MPF (vítima d Presidente da República, Proces&o. 
n' 90.010014!-6) e a ação penal subsidiária movida por Cláudio 
Vieira (Processo n' 90.0102736-9) serão identificadas, respecti
vamente, como Caso Collor e queixa. Erri 26-4-91 foi determi
nado o apensamento da queixa aos au_to_s do Caso_Collór .. 

(2) Edição recente do jornal O Estado de S. Paulo 
(15-9-91) publicou um levantamento sobre 2S casos de "escân
dalos, denúncias oiJ Suspeitas _de in:egularidades. e corrupção 
no governo Collor". A reportagem "Governo completa 18 
meses sob suspeita" foi acompanhada de um imenso qUadro 
no qual aparece, em segundo. lugar, a cOiüratação das agências 
de publicidade ".Setembro" e "Giovanni""' (doe. anexo n9 1). 

(3) O porta-voz do Presidéilte Collor, Cláudio Humberto 
RóSã. e Silva, notabilizou-se pela a'gressividade gratuita de 
seus pronunciamentos. É réu em diversas açõ"es penais pOr
crime C()ntrà .a honra. Entre outros inSultos proferidos em 
noriie do Piesidenú~ da República, alguns mel-ecem citação: 
malandreco espetto, sobre o Senador Divaldo Suruagy·(AL); 
idiota, ignOrante, sobre Tales Castelo Branco; presidente em 
exercício do Conselho Federal da OAB; ele foi pego coro 
as fuças Da ratoeira, sobre o deputado Luís Roberto Ponte 
que falou sobre "propinas" na contratação de obras públicas. 
O estilo agressivo do portawvoz inspira-se no próprio Presi
dente que, em campanha, desferia ofensas espetaculares aos 
seus rivais e ao então Presidente José Sarney. 

(4) O Presidente Collor contratou advogados e é assis
tente da acusação_. O governo utilizou o expediente da "publi
cidade anônima" para atacar a Folha (doe. anexos n9 2 e 
3). O consultor'geral da República afiançou, do alto da sabe
doria qüe o_ seu cargo induz, que a cODdenação é- inevitável 
e qúe o jornalista OTAVIO FRIAS FILHO seria preso (sic 
--:-__ doe. anexo n~" 4), lembrando uma condenação anterior 
(depois anulada pelo TACRIM) por crime de imprensa. As 
"ameaças" de prisão a FRIAS FILHO se repetiam em "off', 
nos contatos do porta-voz com joiilaJistas da Folha. 

(j) Além ôa Gazeta de A lagoas (doe. anexo n' 5), vários 
jornais pUblicaram a mesma nota do "Painel Econômico". 
Tendo em vista oS princípios estabelecidos pela Lei de Impren~ 
Sa;· cOrilo â- COiunã nãO é asSinada, a responsabilidade penal 
em tese, pela publicação-simultânea, é dos editores dos órgãos 
que adquiriram a eXploração dos seus direitos. 
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(6) Extratos da reportagem publicada pelo JB:- "FOi com 
base na Lei no 2.300 que- a Presidência da República decidiu 
premiar o esforço das agências que trabalharam para o então 
candidato Fernando Collor ( ... ) Outro forte comentário diz 
respeito à cobrança por parte das agências ·que fizeram a cam
panha presidencial de uma taxa extra paga pelo governo, além 
da remuneração normal de 20% sobre a verba de veiculação 
e 15% sobre o custo de produção da campanha. Esse dinheiro 
seria_ unia com-pensação adicional: as agências trabalharam
de graça na campanha eleitoral no ano passado". A íntegra 
da reportagem foi juntada aos autos da queixa (fls. 66), depois 
de decorrido o prazo decadencial. A Folha reproduziu o_texto 
em 11-4-91 (doe. anexo n' 3). . - . 
· (7) Artigo publicado na revista Isto É/Senhor, em 5-9·90 
(doe. anexo n' 6). 

(8) A Carta aberta foi publicada na 1' Página da Folha 
em 25 de abril de 1991.(doc. anexo n'7). 

(9) A Folha publicou em 11-4-91 o texto das notas do 
''Painel Econômico .. para informar aos leitores os motivos 
do Caso Collor. Ao julgar Correição Parcial proposta por 
representante do MPF, o TRF anulou _o "procedimento crimi
nal diverso"'. A exceção de suspeição foi en!=aminhada ao 
TRF em 26·9-91. · · · -

(10) Caso Collor fls. 136/137: " ... muito embora a denún-· 
cia peque quanto a esse aspecto~ por: atribuir a co-autciria 
a todos os denunciados, sem especificar a respOóSabilid3.de 
de cada um dos acusados ... ''. -

(11) O parecer do Prof. Miguel Reale Jr. (doe. anexo 
n~" 8), afirma a inépcia da denúncia, a ·inexistêildã. de crime 
contra a honra do Presidente, a falta de justa causa e a incoin
patibilidade constitucional do veto à exceção da verdade. 

(12) Quando cuida da "materialidade do delito'\ as ale
gações do MPF transcreve textos publicados pela Folha que, 
reconhece, não foram mencionados no "libelo acusatório".
Aiguns deles .(HA imaginação é 6 limite", -''Coincidêgcia~·;, 
"Vieira, as licitações e o dicionário") refletem a opinião do 
jornalistaJOSIAS DE SOUZA, réu que se vê, agora, acusado 
por algo não descrito na denúncia. 

(13) Em 2-8-90 a Folha publicou editoriais que demons
tram a inexistência de uma "campanha" anti~Collor no. jornal. 
O primeiro, Sinal positivo, reconhece os esforços do governo 
no combate à inflação; o segundo, Menos governo, apóia coln 
todas as letras as íniciativas governamentais para a desregula~ 
mentação da economia (doe. anexo no;> 9). 

(14) Certidão da Secção de Alagoas da OAB, onde Cláu· 
dio Vieiia é inscrito comO advogado, informa não eXiStir o 
registro de qualquer comunicação sua de impedimentos ou 
incompatibilidade com o exercício da profissão (doe. anexo 
n' 10). · 

(15) O MPF sustenta a constitucionalidade do dispositivo 
com um argumento frágil: a tradição. Além de trazer um 
artigo de Darcy Arruda Miranda apoiando a restrição, afirma 
que o veto conviveu normalmente com· a Carta anterior e 
a ConstituiÇão de 88- não instituiu Dada de novo capaz de 
repudiar a sua existência. - · 

(16) Texto citado por Feitas Nobre, em "Comentários 
à Lei de Imprensa", edição Saraiva, 1978, pág. 98 .. 

(17) Documento anexo n' 11. 
(18) Documento anexo n' 8. 
(19) Em "Código de Processo Penal Anotado", Editor 

Borsoi, 5• edição, volume V, págs. 204 e 205. 
(20) O MPF assumiu posição contraditória em relação 

~o incidente. Os interrogatórios dos réus no Casó Collor e . - . . 

na queixa foram realizados_ no mesmo dia e a defesa reiterou 
os pedidos de inquirição nos respectivos termos de requeri
mento e deliberação. No Caso Collor, o MPF concordou com 
o pedido da defesa (fls. 375); cerca de duas horas mais tarde, 
nos autos da queixa, o MPF defendeu o indeferimento (fls. 
152). 

(21) Entrevistado pela jornalista Marflia Gabriela no 
programa Cara a Cara, levado ao ar pela Rede Bandeirantes 
em 3-3-91, o Presidente não refutou a acusação _de que os 

· contratos com as agências de publicidade caracterizam um 
favorecimento_, além de induzir a sua não participação na 
irregularidade. O diálogo merece transcrição (a fita de vfdeo 
está a disposição desse r. Juízo, se necessário): 

M.a·. Com todO o respeito, PreSiden·ú~, eU gost~ria de 
abordar algumas questões delicadas ... 

F.C.M. Claro ... 
M.G. Parte da sua campanha foi baseada na morali~ 

zação da coisa pública. No entanto, seu governo, já neste 
primeiro ano, tem enfrentado denúncias de favorecimentos. 
O maiS conhecido foi o -caso da Vasp/Pe_trobrás envOlvendo 
nomes· de pessoas muito próximas_ ao senhor. A denúncia 
_(oi f~íta_p_or um n_a época demissionário~·do gçyerno, Luis 
Otávio Motta Veiga. O que o SL pode nos dizer sObre isso?·· 

F.C.M. ( ... Xollor fala sobre o caso específico ... ) 
M~G. Alguns outros casos têm pipocado na imprensa, 

comõ o das cestas básicas da LBA, o das licitações em publici~ 
dade, da Tele~p ... Não há dúvida de que poucas _vezes uma 
pessoa demonstrou tanta vontade de combater esse tipo de 
çOrrupção como o sen-hor. Mas, ainda assim, as·coisas aconte
cem. Por quê? É inevitável, é inerente ao po_der? Denunciar 
fora do governo é mais fácil do que ... 

F.C.M. Não, não, não ... 
M.Gr.- n• combater dentro do governo? 
· F.C._M. Não, o combate é sempre difícil, mas tem que 

ser, tem que ser feito, tem que ser feito. Isso eu comparo 
a uma freada de um carro em alta velocidade, né; quando 
VQcê est_á assiiD num carro, com uffia çerta velocjdade, você 
de repente diz, eu tenho que parar aqui. E você às vezes 
aperta o freio e o carro, vamos dizer, não estanca imediata~ 
mente, ele anda de acordo com a velocidade que está impri
mindo .. Ele demora talvez uns 50, 30, 10, 100 metros para 
pã.rar. Então isto também na máquina ·administrativa. Quer 
dizer1 n~ momento e":! que a gente puxa as rédeas e dá um 
freio para coiltrolar todas as açóes~ naturalmente, a velocidade 
de .. _., de ... , que a máquina vinha atuando de uma forma desor
ganizada, desordenada e corrompida, ela demora a parar. 
Ela demora a parar. Mas o importante é que a gente não 
tke: o "p"é: do freio e segure a réde~ com firmeza e que dê 
á Sõciedãde todas as explicações de" Uma malleira clara e abso~ 
lutame_nt~ Jransparente que ela espera de um governo compro
metido com a ética na adminiStraÇão-púbfica. 

(22) Documento anexo n' 12- . 
(23) Cópia do Inquérito Civil Público foi autuada em 

anexo a-os· autos do_ Caso Collor: As fls. 21 do apenso há 
uma informação importante sobre CJ pedido de abertura de 
ação penal contra a Folha e que o· representante do MPF 
subscritor da denúncia simplesmente ignorou: o subprocura
dor-geral da República encaminhou telex a São Paulo solici~ 
tando "o sobrestamento da representação criminal" até a solu~ 
ção do ~nquérito Civil. Mas a denúncia contra os jornalistas 
veio em seguida. O Inquérito Cívil Público será identificado 
como ,ICP na_s remisSões a seguir. ----

•h_,. 
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(24) Cópia da ação popular também foi autuada ein ane
xo aos autos do Caso Collor. O MPF integra açao -no polo-
ativo e aditou a initíal. -

(25) Documenfo anexo n' 13. 
(26) Conferira ·ementa do acórdão proferido na -ação 

penal n• 15-MS do STJ (doe. anexo n' 14). 
(27) Conforme levantame.ilto da revista MeiO e Mfnsa~ 

gem, publicado na edição de 9-7-90, a "Giovanni'Tse poSiciO: 
nava no l49 lugar enquanto a "Setembro" em 66" (doe.- aneXo 
n'15). --

(28) Cópia da carta foi juntada na defesa prévia do Caso 
Collor. .. . - · 

(29) Conferir reportagem da revista- Exame, edição de 
22-8-90 (doe. anexo n' 16). 

(30) Ver matéria do repórter Gustavo Kriegersobre con
tratos sem licitação, mesmo depois da pré-qualificação das 
agências de publicidad~ pelo governo (do_~_ anexq no 17). Veri
fica-se, também, que após o proccss·o ·cte pré-qualificação, 
iniciado um mês depois do noticiário da Folha (pfóvavelmente 
em razão dele), o governo deixoll de contratar as agências 
"Setembro" e "GiOvanni" senl licitação'. - · ·· -· --,- . ~ · 

(31) Vieira encaminhou, na ocasião, tiês carias à Folha, 
todas publicadas na íntegra e com o- devido destaque. Vale 
a pena a sua leitura. Vieira, além de não explicar os critérios 
para a escolha das agências, ataca o jorn-al e, em -VáriOs m-O
mentos, levanta dúvidas sobre a idoneidade do governo Sarney 
em suas relações com o mundo publicitário (Caso Collor, 
fls. 28129, 32 e 45). - - -- · ~ ,~ ; ,_ ._-

(32) A "Setembro Mercadológica" teve f2 títulos pro
testados no 2" semestre de 1990, alguns dos quais· relativos 
à títulos vencidos no 1~ se-mestre (doe. anexos -n')S- 18/20). A 
Folha publicou reportagem a reSpeito (doC. 21). A "Sete-inbrÕ 
Mercadológica" foi a agênéia que reCebeu Oi(coritfatciS~Sem 
licitação da Petrobrás Distribuidora e da Caixa EcOnõmica 
Federal (I CP, fls 58 e 1351144). -

(33) Os documentos da pré-qualificação da "Setembro" 
foram autuados em anexo ao Caso Collor. Às fl.s. 25/26,"por 
exemplo, aparece a composição da Comissão de LiCitação. 
Almir Sales inscreveu no certame a agência "Setembro Propa
ganda" e comprovo-u a sua-Hidoneidade finalice-ira··· (fls. 
92/108). Porém, para a comp~ovaçã<Y da su<1: ''caPacidade_ técni
ca", foram incluídas no curríCulo da "Setembro Propaganda", 
apesar de pessoas jurídicas distintas, os contratos sein fícitação"-
do Governo Collor com ·a "Setembro Mcrcadológica" (fls. 
111, 1301134). Um documento noticia a incorponrção da "Se
te~bro Mercadológica" à "Setembro Propaganda" (fls. 44), 
assmado na véspel'a· ~a data marcada para a entrega dos env~
lopes à Comissão (fls. l9T. Mas a incorporação (ou protocolo 
de intenções), nu-nca fOi régistrada no Cartório do Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas- de Belo Horizonte (as certidões 
estão à disposição-desse Juizo, se necessário) e Almir Sales 
reconhece a sua ineXiStência (qUeixa ·crimé; fls. 382)". A Comis
são presidida por Vieira não percebeu o jeitinho que permite 
à "Setembro" participar dos processos ·de licitaçãO.- -

(34) Conferir fls. 231 da pré-qualificação da "Setembro". 
Sobre a influência de "PC" no Governo ColfOr,,vêi-, pol- exem
plo, as reportagens das revistas Veja e Isto E/Senhor (doe. 
anexos n~ 22 e 23). - -

(35) Conferir, pOrexeiTiplo, --as autOrizações· ·ao Banco 
do Brasil para os serviços da "Giovanni" (!CP, fls. 232 e 
seguintes). - _ _ 

(36) Em ''ComCrítátiõs -áLei de Imf)iens3", Revista dos 
Tribunais, 2~ volume, pág. 562. - - --

(37) IY6cumento anexo n• 8. 
(38) Docimiéntó anexo n' 11. 
(39) Documento anexo n' 5. 
{40) Obra citada, pág. 486. _ _ _ _· ·· · 
(41) HC 159.792-9, rei. Júiz Silva Pinto, frACrSP 92191. 

~obre a necessidade do pedido de explicações, a obra de Frei
tas Nobre, "Comentários à Lei de Imprensa",_ cita diversas 
precedentes, entre eles o seguinte: "ao querelante cumpre, 
antes de propor a ação, notificai o querelado para explicar 

--o sentido dã expressão _que julgara injuriqsa a sua pessoa. 
Se não o fez, e $.~ efeHvamente, ·a impUtação" que entenderã 
caluniosa não era precisa~ concreta, direfa e positiva, é- de 
se absolver o réu" (pág. 113). - · - . ~ . 

(42) Após a demissão de Bernardo Cabral e. a posse do 
Ministro Jarbas Passarinho, de reconhecida experiência políti
ca, o Governo Collor mudou a estratégia. O empreSáriO~ Antô
nio Ermírio de Moraes, por exem_plo, que havia afiriilado 
existir "ladrão 'no governo", ~oi interpelado para 9ue expli
casse suas declarações, o que. é .do conhecimento desse r. 
Juizo (carta precatória n• 91.0100380). ___ _ 
- ·· (43) Documento anexo n' 8. · - · 

\44) Em "Comentários ao Código Penal", Foiense; 4• 
edição, Volume.VI, pág. 50 e seguintes. · ---

( 45) Erri "Lições de Dír"eito Penal'', Forense, 9~ 5:!óição, 
--Parte ~Speciál, volume 1, pág. 183. 

(46) Obra citada, pág. 66. 

ATO DO PRESIDENTE N• 756, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da ·sua compe
tência- re_gimental" e regulamentar,_ de coilforinidãde com' a 
ciilegação de competênCia qUe lhe~ fOY outofgada· _jieto ~Ato 
da- Conl"isSão Diretora nço 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
eln 'vista- o qú~ __ cOilStã. "do- Pi"oCesso nço 014}(6/91-l, resolye 
aposentar, voluntariamente, CÉSAR TORRES, TéCniCo Le
gislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "ESpecial", 
Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos 
termos do artigo 40, inciso·nr, alíne_a a, da Çons!it~ç~o da 
República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 
192, incisd II, e 186, íiiciSo- IIT, alínea a, da Lei n~ 8.112, 
de 199"0, bem assim" COJ!l _ó_s artigos 49Ô e 492 do R~gu~amentõ 
AdministrativO do Senado Federal, e artigo 11 da Resolução 
(SF) n~ 87, de 1989, com proventos integrais, observado o 
disp?sto no <!Ftigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 28 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Beoevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 757; DE 199l 

O Presidente do Senado Federal; no uso da sua c_ornpe
tênCiã ~egim'ent3J e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comis'são Diretora nço 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato_ da 
co·nrlssão Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que 
conSta do Processo n~ 018.021191-3, resolve tornar sem efeito 
o Ató n• 410, de 1991, desta Presidência, publicado no DCN 
II, de 17 de abril de 1991, que nomeou o Senhor ANTONIO 
MAR UM, para exercer o cargo, em comissão de Secretário 
Parlamentar, código SF-DAS-102.1, do Quadro _de Pessoal 
do senado Federal, com lotação -e exercício no Gabinete da 
S.~..nadora Júnia Marise. ~ . _ . _. __ 

Senado Federal, 30 outubro de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 758, DE 1991 

O Presidente do Senado Federai, no LJ:SO da sua cornpe~ 
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelO-- Ató 
da Comissão Diretorà n1'2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da 
CoiniSsãO Diretora--n-9 1, de 199J, e tendo em vista o que 
consta do Processo n? 017.506/91-3, resolve exonerar, a -pedi
do, WASHINGTON THADEU DE MELLO, do cargõ, em 
comissão, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete da Sena
dora Jiínia Marise, a partir de 1• de outubro de 1991. 

Senado Federal, 30 de outubro de 1991.----'Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 759, DE 1291 

O PreSidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o d~sEo~to 
no artigo -243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da 
ComiSsão Diretorã nl' 1, de 1991, resolve nomear WASHINGw 
TON THADEU DE MELLO, para exercer o eargo, enrco
missão, de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e 
exercício no Gabinete da Senadora Júnia Marise. 

Senado Federal, 30 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 760, DE 1991 
a· Presidente do Senado_ Fedeial, no uso da sua compe~ 

tênci~ regimental e regulamentar em conformidade com a 
delegação de competência qUe-' lhe foi outo-rgada pero· Ato 
da Comissão DiretOra ri9 2, de 1973, resolve exonerar, _a pedi
do, JOSÉ PASSOS PORTO, do cargo, em comissão, de Dire
tor Geral, Código SF-DAS-101.6, do Quadro de Pessoal do . 
Senad_o Federal, a partir de 1• de novembro de 1991. 

Senado Federal, 30 de outubro de 1991.- Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO- PRESIDENTE N• 761, DE 199f 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe

tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora nl' 2, de 1973, resolve exonerar MAW 
NOEL VILELA DE MAGALHÃES, Analista Legislativo, 
Área de Comunicação Social, Classe "P", Padrão VI, do 
cargo, em comissão, de Diretor da Secretaria de Comunicação 
Social, Código SP:DAS~l1l1.5, do Quadro d<il'essoal do Sena
do Federal, a partir de 1• de novembro de 1991. 

Senado Federal, 30 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 762, DE 1991 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compew 

téncia regimental e regulament~, em col)formidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo ~to 
da Comissão Díretorã n~ 2, de 1973, resolve exonerar JOAO 
ORLANDO BARBOSA GONÇALVES do cargo, em comis
são, de Diretor da Subsecretaria de D"ivulgação, Código SF
DAS-101.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, a partir 
de 1• de novembro de 1991. 

Senado Federal, 30 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 763, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuiw 
ções regimentais_ e regulamen~ares, em __ cgnformidade com a 
delegação de competência que lh~ foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora nl' 2. de 1973, resolve nomear MA
NOEL VILELA DE MAGALHÃES, Analista Legislativo, 
Áiea de- COmunicação Social, Classe "1!", Padrão VI, para 
exercer o cargo, em comissão, de Díretor-Geral, Código SF
DAS-101.6, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 30 de outubro de 1991._-Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 764, DE 1991 

6 PreSidente do SeÕ.ado Federal, no uso das suas atribuiw 
ções regimentais e regulamentares, em conf?r!llidade_ ~om a 
ddegação de competência que lhe foi outorgada pelo ~to 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, resolve nomear JOAO 
ORLANDO BARBOSA GONÇALVES, para exercer o car
go, em comissão, de Diretor da ~e~_retaria de Co_mu_ní~ç?o 
Social, Código SF-DAS-101.5, do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal. 

Senado Federal, 30 de outubro.de 199L- Senador Mau
ro Benevides, Pr~sidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 765, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribui
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, resolve nomear PAULO 
DOMINGOS DO REGO NEVES, Analista Legislativo, Área 
dé Comunicação Social, Classe "Especial", Padrão III, do 
Quadro Pernamente do Senado Fe4eral, para exercer o _cargo, 
em cqmissão, de Diretor_da Subsecretaria de Divulgação, Có
digo SF-DAS-101-3, do Quadro Permanente do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 30 de outubro de 1991. -Senador Mau
ro Benevldes, Presidente~_ 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO N• 11, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de 
su11s- a1ribuições, tendo em vista o que consta do Processo 
n"' 016110/91-9, e objetivando a redução do consumo de ener
gia, de água, de mão..;de-obram e do desgate prematuro dos 
equipamentos da Casa, resolve: . 

Art. 1 ~ A climatização de quaisquer ambientes do Ane
xo II e do Edifício Principal do Senado, nos dias em que 
não houver expediente na Casa, deverá ser solic;ítada 'lté o 
dia útil imediatamente_ anterior, ao Primeiro Secretário. _ 

Art. 21' Este Ato entra eril vigor na data de sua publi
cação. 

Ar!. 3~' Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 29 de outubro de 1991.- Senador Dir

ceu Carneiro, Primeiro Secretário. 

PORTARIA N• 37, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso das 
suas atribuições regimentais~-rC:Solve: designar FRANCISCO -
NAURIDES BARROS, Analista Legislativo, MARGA
RETT ROSE NUNES LEITE CABRAL, Analista Legisla-
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tivo, e MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA, Analista Legis
lativo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem Comis
são de Inquérito incumbida de apurar os fatos constantes dos 
Processos n•' 016207/91-2, 016998/91-0, 017883/91-1, 
017885/91-4, 016249/91-7, 015102/91-2, 014402/91-2 e 
016287/91-6. . 

Senado Federal, 15 de outubro de 19g1.- Senador Dir· 
ceu Carneiro, Primeiro Secretário. 

PORTARIA N• 38, DE 1991 

O Primeiro Secretario do Senado Federal, no uso das 
suas atribuições regimentais, resolve: designar A_~~ YLSON 
RIBEIRO PEREIRA, Assessor Legislativo; WILSON RO
BERTO THEODORO, Assessor Legislativo, e GOITACAZ 
BRASÓNIO PEDROSOL>E ALBUQUERQUE, Analista 
Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem 
Comissão de InquériTo incumbida de apurar os fatos COD:Stan
tes dos Processosn•' 000722190-1, 000783/90·0 e 011586/90·7. 

Senado Federal, 23 de outubro .de 1991. -Senador Dir· 
ceu Carneiro, Primeiro Secretário.-

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DEFESA NACIONAL 

17• REUNIÁO, REALIZADA EM 17-bE 
SETEMBRO DE 19'91 . 

Às dezesseis horas e trinta minutos do- dia dezenove de 
setembro de hum mil novecentos e noventa e hum, na Sala 
n~" 7, da Ala Alexandre Costa, sob a Presidêndã do~ Senhor 
Senador lrapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores 
Senadores Pedro Simon, José Richa, Chagas-Rodrigues, Jonas 
Pinheiro, Marluce Pinto, José Paulo Bisól e Levy Dias, reú
ne-se a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
Esteve ainda presente o Senhor Senador Louremberg Nunes 
Rocha. Deixam de Comparecer por motivo fu-Stifídfdo os Se
nhores Senadores Aluízio Bezerra, Nelson Carneiro, Ronaldo 
Aragão, Ronan Titõ~- Marco Maciel, Guilherme_ :E_almenira, 
Lourival Baptista, Hugo Napoleão, Albano FranCo, N,JOisés 
Abrão e Oziel Carneiro. NO próSSeguimeilto ·o Senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da 
Ata da r~união anteriOr, que é'dada por aprovada. A seguir 
sua Excelência comunica que a presente Reunião destina-se 
a ouvir a exposição que fará o Excelentíssimo Senhor Carlos 
Alberto Chiarelli, Ministro Extraordinário para Assuntos de 
Integração Latino-Americana, que irá_discorrer sobre o Trata
do de Assunção, relativo a institucionalização do Mercado 
Comum do Cone Sul. Usando da palavra o Excelentíssimo 
Senhor Ministro expõe à Comissão o atual estágio e' os-princi
pais problemas relativos ao assunto em pauta. Encerrada a 
exposição do Excelentíssimo Senhor Ministro, o Senhor Presi
dente passa a ·palavra aos Senhores fll:Cmbros c!_a Comissão, 
que queiram interpelar o Excelentíssimo Senhor Ministro. 
Fazem uso da palavra, pela ordem os Senhores Senadores 
Pedro Simon, Jonas Pinheiro e Chagas Rõdrigues. Não haven
do mais quem queira fazer uso da palavra, o Senhor Presidente 
agradece ao Excelentíssimo Senhor Ministro, e, enaltece o 
brilhantismo da exposição, dizendo ter sido a mesma de grande 
valia para os trabalhos futuros desta Colnissão. A segui~ sua 
Excelência encerra a reunião, agradecendo a presença de to
dos, lavrando eu, Marcos Santos Parente Filho, a presente 
Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. - Irapuan Costa Júnior, PresideD.te 

18' REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE 
SETEMBRO DE 1991 

Às dez horas do dia dezenove de setembro de mil nove
centos e noventa e hum, na sala de re_uniões da Comissão, 
Ala Senador_Aiexandre Costa, sob a Presidência do Senhor 
Senador Irapuan Costa Júnior, com a presençá "dos SenhOies 
Senadores Aluízio Bezerra, Pedro Simon, Ronan Tito, Marco 
Maciel, Guilherme Palmeira, José Richa, Chagas Rodrigues, 
Marluce Pinto, Albano Franco, Oziel Carneiro, João Calmon, 
Nabor Júnior, Francisco Rollemberg, Levy Di~S e Edl:-!ardo 
Suplicy, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. Deixam de comparece-r por motivo justificado os 
Senhores Senadores Nelson Carne_irÇ), Ronaldo Aragão, Leu
rival Baptista, Hugo Napoleão, Jonas Pinheiro e José Paulo 
Bisol. Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, terido dispensado a_ leitura da Ata 
da Reuniãq Anterior, que é dada por aprovada. A seguir 
o Senhor Presidente comunica que a presente Reunião desti
na-se_ a apreciação das matérias constantes de pauta, e, ainda 
a OuVir a exposição que fará o Senhor Jório Dauster Magalhães 
e Silva, Ministro de Primeira Classe, da Carr~ira de Diplo
mata, indicado para exercer o· cargo ·de Embaixador, Chefe 
eias. Prosseguindo, o Senhor Senador lrapuan Costa Júnior, 
determina que a Reunião tome-se secreta para deliberar sobre 
a seguinte Mensage_m n9_242, de 1991, "Do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do .Senado Federal, 
a escolha do Senhor Jório Dauster Magalhães e Silva, Ministro 
de Primeira Classe, da CarTeira de Diplomata, indicado para 
exercer o cargo de Embaixador 1 Chefe da Missão do Brasil 
junto às comunidades européias", cufa Relatara é a Senhora 
Senadora Marluce Pinto. Reaberta a sessão em caráter públi
co, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor Senador 
José Richa, que na qualidade de Relator, emite parecer favo
rável ao Projeto de Decreto Legislativo n• 111, de 1991, "Que 
aprova o Tratado para a Constituição de um Mercado Comum 
entre a República Federativa do Brasil, a República Argen
tina, a República do Paraguafe a República Orienial do Uru
guai, firmado em Assunção, e_m 26 de março de 1991'' e contrá
rio à-Emenda n"' 1 de autoria do Senhor Senador Eduardo 
Suplicy, "Que acrescenta ao artigo P do projeto o ·seguinte 
parágrafo 2<:>:" ''§ 2<:> Os compromissos internacion-ais que vie
rem a determinar a estrutura instituCional, definitiva ou não, 
dos órgãos do Mercado Comum, assim como as atribuições 
específicas de cada um deles e seu sistema de tomada de 
decisões são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional". 
Para discutir fizeram uso da palavra respectivamente os Senho
res Senadores Chagas Rodrigues, Ronan Tito, Pedro Simon 
e Aluízio Bezerra. Colocado em votação, o_ Relatório é apro
vado por unanimidade. Devido ao adiantado da hora, fica 
adiada a apreciação dos seguintes itens da pauta: Projeto de 
Decreto L_egislatiyo _n<? 81, de 1991, "Que aprova o texto do 
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular de Bangladesh", cujo Relator 

_ é o Senhor Senador Jos_é _Paulo Biso I; Projeto de Decreto 
Legislativon• 104, de 1991, :'Que aprova o texto do Protocolo 
Adi<;ional ao Acordo para a Construção de uma ponte sobre 
o _Rio Uruguai, entre as cidades-de São Borja e Santo Tome~ 
ceilebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires,-eni 
6 de julho de 1990", cujo Relator ê o Senhor Senador Pedro 
Simon,e o Projeto de Decreto Legislativo n9 79, de 1991, 
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que "Que aprova o texto do acordo de Cc-produção Cinema
tográfica, celebrado entre o Góverno da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Popular da Angola, em 
Luana, a 28 de janeiro de 1989", cujo Relator é o Senhor 
Senador Albano Franco. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente agradece a presença de todos e encerra a 
Reunião, lavrando eu, Marcos Santos Parente Filho, Secre
táriO -da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Sen~or Presidente. - s_enador Jrapuan Costa 
Júnior, Presidente. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

1' REUNIÃO, REALIZADA CONJUNTAMENTE 
COM A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONO~ICOS 

EM 10 DE OUTUBRO DE 1991 -

As dez horas e trinta minutos do dia dez de outubro 
de mil novecentos e noventa e um, na sala de reuniões da 
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senador Almir Gabriel, com a presença dos Senhores Sena
dores: Raimundo Lira, Esperidião Amin, Nelson Wedekin, 
Ronan Tito, Levi Dias, Carlos Patrocínio, José Eduardo, 
Eduardo Suplicy, Mário Covas, Meira Filho, Coutinho Jorge 
e Pedro Simon, reúnem-se as Conlissões de Assuntos Econó
micos e de Assuntos Sociais. O Senhor Presidente declara 

abertos os trabalhos e comunica que a presente reunião desti
na-se às exposições dos Doutores Fernando Homem_de Mello, 
Suzana de Souza Queiroz e Everardo Maciel. Em seguida, 
Sua Excelência passa a palavra ao Senador Raimundo Lira, 
Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, que cum
primenta os Senhores convidados, Senadores e demais público 
presente. Prosseguindo o Senhor Presidente confere a palavra 
ao Doutor Fernando Homem de Mello, que traça o perfil 
da desnutrição no Brasil. Encerrada a exposição, o Senhor 
Presidente passa a palavra à Doutora Suzaná de Souza Quei
roz, que discorre sobre a demanda de alimentos no País. Uma 
vez terminada a fala da expositora, o Senhor Presidente conce
de a palavra ao Doutor Everardo Maciel para que teça suas 
considerações a respeito da tributação sobre alimentos em 
vigor no Brasil. Após a análise feita pelo palestrante, o Senhor 
Presidente franqueia a palavra aos Senhores Senadores que 
desejem interpelar os expositores. Participam dos debates os 
Senhores Senadores: Ronan Tito, Leyi Dias, Esperidião 
Amin, Almir Gabriel, Carlos Patrocínio, Raimundo Lira, Nel
son Wedekin, José Eduardo Suplicy, Mário Covas, Meira 
Filho,_ Coutinho Jorge e Pedro Simon. Não havendo mais 
quem queira fazer uso da palavra para discutir, o Senhor 
Presidente agradece a presença dos Senhores c_onvidados, con
gratulando-os pelo êxito das exposições. Nada mais havendo 
a tratar, Sua Excelência declara encerrada a presente reunião, 
lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
- Senador Almir Gabriel, Presidente. 
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SEÇÃO 11 

ANO XLVI- N•157 SEXTA-FElRA, I• DE NOVEMBRO DE 1991 BRASÍLIA DF 

.------SENADO FEDERAL---____, 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos_ do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, prórriulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 53, DE 1991 

Altera ·a redação do art. 15 da Resolução do Senado Federal n• 96, de 1989, modificada 
pela Resolução n• 45, de 1990. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1• O.art. 15-da Resolução do Senado Feâeral n• 96, de 1989, passa a vigorar com a seguinte 
redação: - - - _ - - ___ -

"Art. 15. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, até 
31 de março de 1992." 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 31 de outúbro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 195• SESSÃO, EM 31 DE OUTUBRO 
DE 1991 

1.1-ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Avisos do Secretário-Geral da Presidência da 

República 

- N" 1.191 e 1.192/91, encaminhando esclarecimentos 
prestados pela Secretaria do Desenvolvimento Regional 
da Presidência da República sobre os quesitos constantes 
dos Requerimerit0Sfi9s 588 e 607, de 1991, de au.toria dos 
SenaQ.ores Humberto Lucena e Eduardo_ Suplicy, respecti
vamente. 

-N9 1.193/91, encaminhando esclarecimentos presta
dos pelo Ministério da Ação Social sobre os quesitos_ cons
tantes do Requerimento n9 642, de 1991, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 146/90 (n' 76/89, 

n~ CâJJ)ªta dos Deputados), que aprova o texto da Conven, 
ção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão _Fiscal em Matéria de Imposto sohre a Renc!a, fiirila
da entre _o_ Governo da República Federativa do }3rasil 
e o Governo da República da Índia, em •Nova Delhi, a 
26 de abril de 1988. (Redação final.) 
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EXPEDIENTE 
CBNTRO ORÁPICO DO SBNADO FEDBRAL 

PASSOS PORTO 
DireiOr-Oeral do Seudo Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
DireiOr E'zcutivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
I•JI<C'IO oob ,..pouabümcie c1a Meu do Scudo Pedcnl 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
OireiOr Admilliltr&tivo 

ASSINATURAS 

· WIZ CARLOS DB BASTOS 
Diretor bdutrial 

Semeolnll ··-···--···----·-·-·····-·-·-··-··-·--·····-·-·····----·····-·-·-···- Ct$ 3.Si9,6S 

PLORIAN AUGUSI"O COtmNHO MADRUGA 
~ Diretor Adj .. to 

-Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Cãmar~ 
n' 121, de 1990 (n' 1.169, de 1988, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos 
e parte do-corpo humano, com fins tifapêuücos e- científicos 
e dá outras providências. (Redaçáo final~) 

-Projeto de Resolução n' 80/91, que autoriza a Repú
blica Federativa do Brasil a contrair emprêstíffio ~éXterno 
no valor de até US$ 2,000,000.00, ou seu equivalente em 
outra moeda, junto ao Banco Interamericano de Desenvol:
vimento - BID, destinado _ _ao financiamento parcial do 
Projeto de Difusão e Promoção de Informações Tecnoló
gicas e Inversões, a ser executado pelo Ministério das Rela
,ções Exteriores. (Redação final.) 

1.2.3- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 357/91, de autoria do 
Senador Márcio Lacerda, que estabelece que Comissão 
Mista do Congresso Nacional poderá, nas condições que 
~.:specifica, requisitar extratos de contas _ba_n_cárias e cópias 
das declarações de bens e de renda de pessoas indiciadas 
em processos por crime de tráfico de drogas. 

1.2.4- Requerimentos 

- W 788791, de autoria do Senador Garibaldi Alves 
Filho, solicitando disp_f?nsa de interstício e préVía distrí
buição de avulsos para a Proposta de Emenda à Consti
tuição n' 6, de 1991, que dá nova redação à letra b do 
inciso X do § 2~> do art. 155 da Constituição Federal, a 
fim de que figUre na Ordem do Dia da sessão seguinte. 
Aprovado. · 

-N' 789/91, de autoria do Senador José Richa, solici
tando d\spensa de interstíCio e- préVia distribuição de avul
sos para a Proposta de Emenda à Constituição n' 14/91, 
que altera a redação do caput do art. 29 e o art. 39 do 
Ato das Disposições ConstituciOriãis Transitõrlas, ·a fim 
de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. ~pro
vado. 

- W 790/91; de autoria do Senador Albano Franco, 
solicitando que sejam considerados como licença autori
zada os dias 19 e 4 de novembro do corrente ano. Aprovado. 

- N' 791191, de autoria do Senador EpitációU!feteiia, 
solicitando, que seja convoc~ado o Ministro_ da Infra-Es:.. 
trutura para prestar informações, no PlenáriO do Senado, 
sobre o fechamento do sítio geológico de Serra Pelada. 

TJJ"Ogem 2.2110 exemplaR&. 

1.2.5 - Comunicação 
-Do Senador Magno Bacelar, que se ausentará do 

País, no período de 1 9_a_l~ de_ nove_mbro do ~orrente ano._ 

1.2.6- Comunicação da Presidência 

Deferimento ad referendum da Coniissão Diretora, 
do Requerimento n' 775, de 199f, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 
SENADOR NABOR JÚNIOR - Irregularidades 

que estariam ocorrendo em licitação de obras públicas no 
Estado do Acre. 

SENADOR COUTINHO JORGE- Taxação de im
posto sobre o ouro_ nos garimpos. 

- SENADOR CARLOS PATROCÍNIO- Carta aber
ta da classe médica do Paraná, relatando a situação hospi
, talar daquele Estado. 

SENADOR EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Justifican
do requerimentO de CoDvocaçãÔ do MinisÚÔ de Estado 
da Infra-Estrutura. 

1.2.8 - Requerimentos 

_ ~w 792191,de autoria do Senador José Eduardo, soli
citando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, 
na próxima segunda-feira, dia 4 de noVembro de 1991. 
Aprovado. 

- N'' 793 e 794/91, de autoria do Senador José Samey, 
solicitando que sejam prestados pelo Ministério da Justiça, 
por intermédio do Departamento de Polícia Federal, e 
pelo Ministé"rio da ECoDoniia, Fazenda e Planejamento, 
por inte:rmédio da Secretariá da Receita Federal, respecti
vamente, informações que menciona. 

1.2.9- Leitura de projetos 

_cc-Projeto de Lei do Senado n' 358/91, de autoria do 
Senador Nelson Wedekin, que regulamenta o inciso V do 
.art. 203 da ConstitUição Federal e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do _Senado n' 359!91, de autoria do 
Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre o financia
mento da casa própria, pelo Plano de Equivalência Salarial 
por Categoria Profissional, por intermédio do Sistenia Fi
nanceiro da Habitação. 
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1.3- ORDEM DO DIA e quatro bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros para 
Projeto de Lei da Câmara n' 81 , de 1991 (n' 1_262191 , possibilitar a contratação, pela Companhia Hidrelétrica do 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú- São Francisco-____; CHESF, com garantia da União, de equi-
bl·ca que d"s 0-e sobre a expropn"aç-0 das glebas nas quai·s pamentos de fabricação nacional, a serem utilizados _no 1 , 1 p a _ 
se localizem culturas ilegais de plantas psicotrópicas e dá projeto de implantação da Usina Hidrelétrica de Xingó. 
outras providências. Aprovado, após parecer da comissão Aprovado, após usar da palavra o Sr. Marco Maciel. A 

Comissao Diretora para a redação final. 
competente, tendo usado da palavra os Srs. Chagas Rodri- p 
gues, Amir Lando e Humberto Lucena. A sanção. rojeto de Resolução n' 83, de 1991 (apresentado pela 

Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Projeto de Lei do Senado n' 91, de 1991, de autoria 
do Senador Valmir Ca1;11pelo, que regulamenta o art. 243 Parecer 0 "' 422• de l991), que autoriza a Empresa Brasileira 
da Constituição Federal, que dispõe sobre a desapropriação _ de Telecomunicações S/ A - EMBRA TEL, a contratar, 
de terras com culturas ilegais de plantas psicotrópicas e mediante garantia da União, operação de crédito externo 
dá outras providências. Rejeitado, ao Arquivo. (Trami- no valor de US$ 8,500,000.00 (oito milhões e quinhentos 
tando em conjunto com 0 PLC n' 81191e PU) 226191.) _ mil dólares americanos), junto à Private Expor! Funding 

Projeto de Lei do Senado n• 226, de 1991, de autoria- Corporation- PEFCO. Aprovado. A Comissão Diretora 
do Se:qador Ney Maranhão, que disciplin_a a desapropriação para a redação final. 
prevista no art. 243 _da ConStitUiÇão- Federal. Rejeitado. 1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Ao Arquivo. (Tramitando em conjunto com o PLC n• 81191 
e PLS 91191.) . - Redação final do Projeto de Resolução n• 81191, cons-

Requerimentá-n~> 752, de 1991, do Senador Marco tante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada, 
Maciel, solicitando, nos_ termOS regimentais, a transcriÇão, nos termos do Requerimento n: 795/91, após usar da pala~ 
nos Anais do Senado Federal, do artigo de autoria do vra o Sr. Mansueto de Lavor. A promulgação. 
advogado e ex-Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Cid -- Redação final do Projeto_ de Resolução n"' 80/91, cons
Heráclito de QueirOZ, publicado no jornal o Globo, edição tante do Expediente da presente sessão. Aprovada, nos 
de 18 de outubro de 1991, intitulado "A ConstituiçiíoMan- te:~os do Requerimento n' 796/91. A promulgação. 
da". Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Jutahy 1_3_2 _ Discursos após a Ordem do Dia 
Magalhães, Eduardo Suplicy, Mário Covas, Humberto Lu-
cena, Maurício Corrêa, J osaphat Marinho e Marco Maciel. SENADO R CID SAB Ó IA DE CARVALHO 

Projeto de Resolução n"' 8, de 1991, d~ autoria do Apelo para liberação das verbas orçamentárias da univer
SenadQr Carlos De'C_~rli, que altera a redação dO inciso Sjda9e_br<1:sileira, de modo específico, para a Uriiversidade 
I do art. 43 do Regimento Interno do Senado Federal. .Federal do Ceará. Desmímtelaniento do ensino superior. 
Aprovado. À Comissão- Diretora para a redação final. -· Antecipação de aposentadorias nos quadros de professores 

e pesquisadores universitários, esV3.Ziãildó a unive-rsidade 
Projeto de Resolução n9 71, de 1991 (apresentado pela de seus melhores elementos. Privatização do ensino supe

Colilissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu rior. 
Parecer no:> 365~ de 1991), que modifica a ementa e o art. SENADORRONANTITO-Transcrição,nosAnais 
1"' da Resolução n9 42, de 1991. Aprovado. À ComissãO do Senado, de correspondência recebida do Sr. Deputado 
Diretora para a redação final. Luiz Roberto Ponte, em reparação de notícia v-eicUlada 

Projeto de Resolução n"'75, de 1991 (apresentado pela na revista Veja. Críticas à Imprensa pelo mal uso de sua 
Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu liberdade. 
Parecer n'379, de 199.1), que autoriza a Prefeitura Muni- SENADOR JOSÉ EDUARDO_:_ Atraso nÓ p·aga' 
cipal de São P_aulo _a con_traJõ:lr __ operação de .crédito no mento dos serviço·s de saúde prestados pelos hospitais pafã.
valor de FLS 17 .529.-900,00.(dezessete milhóes, quinhentos naenses. 
e vinte e nove mil e novecentos Florins Holandeses), para SENADOR NELSON WEDEKIN _ Posição de s. 
a importação de equipamentos destinados aos_hospitais Ex• com relação ao Decreto n9 177/91, pelos motivos que 
da rede municipal e hospital do servidor público municipal. menciona. 
Aprovado- A Comissão Diretora para a nidação final. SENADOR JUTAHY MAGALHÃES_ Problemas 

Projeto de Resolução n•77, de 1991 (apresentado pela constitucionais. 
Comissão d.e Assuntos Económicos como conclusão de seu SENADOR MARCO MACIEL- Disseminaçã.o do 
Parecer n9 381, de 1991), que autoriza, em caráter excep~ avanço da medicina brasileira para outras re"giões. Reali
cional, a prorrogação do prazo de validade dos efeitos _z_aç_ão da primeira cirurgia de transplante -de coração no 
da Resolução n"' _71/90. Aprovado. À Comiss_ão Diretora Estado de Pernambuco. _ - _ 
para a redação final. . SENADOR DIVALDO SURUAGY -Inclusão, nos 

Projeto de Resolução n"' 81, de 1991 (apresentado pela Ariais do Senado, da carta aberta ao Presidente da Repú
Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu blica, publicada no jornal Folha de S. Paulo, em 29 de 
Parecer n• 420, de 1991), que autoriza a República Federa- outubro de 1991, de autoria do jurista Ives Gandra da 
tiva do Brasil a elevar temporariamente os limites de endivi- Silva Martins. 
damento a que se refere o art. 7' da Resolução n• 96, SENADOR MÁRCIO LACERDA .....,. Acordo Qua
de 1989, do Senado Federal, de oitenta e seis bilhões, dro Brasil, aprovado pelo Parlamento italiano, ein defesa 
trezentos e sessenta .e seis milhões para cento e setenta do meio ambiente das florestas tropicais, superlativiza a 
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qualidade de cooperação entre Brasil e Itália, na questão 
amazónica. 

SENADOR GUILHERME PALMEIRA --Cente
nário de Graciliano Ramos. 

SENADOR AMTRl.ANDO __:_ Caos na ecóífilmia 
brasileira. Perda de confiança na moeda-brasileira.---

. SENADOR ALFREDO CAMPOS- Protesto contra 
os critérios que privilegiaram a construção da -Fúrovia Les-
te-Oeste. · 

1.3.3 ....,.. Designação da Ordem do Dia· da próxima Ses-
são 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATO DO PRESIDENTE 

- N• 766, de 1991 

3- PORTARIA DO SR. 1' SECRETÁRIO 
-N' 39, de 1991 

4- ATA DA COMISSÃO 
5 --MESA DIRETORA 
6·.:._ i.JJ5E:RES E VICE-LÍDERES DEPÃRTlD"OS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES - -

.. 

Ata da 195a Sessão, em 31 de outubro de 1991 
la Sessão Legislàtiva Ordinária, da 493 Legislatura 

Presidência das Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Lucídia Partella, 
Beni V eras, Epitácia Cafeteira, bivalda Siiiuagy e Francisca Rallemberg 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE- to Regional da Presidência da Republicasobreos -quesitos 
SENTES OS SRS. SENADORES: constantes dos Requerimentos n•' 588 e 607, de 1991, de auto-

Abdias do- Nascimento -Albano Franco- Alexandre ria _dos Senadores Humberto Lucena e Eduardo_ Suplicy, res:~ 
Costa- Aluizio Bezerra- Amazonino Mendes- Amir Lan~ pectivamente; · - · -- ---
do- Aureo Mello- Beni Veras- caries Patrocfnió _ Cha- N9 1.193/91, de 29 do corrente, encaminhando esclareci
gas Rodrigues - Cid SabOia de Carvalho -Coutinho Jorge mentos prestados pelo Ministério da Ação Social sobre os 
- D~rio Pereira - Dirceu carneiro - Divaldo Suruagy - El- - quesitos constantes do Requerimento n'? 642, de 1991, de _auto~ 
cio Alvares - Esperidiao Amin - Epitácio cafeteira--:- Fran- ria do Senador Eduardo Suplicy. _ _ _ _ 
cisco Rollemberg- Garibaldi Alves Filho -_Gerson camata - - (Encaminhl!-se-Cópiasaos reqUerentes.) 
- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida -- Hugo Napo
leão -Humberto Lucena - Iram Saraiva- Irapuan Costa Jü
nior -João França- João Rocha- Jonas Pinheiro - Josa
phat Marinho- José Eduardo- Josê Paulo Biso! - Josê Ri
cha -José Sarney- Jülio Campos- Jünia Marise - Jutahy 
Magalhaes - Lavoisier Maia - Louremberg Nunes Rocha -
Lourival Baptista - Lucfdio Portella-Magno Bacelar - Man
sueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário 
Covas -Mauricio Corrêa -Mauro l!enevides - Moisês Abrllo 
- Nabor Jünior - Nelson Wedekin - Odacir Soares -- Oziel 
Carneíro - Raimundo Lira - Ronan Tito - Ruy Bacelar 
-Telmo Vieira- Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de ÕO Srs. · SenádoreS. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.-... 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS'tidsSoStiabifhos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá ã leitura dO Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 
DO SECRETÁRIO-GERAL DA . 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
N•' 1.191 e 1.192191, de 29 do corrente, encaminhando 

esclarecimentos prestados pela Secretaria do Desenvolvimen~ 

PARECERES 

PARECER N• 426, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 146, de 1990 (n• 76, de 1989, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 146, de 1990 (n' 76, de 1989, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção 
Destinada a Evitar a_ Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 
Fiscal em Matéria de Imposto so'l?re a Renda, firmada entre 
o GOverno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988. 
_ Sala de Reuniões da Comissão, "31 de outubro de 1991. 
-Mauro Benevides, Presidente -Márcio Lacerda, Relator 
- Lucídio Portella - Dirceu CarneirO. - · 

ANEXO AO PARECER N• 426, DE 1991 

-Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 146, de 1990 (n• 76, de I989, na Câmara dos Depu
tados). · 

Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, e eu, 
Mauro Benevides, Presidente do Se_nado Federal, nos termos 
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do art. 48, item 28, do Regimerito Interno~ promulgo o se-
guinte - · 

DECRETO LEGISLATIVO W . , DE 1991 

Aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar 
a Dupla Tributação e Previnir a Evasão Fiscal em Maté
ria de Imposto sobre a Renda, firmada entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988. 

Art. 1" É aprovado o texto da Convenção Destinada 
a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em_ 
Matéria de Imposto sobre a Renda, firmada entre o Governo 
da República Federativa do B:rasi.l e 9 .. GQverno da República 
da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abri] de 1988. . 

Art. 2!' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 427, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 121, de 1990 (n• 1.169, de 1988, 
na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final das emen
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara ·n• 121, de 1990 
(n• 1.169, de 1988, ni!.Casa de origem), que dispõe sobre · 
a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo 
humano, com fins terãpêuticos e cleiltificOS e dá outras_ provi
dências. 

Sata de Reuniões da. Comissão"; 31 de outubro de 1991. 
~Mauro Benevides, Presidente- Mareio Lacerda, Relator 
- Lucídio Portella- Dirceu Carneiro. 

ANEXO AO PARECER N' 427, DE 1991 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 121, de 1990 (n• 1.169, de 1988, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a retirada e trans
plante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, 
com fins terapêuticos e científicos e dá outras provi
dências. 

EMENDAN•l 
(Corresponde à Emenda n" 1, de Plenário) 

Acrescente-se ao art. 311 , in fine, do projeto, a expresSão: 
"após consulta obrigatória aos familiares''. 

anual, contendo os nomes.dos pacientes receptores, será en
viado ao Ministério da Saúde." 

EMENOAN-4 
(Corresponde à Emenda n• 4, de Plenário) 

Dê-se ao art. 99, do projeto, a seguinte redação: 
"Art. 9o Serão criados centros regionais .ou e·staduais 

para cadastrar os candidatos a receptores e assegurar a fiel 
observância da ordem de inscrição." 

EMENDAN•5 
(Corresponde à Emenda n• 6, de Plenário) 

Inclua-_se, como art. 13, renumerando-se os seguintes: 
"Art. 13. O Ministério da Saúde será o órgão fiscali

zador desta Lei." 

. PARECER N• 428,DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 80, de 
1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n• 80, de 1991, que autoriza a República Federa
tiva do Brasil a contrair empréstimo externo rio valOr de até 
US$ 2,000,000.00 (dois milhões de dólares norte-americanos), 
ou seu equivalente em outra moeda, junto ao Banco Interame
ricano de Desenvolvimento - BID, destinado ao financia
mento parcial do Projeto de Difusão e Promoção de Informa
ções Tecnológicas e Inversões, a ser executado pelo Ministério 
das Relações Exteriores. 

Sala de Reuniões da ComisSão, 31 de ouJubro de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente -Márcio Lacerda, Relator 
- Lucídio Portella- Dirceu Carneiro. 

ANEXO AO PARECERN' 428, DE 1991. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 80, de 
1991 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art .. 48, it_em.28_,.·do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1991 

Autoriza a República Federativa do B~il a con
trair empréstimo externo no valor de até 

EMENDA N' 2 US$2,000,000.00 (dois milhões de dólares norte-ame-
(Corresponde à Emenda n9 2, de Plenário) ricanos), ou seu ·equivalente em outra moeda, junto ao 

__ Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, des-
Acrescente-se ao art, 5?, do projeto, o seguinte parágrafO tinado ao financiamento parcial do Projeto de Difusão 

único: . _ e Promoção de InformaÇões Tecnológicas e Inversões, 
"Art. 5!' ...................... ~ ... no •• ·-· ..... ' •H .................... ..:~. .a ser executado pelo Ministério das Relações EXteriores. 
Parágrafo· único. ·Estas instituiçôes enviarão anualmen-

te ao Ministério da Saúde relação das doações .realizadas e Art. 1" É autorizada, na forma da Resolução n!' 96, 
0 cl.!:stino das partes retiradas." de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, alterada 

pela Resolução n• 45, de.19 de outubro de 199Q, a contratação. 
EMENDA N' 3 de empréstimo externo, pela República Federativa do Brasil 

(Corresponde à Emenda n" 3, de Plenário) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID. 
Acrescente-se ao art. 6!', do projeto, o seguinte parágrafo Art. 2" A operação- de crédito autorizada no art. 19 terá 

1Íllico: · como finalidade o finan~am~nto parcial do Projeto de Difusão 
"Art. 6?.~ .........•. ;~----~--~;---.. --~-~---~- ~P.r.o.qtoção de Info~ª-ç_OeS_Tecnológicas e Inversões, a ser 
Pariígrafo único. Os prontuários médicos detalhando.os ~xecutado pelo Ministério das Relações Exteriores. 

atos cirúrgicos relativos aos transplantes e enxertos seião man- -Art~ · 3" A referida operação deverá obedecer às seguin-
tidos nos arquivos das instituições referidaS e· um relatório tes cçmdições financeiras: 

I 



7608 Sexta-feira I' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção.II) Novembro del991 

I- valor: até US$2,000,000.00 (dois milhões de dólares 
norte-americanos) ou seu equivalente em outra moeda; 

II- prazo: vinte anos; 
III -carência: três anos; 
IV- juros: exigidos semestralmente, calculados com ba· 

se no custo de captação _do banco, apurado durante os doze 
meses anteriores aos respectivos vencimentoS, acrescidOs de 
uma margem para a cobertura de despesas administrativas 
e pagos em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, a partir 
de 15 de janeiro de 1993; 

V- amortização: em ptestaçOes·semestrais pagáveis -Seis 
meses após o último desembolso, até a data de 15 de julho 
de 2011; · · 

VI- comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o saldo não 
desembolsado. 

Art. 4'? A autorização de que trata esta Resolução será 
exercida no prazo __ _de doze meses a contar da data de sua 
publicação. -

Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. -1 ~ 
Secretário. · · · 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 357, DE 1991 

Estabelece que a Comissão Mista do Congresso Na
cional poderá, nas condições que específica, requisitar 
extratos de contas bancárias e cópias das declarações 
de bens e de renda de pessoas indiciadas em processos 
por crime de tráfico de drogas. 

O COngresso Nãcional decreta: _ _ ___ _ 
Art. 1~" A ComiSsãO Mista do Congresso Nacional, com

posta por seis Senadores e seis Deputados (as), poderá requi
sitar junto aos bancos públicos e privados os extra tos de contas 
bancárias de pessoas indiciadas em processo por crime de 
tráfico de drogas, após inquérito policiaL . ·-

Parágrafo únicO. Se, após a análise dos-aocumeiltos es
pecificados no caput deste artigo, a Comissão-_ Mista, por maio
ria dos seus membros, considerar necessário, poderá requisitar 
junto à Receita Federal, cópia das declarações de bens e de 
rendas dos indiciados. 

Art. 2\' A Comissão Mista será criada mediante pro-
posta: 

I - das lideranças da maioria nas duas Casas do Con
gresso Nacional; 

II- de lideranças que representem pelo menos um terço 
dos membros do Senado Federal e da Câmara do-s Deputados; 

III- de um terço de senadores e um terço de deputados, 
em documento conjunto; 

IV- do Ministro de Estado da Justiça; 
V- do Procurador-Geral da República; 
VI- do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. 
Parágrafo únicó. A proposta objeto_ do artigo ariterior 

deve ser formulada ao Pr_esidente do Senado Federal, a quem 
compete, dentro_ de cinco dias úteis, as: proVidências para: in-di
cação e instalação da Comissão Mista. 

Art. 3~> A- escolha do Presidente, do Vice-Presidente 
e do Relator da Comissão Mista dar~se-á por ocasião da sua 
instalação. 

Art. __ 4'-' Os _extratos bancários a que se refere o art. 
1(1 desta lei serão requisitados diretamente ao gerente dares
pectiva agência bancária, onde o indiciado tiver conta. 

Parágrafo Unico. A CorriisS-ãO- Mista poderá convocar 
para depor gerentes de agências ban~árias _betp. como quais
quer dirigentes ~das próprias instituições-financeiras. 

Art. 5'-' OS trabalhos da ComiSSâo Mista -deverão estar 
concluídos no prazo imporrogável de sessenta dias, contados 
da data de sua instalação. 

'--- _ Art. _ 6? O re1atQrio da Comissão- Mista, aprovado por 
m·aioria simples; será encaritil:ihado à autoridade que esteja 
presidindo o·processo criminal a quem caberá, no interesse 
da Justiça, dele dar vistas às partes e decidir quanto à conve
niêncía oU n·ao de- tOIDá-ló público. 

Art. 'J9 Esta lei entra em Vigor ria data de sua publicação. 
Art. 8\' Revogam-se as_ disposições em contrário. 

Justificação 

A questão dOtráfigo filiérri.áCfõ-nal de drogas ilícitas en
trou definitivanieiite no rol dos grandes clesafios qa atual gera
ção de governantes. Em quase todos os países do mundo 
contemporâneo há grande_ preocupação quanto à produção, 
comércio e Consumo das várias espécies de estupefacientes 
c9_gp.~cidos. . _ ~ _ _ _ ~ ~ 

· -Seguildo dados de diversos organismos _internacionais, 
- a:s· cifras anUais desse_ comércio já superam a casa _dos 500 

bilhÕes de dólares e, em casos como o da Colômbia, para 
lembrar um exemplo extremo, possibilita a formação de verda
deiro estado paralelo onde a ganância dos traficantes passa 
a se constituir na principal lei, em permanente desafio às 
instituições e gerando pânicO permanente e crescente para 
a maior parte do povo. 

No Brasil, a proximidade geográfica com 9s principais 
produtores de cocaína - Peru e Bolívia - e as indiscutíveis 
potencialidades de um mercado consumidor formado por mais 
de 140 milhões de pessoas, têm sido os principais motivos 
para uma verdadeira escalada no consumo de drogas. Some-se 
a isso a aUdácia dos traficantes de várias organizações interna
cionais e haverá em nosso País um campo fértil para a ação 
criminosa que ào tempo de infelicitar e desgraçar centenas 
de lares, propicia a construção de fabulosas fortunas pessoas. 

Segundo depoimentos das autoridades encarregadas do 
Combate ao narcotráfico, uma das maiores dificuldades enfren
tadas para a formação de adequado esquema de repressão, 
a essa prática delituosa, reside na impOssibilidade material 
de nela comprovar a participação de determinadas pessoas. 
Além da impunidade pelo crime de tráfico de drogas, é sabido 
que as fortunas obtidas nessa atividade ficam ao largo do 
~cq_ federal o que, sem dúvida, caracteriza um novo delito. 
O sigilo bancário, ·mecanismo legal assegurador de privaci
dade, acaba, dessa forma, aumentando a proteção dos delin
qüentes, em prejuízo de toda a sociedade. 

Alguma coisa precisa ·ser feita. E com urgê"ncia. Daí o 
preSente ·projeto. Com ele buscamos, também, fortalecer o 
Poder Legislativo na sua ação fiscalizadora das instituições, 
sem ultrapassar o limite de_ autonomia do Poder Judiciário. 
Uma Comissão Mista, integrada por membros das duas Casas, 
seria formada toda vez que um caso de relevância assim o 
exigisse e, no prazo-níáxiiriO'de sessenta dias, para não entra
var a ação da Jusitça, concluiria os ~eus trabalhos, dele fazendo 
ciente a autoridade condutora do processo criminal. A essa 
cornpetiri.ã decidir quanto à conveniência ou ·não de tornar 
pública a análise das _contas do indiciado. 
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Parecem-nos óbvias au.azões para se_ conceder às lideran
ças políticas, na forma dos itens I e II do art. 2~ do presente 
projeto, e aos parlamentares,. em conjunto representativo de 
pelo menos um terão_ de cada Cas_a, o poder de iniciativa 
para propor a criação da ComisSão- Mista. Com relação ao 
Ministro de __ Estado da Justiça, é ele a autoridade à qual se 
subordina a Polícia Fede_ral, encarregada nos termos con~titu
cionais (art. 144, II) "de prevenir e reprimir o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins". Da mes:rp.a forma, justifi
ca-se a inclusão do Procurador-Geral da __ República por ser 
ele o chefe- do Ministério Público da União e, portanto, a 
quem cabe (CF arts. 127 e 128, I) estabelecer a ação de "defesa 
da ordem jurídica, do regime democrátiCo_ e dos interesses 
sociais individuai$ indispon(veis". Por fim, o Procurador-Geral 
da Fazenda Nacional (CF art. 131, § 3') é o responsável pela 
representação da União na execução da dívida atíva de natu
reza tributária quando e onde, com certeza, muitos ·casos de 
sonegação fiscal devem_ aflorar. _ _ _ , 

Assim, esperamos dos_ ilustres memb:t:o_s d.o Congresso 
Nacional cuidadosa análise desta proposição, inclusive com 
as adequações e correções que porventura se façam necessárias 
no intuito . de turná-la, como lei, um ins_trumentQ efetivo e 
eficaz na luta contra o narcotráfico. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1991. - Senador 
Márcio Lacerda. 

(À Comissão de ConstituiÇão_, Justiça_ e Cidadania-
decisão terinüia_tivà:J · · -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
lido será publicado e remetidQ à ComjsJ!iã_Q_ c::ompetente. 

Sobre a ri:tesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'-' 
Secretário. 

É lido e aprovado a·seguin~e 

REQUERIMENTO N• 788, DE 1991 

Nos termos do art...481 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e préVia distnõuição de avulsos para 
a Proposta de Emenda à Constituição n• 6, de 1991, de autoria 
do Senador Garibaldi Alves Filho e outros Senhores Senac;lo
res, que dá ·nova redação à -letra b do inciso X do .. § .. 2~ do 
art. 155 da Co.nstituiçã.o Fs:.deral, a {im de q4e figure na Ordem 
do Dja_da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, cin 31 de outubro de 1"991. - Senador 
Garibaldi Alves Filho. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides) -Aprovado 
o requerimento, o projeto- a que se refere- figuraiá na: Ofdem 
do Dia da próxima sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. - -- · · -

É lido e aprovado o se-gUinte 

REQUERIMENTO No 789, DE I991 

Nos termos do art._281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de av1,1Isos para 
a Proposta de Emenda â ConstituiçãO !J.914, de 1991, de autoria 
do Senador José Richa, e_ outros Senhores Senadores, que 
altera a redação do caput do art. 2"' e- o.art. 39 do Ato d&s 
Disposições ConstituCiOnaJS Transitórias, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessãn seguinte. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1991. - ~enador 
. José Rlcha. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, o projeto a que se refere figurará na Ordem 
do Dia da próxima sessão. . . _ . . 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~" 
Secretário. · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 790, DE 1991 

---.Senhor Presidente, 
Solicito, nos termos da ConStituição Federal (_art. 55, 

item IIJ) e do Regimento Interno (art. 43, inciso II), que 
sejam co_nsiderados como licença autorizada os dias 1~' e 4 
de novembro, onde participarei, no Rio de Janeiro, das soleniw 
dades relativas â Campanha Operário Brasil 1991, e em São 
PaulO, da posse das novas Diretorias ela Confederação Naciow 
nal das Instituições Financeiras e Federação Brasileira das 
Associações de Bancos. _ 

Sala das Sessõt!S, 31 de outubro de 1991. - Senador 
Albano Franco 

CNF "{N~~i::~~'W:SÇF~~ANNt~~~~L DAS 
FEBRABAN - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS 

. ASSOCIAÇÕES DEBANCOS 

Têm o prazer de convidar o Sr. Albano Franco para 
a posse -de suas novas diretorias presidídas pelos Srs. Leo 
Wallace Cochrane Junior, Alcides Lopes Tápias, 4 de novem
bro de 1991, 17h30min, Clube Atlético Monte Líbano, Av. 
República do Líbano, 2267, São Paulo. · 

· R.S.V.P - (011) 37-3723 - (011) Z.39-3000 r. 68, 70 
e73. 

~··-o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno. 

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

É lido o·seguinte 
REQUERIMENTO N' 791, DE 1991 

Sr. Presidente, 
Requeíro, nos terinos do art. 50 da Constituição Federal 

combinado com o inciso I do art. 397 do Regimento Interno, 
seja·-convocado o Senhor Ministro de Estado da Infra-Es
trutura para prestar Informações, no Plenárfo desta Casa, so
bre o fechamento do sítio geológico de Serra Pelada, em espe
cial sobre o decreto sem número, publicado no Diário Oficia) 
da União de 13 de junho de 1991 e o documento.n' 00551, 
de 27 de junho de 1991, do Senhor Ministro da Justiça. 

Como-justificativa da convocação, pode enumerar, entre 
outros, alguns itens sobre os quais a Nação_reclama um esclare-
cimento: · -

.......... o_ que o Governo viu de histórico Ou cultural na cava 
principal de Serra Pelada que determinou o afastamen.to de 
cem mil garimpeiros da área? 

-existiu, ou existe, uma real avaliação do ouro: bruto 
ainda existente em Serra Pelada? 

- como e_stão sendo conduzidas as denúncias da COope
rativa de Mineração dos Garimpeiros de Ser! a Pelada contra 
o Direto_r _cio Departamento Nacional de Produção Mineral? 

N. termos. 
_P. deferimento. 
Brasília, 31 de outubro d_e __ 1991_. -:--Senador Epitácio 

Cafeteira. -
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O SR. PRESIDENTE (Mau-rO seOevidéSf- Esse requeriw 
menta será publicado e incluído oportunamente em Ordem 
do Dia, nos termos do art. 255, item II, alínea C, n_., 9, do 
Regimento Interno. -

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1" Secre
táriO. 

É lida a seguinte: 
Brasilia, 31 de outubro de 1991 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex~, de acordo com os termos do art. 

39 do Regimento Interno do Senado Federal, que me ausen
tarei do País, no período de 19 a 15 de novembro do corrente 
ano. - Senador Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesj- O expedien-
te lido vai à-publicação. _ 

A Ptesidência·comunica ao Plenári_9 g_u~_d~feriu, ad refe
reodum da Comissão Diretora, o Requerimento de Informa
ções n• 775, de 1991, do Senador Jutahy Magalhães, ao Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores-
inscritos. ___ -___ - - - _ _ 

Concedo a palavra _ao pr~meíro _oradpr inscrito, o nobre 
Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. PN_nunçia Q 

seguinte discurso .. ) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a opinião 
pública do meu Estado, o Acre e V. Ex~s são testemunhas 
do alto nível com que tenho tratado o Governador E_q_mundo 
Pinto, a quem faço oposição leal, franca e construtiva, desde 
os dias da campanha eleitoral. Jamais, em momento algum, 
permiti que a paixão político-partidária tOldasse o objetivo 
maior de minha vida pública, que é o progresso· do povo 
acreano. Sempre, sem descansar um _só tninuto, defendi as 
iniciativas e propOstas vOltadas para esse melhoramento das 
condições de vida, partissem de onde partissem, viessem de 
onde viessem. 

Meu lema, apregoado e obedecido desde o primeiro mi
nuto em que os adversãrios assum"irari\ o qoverho dQ :E~ta.do, 
tem sido: a Oposição aos Governantes, nã"o~aos legítimos 
interesses do povo. -

Dentre dessa postura, da qual jamais me arredar~i, tenho 
apoiado pleitos administrativos, junto ao Governo Federal; 
levantei; Constantemente, neste plenário~ questões e apoia
mentes às saudáveis medidas que dele~ _fossem realme.nte d~g
nos;-não me furtei, até-rilesmo, a assinar contrafOs com finan
ciadoras oficiais, ri() pressUPosto de que seus termos seriam 
benéficoS pãra a sociedade. 

Isso~ todavia, não pode ser conftiridido com o esqueci
mento dos deveres tle fiscãlização, con;tQ-oposicioniSfa. O "'regi
me democrático pressupõe o contraditório Governo versus 
Oposiç·ão,-em que as forças oposicionistas têm a tarefa inalie
nável de acompanhar, atenta e criticãnierrte; os ã.tOs e os fatos 
gerados pelos detentores do Poder Executivo. 

O próprio Governador Edmundo ~in!o, ·quando Líder 
da Oposição ao nosso hoje Colega e então Governador Flavia
no Melo, destacou.;se pela combatividade, pela agressividade 
democrática e pela desassombrada freqüência com que exercia 
suas tarefas de oposiCionista, no Legislativo Estadual. 

Por mais que a contundência de suas críticas provocassem 
desconforto ou irritação no Governo anterioi', t0d3via, jamais 
se regiStrou qualquer ameaça ou ataque pessoal à sua hOI1!"3_· 
Porque, é fundamental que se frise, a "inviolabidade do parla-

mentar é a gal-ã.ritia de ·que o jogo democrátiCo r~preSent~ 
a única alterriativa digna e futurosa para uma sociedade_ que 
se quer Cada vez mais livre! _ __ _ ____ -

- - Recebi, há alguns dias, correspondência em que o Gover
nador Edmundo Pinto se queixa- da ação parlamentar de im
portantes Deputados Estaduais do Acre, a quem faz críticaS 
duras e severas. Li, com a atenta responsabilidade de sempre, 
~odo o documento de S. Ex~, que tem como fundamento a 
questão das obras contratadas pelo Governo Estadual para 
a urbanização do chamado Canal da Maternidade e a constru
ção da Estação de Tratamento de Água, ambas na cidade 
de Rio Branco. 

Surpreendeu-me, inicialmente, a virulência do ofício assi~ 
nado pelo Sr. GOvernador, que alega uma suposta "indigna~ 
ção~·, do povo do Acre, contra "alguns deputadosestaduais 
de vosso partido, especiã:Imente os-ilustres Deputados Said 
Filho, João Correia e Wagner Sales que, fugindo a seus com
promissos partidários e das responsabilidades a eles outor
gadas pelos eleitores acreanos, se· Voltam em uma campanha 
sQ_rdida, não contra o governo constitucionalmente eleito, mas 
contra o futuro de nossa tçrra e de _seu povo". 

_ Depois de acusar aqueles parlamentares da prática de 
"rancor e mesquinhez que podem ferir os interesses maiores 
do Estado", o Governador procura ensinar· nos- siin, pOis. 

·.como Presidente do Diretóiio Regional do PMDB·, tenho de 
iJ:Icluir-me entre seus alvos -repito, ·pro-cura Sua Excelência 
ensinar-nos como agir no exercfdo da oposição ao Governo, 
dizendo que "não se pode, em nome de uma pretensa oposi
ção, querer a estagnação e o retrocesso, prejudicando o Estado 
e seu povo com atitudes levianas e centradas em pressupostos 
falsos e oportunistas". ___ , _ _ . 

.E conclui o Sr. Edmundo Pinto: "Como Goveriiador de 
todos os acreanos, levarei a todos os recantos de nossa terra 
a denúncia da ação nefasta destes deputados, que ~viltarn 
a classe política, servindo aos interesses dos que querem es-
trangular o Acre e calar a voz de seu povo". __ _ 

A violência do libelo anti-oposicionista, co-nfesso, ·cãusou
me profunda preocupação, principalmente por envolver com
panheiros cujo equilíbrio político e bom senso pessoal são 
reconhecidos em todo o Estado. 

O que feriam feito os DeputadoS Said Filho, João Correia 
·e Wagner Sales, para, traindo toda urna vida dedicada ao 
Açr~ e ao progresso de sua gente, merecer tão contundentes 
cerisuras? 

A primeira informação deles recebida, em resposta às 
acusações do Governador, foi justamente o. oposto do que 
afirmou o Sr. Edmundo Pinto: legítima, -denlcicrátíca, serena
mente, no estreito cumprimento de suaS obrigações junto ao 
povo acreano, detectaram e denunciaram irregularidades no 
processo de concorrência e contratação das obras do Canal 
da Maternidade e da Estação de Tratamento de Água. Basea
dos em documentos oficiais, cotejando números e dados ofi
ciais, analisando a lei específica e suas divergências com os 
contratos subseqüentes, criteriosamente concluíram o que a 
todos é lícito constatar: existem muitos e sérios erros em todo 
o episódio. 

Não são apenas parlamentares do meu partido, o PMDB 
-embora dele façam parte três dos sete signatárioS da denún
cia das irregularidades que pontuam a questão. Com sua obri
gação redobrada, de Lfder da bancada oposicionista e de re
presentante de parcela expressiva da comunida4e acreana, 
o_ Deputado João Correia encabeça o documento contesta
tório, posteriormente desdobrado em outras razões, cujas pa-
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lavras finais desmentem as acusações do Sr. GoVernador ,_pois. CEF, apresentado pelo Governador Edmundo Pinto, confor
afiriilam, textualmente: --"Somos pela abertura de um __ novo me os madamentos constitucionais. Mas não poderia abrir 
processo licitat6rio, que seja rétonhecido como legítimo por mão, nunca, em tempo algum, do sagrado dever de fiscalizar 
todos, a fim de que o Estado dê início efetíVO a obras de seu cumprimento! 
tamanha envergadura e importância". E foi só começar essa fiscalização, firme e serena, para 

Ou seja, o que-está errl jogo-n.ã«?.é a obra em si, masa O Oovemo do Estado se mo~trar irritado e estranham_ent,e 
lisura e o modo como foi encaminhãda sua contratação. agreªsiyo. _ __ _ __ 

Um dos signatários do documentO incriminatófiO~ o DepuR Nã'o havia Jesposta para o irrespondível: o edital, para 
tado Nilson Mourão- que não pertence ao PMDB -, estraR come_çar, custou Cr$1 milhão aos interessados, o capital míni
nhou a virulência com que o _Governador Edmundo Pinto mo e exigido às firmas concorrentes era de Cr$1 bilhão; proíbi
ragiu às críticas, lembrando que S. Ex• deveria, na verdade, ramRs~ os consórcios, banindo da concorrência, na prátíca, 
cumprir seus slogans de campanha. Nilson Mourão, adversário as firmas acreanas; instituiuRse um sisteina de pontuação que 
e oposicionista ferrenho também durante os governos do foi interpretado como tradução do nome Norberto Odebrecht 
PMDB, condenou a postura atual do exRDeputado Edmundo - enquanto, em contrapartida, usava-se uma generosidade 
Pinto, lembrando: "A lisura administrativa deveria começar sem par nos critérios de pagamento, cOmeçando pelo desem
com uma licitação transparente, da mesam fOrma conió o bolso imediato de 20% do total contratado, sob a_ forma <;te 
então Deputado Edmundo Pinto exigia que fosse feito _il_o antecipação, quer dizer, pagar um quinto da obra antes mesmo 

, Governo anterior, quando porucurava observar, até mesmo, que ela começasse! 
as mínimas diferenças de preços na limpeza de terenos por Some-se a isso que o contrato admite um adiantamento, 
empresas contratadas pelo Estado. Agora, no entanto, ao de até 25%, sobre o seu valor, sem nova licitação, e que 
primeirO sinal de fiscalização por parte dos Parlamentares, também poderá ser contratada outra firma - sem IícitaçãO, 
o Governador reage com quatro pedras na mão, acusa todo também, é claro - para acompanhar e fiscalizar a execução 
o mundo de impatriota, calunia e difam-a aqueles que estão das obras. 
apenas cumprindo com um_ dever para com o povo". O relatório dos Deputados acre anos é sereno. e cristalino. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, vamos ao cerne da ques- Nel~ se ressaltam as discrepâncias de valores: a Assembléia 
tão: 0 Governo do EstadO do Açr~_contratou~ junto à Caixa Legislativa autorizou Cr$14 bilhões, o financiamentO caril a 
Económica Federal, recursos para a construção do Canal da Caixa Económica Federal foi de Cr$9 bilhões, o contrato com 
Maternidade e suas obras complementares, além da edificação- - a ertlpreiteira está estimado em Cr$ 40 bilhões e ocusto total 
e equipamento do sistema-de tratamento da água corisuinída das obras deverá chegar, enfim, a Cr$70 bilhões. Que destino 
em Rio Branco, capital estadual. Para tanto, propôs_ e terão as diferenças a maior, sobre o contrato com a CE.F 
a Assembléia Legislativa autorizou-se assinatura desse finan- e a autorização do Legislativo esta4ual? Como o Estado pro
ciamento, no valor total de Cr$14 bilhões, em valores de verá recursos para cumprir todo o projeto de obras? Até 
junho _último, atualizáveis mensalmente co~fo~me as -~ariações oilde vai a capacidade para tais investimentos, já que a capaciR 
da Taxa de Referência. . . . _ . _ - dade física e constitucional de endividamento se esgotou com 

Até aí, tudo certo, nada a questionar-se: são obras eviden- as obrigações já assuinidã-s? ---
temente boas, necessárias ao melhoramento das condições O nobre Goveinã.dor Edmundo Pinto, ceftamerite saudaR 
de vida em Rio Branco. Tanto assim que não houve oposição so dos teritpos em que seu PDS era O partido do regime militar, 
digna de registro, no encaminhamento da idéia-e dos_projetos. ao invés de esclarecer, p_r_eferiu agredir;_ sem e_~plicaç·ões a 

dar, reã.giu cOrri injlíriaS e insultõs que não condizem com 
As dúvidas começaram na concorrência pública, que imR a sua imagem de homem educado e_ político hábil. Talvez 

portantes e responsáveis membros da comunidade acreana acostumado a ser estt"lt"ngue não se conforma em ter vt"rado 
' colocaram sob suspeita. EstranhouRse, por exemplo, o açodaR vidraça, de um vídro opaco e sem a transparência que ele 

menta de uma grande empreiteira nacional, cujos empregados sempre cobrara dos governos aos quais fazia oposição. 
começaram a alugar residências, antes mesmo do.desfe_cho 0 que faria 0 líder oposicionista Edmundo Pinto ante 
da licitação; eStranharamwse, por exemplo, itens do edital, uma denúncia como a que _se faz a_ seu atual Governo, pela 
que apontavam claramente para poucos beneficiários, de tão voz autorizada do Deputado Said Filho? "Um dos itens do 
especificados e minuciosos-que~eram seus feriDOs; esti"anhouR edital da concorrência estabelece que qualquer empresa nela 
se a proibição de realização_ de consórcios, o que-praticamente interessada precisaria de um atestado de visita ao local da 
afastou das obras as pequenas, porém honestas, firmas regia- obra, datado de até dez dias antes .9a abertura das propostas. 
nais, estranhouRse, acima de tudo, o vulto do capital exigido ora, dez dias antes era 8 de setemPro,_ mas e_ss~ nota foi 
para a habilitação de firmas, na concorrê-ncia. Mais estranhos, 
ainda, foram os termos leoninos e aterrorizadores da multa publicada no dia 3, logo, qualquer empresa que viesse a se 

interessar teria de 3 a 8_ para tomar conhecimento do edital, 
para o Estado, em caso de inadimplência: 30 vezes superior providenciar a vinda ao Acre, enviar um técnico para visitar 
à cobrável das empresas que incidissem no mesmo erro. 0 local da ob~a,preparar 0 respectivo laudo de visita, preparar 

As questões estranháveis e sUSpeitas~ nãO ficam af, ries·sa·s a proposta orçamentária da firma e apresentar esses papéis 
apontadas: a pergunta básica e não satisfatoriamente resp-onR ã Coritissão de Licitação". _ 
dída, em momento algum, é: Por que uma só concorrência ~ -· Coino deixar de dar crédito às denúncias de que a concorR 
para duas obras tão grandes? OS parlamentares denunciantes rência foi dirigida? Alguma grande firma, que não tivesse 
não puderam fugir da suspeita de que, assim, direcionavaRse conhecimento prévio desses detalhes, poderia cumpriRiaS? 
a concorrênica para, úniCa e exclusivamente, grandes e pode- Cito, ainda, outro aspecto levantado pelo Deputado EstaR 
rosos grupos de fora do Estado. dual Said Filho, cujas qualidades de homem probo e equili-

Mesmo assim, a.·Assembléia Legislativà ~o Estado do brado sequer podem ser colo_cadas.sob suspeita: Diz ele, fulmiR 
Acre resolveu ,aprovar o ·pedido de financiaMento junto à nando os dispositivos âo edital incriminado: "a segunda ques-
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tão é relativa â proibição de consórciOs de firmas. Se o GoM 
vemo do Estado atentasse para a necessidade das empresas 
acreanas, dos trabalhadores do Acre, dos nossos desempre
gados, seria obrigado ética e moralmente a agir diferente
mente; seria a única forma de os empreiteiiõS acreanos partici
parem da licitação. E sem ·o consórcio de firmas, eles fiCaram 
fora, meros espectadores desse processo". _ -~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; est~ Casa é a r~re~en
taç·ão institucional dO -princípio federativo; nela, atr-avés do 
Simbolismo das bancadas igualitárias, preceitua-se que cada 
Estado tem o mesmo valor político e integfado ã União.-Por 
iSso, seíijiie V. E)é-'s têm paciéncia e iri.téiesse para ·acoriijjãnhar 
as minhas palavras, denunciando um problema que- embora 
aparentemente paroquiai, doméstiCo -é m-ais um ê'xefuplo 
de como se distorceram os postulados democráticos e adminis~ 
trativos de nossa Pátria. · · 

Não falo apenas de uma questão acreãna. Ainda, r€?-cente
mente, vimos o próprio Ministro do Exército, invesddo de 
sua autoridade de guardião fíSico --da integridade nacional, 
justificando uma operação de compra de prosaicos borzeguins, 
lençóis e toalhas. -- ---

O Brasil não mais suporta o clima de impunidade e de 
festivais delirantes, envolvendo as parcas e sofridas reservas 
económicas nacionais.-·o_Senado Federal, conscienté dessa 
aspiiação coletiva:.;está inVeStigando, ·através de uma ComiS
são Parlamentar de Inquérito; as denúnCias- de corrup-ção e 
irregularidades ~a c~mtrªtação de obras públicas, póis nelas 
está um dos grand~s sangradouro da riqu~za popular. 

Confiarife ·nesSa determin-ação, lfmpida e sincera, aPre
sentei requerimento à CPI da COrrupçáo;-áo ·sentido de qUe 
sejam convidados para uma das próximas se~sõ~-~ o Deputa9o 
João Correia, Lídér do PMDB na Assembléia Legislativa do 
Acre e primeiro signatário do Relatório encamhihado às auto
ridades federais e -·a-a Judiciário do Estado, e o Secretário 
de Transportes e Obras Públicas, para ·que se esclareça tão 
nebulosa operação. 

Além dos aspctos presentes passados, já referidos, é pre
ciso-explicar, també~ ~os futUros reflexOs cOinproiiiisscis a~·su
midos pelo Estado do Acre. Como citoú o Deputado Nilson 
Mourão, o Sr. Edmundo Pinto aSsumiu-o Góv_einà"'àfirmailáó 
que a administrã:Çãci anteriordeixou o EStado -"com a co_rda 
no pescoço". Pois bem, durante 4 anos, o Sr. Flaviano Jvlelo 
acumulou uma díVida de US$ 250_ milhões para o Estado, 
agora, em apenas um contrato, no seu primeiro aná de Gover
no, Edmundo Pinto aumenta a dívida do Estado de US$110 
milhões. Das duas, uma:_ou Edmundo Pinto estava mentiildo 
quando dizia que o Estado estava falido, ou então está que-
rendo afundar o Acre de uma vez". _ _ -· . 

Ao c·oncluir, trago um novo e também fundamental ponto 
para a análise do problema. A Caixa EconómiêaFederal sus
pendeu o repasse logo da primeira parcela do financi3:mento 
para as obras sob suspeita. É uma atitude da maior gravidade, 
que não ocorreu nem quando o e-ntão líder oposicionista se 
desdobrava em ataques au· então Governador, na admins~ 
tração passada. 

Terá o Governador Edmunto I'lnto uma-ci>nduta dife
rente daquela cobrada até o ano passado pelo Deputado Ed
mundo Pinto? 

O Senado Federal está consciente do prOblema. 
Vamos, agora,_Eesolvê-Jo. Com_prudência, es)?íritó Públi

co e princíj)íoscmOI-aTs condizentes com a boa administração, 
CJ!le marcaram os melhores momento~ do progresso e da digni-

dade do povo acreano, reflexo das melhores qualidades da 
Nação brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi

~ dência, que é Ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, r 
Více~Presidente. 

.·o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao n9bre Senador Coutinho Jorge. 

·O SR- COUTINHO JORGE (PMDB- PA: Pronuncia 
O Séguiil.fe discurs-o."Sem revjsão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs: Senadores, coriio é do conhecimento de V. Ex~s, a Consti
tuição Federal, em seu art. 153-, § 5, estabeleceu a incidência 
de um único imposto sobre o ourcJ como ativo finaricefro. --

A ConstituiÇão, nesse parágrafo, diz o seguinte: 

"§ 5<? O .ourõ qu-ando definido em lei CâniCiativo 
fínanceirO ou instrumento cambial, stijeitã~se eXclusiva~ 
mente à incidência do_ impoSto de que trata o inciso 
V do caput deste artigo, devido na operação de origem; 
a alíquota mínima será de um por cento, assegurada 
a transferênCía do montante da arrecadação nos seguín-

-- tes termos: 
I- trinta por cento ao Estado, oDistritO,.fe,deral 

ou o Território, COnforme a orige-m; 
II -setenta por cento para o Município de ori

gem." 

Esse dispositivO-regulamentado pela L~i n'? 7. 766, institUiu 
o IOF de 1% (um por cento) sobre o ouro, quando este 
-se tornar ativo financeiro oU iostrumento_cainbial. Dessa for
ma o ouro passou à ser considerado um ativo que poderia 
substituir o dólar como investimento· ·cte caráter legal dimi-

- liuiiido em muito o descaminho ou contrabando do ouro~ 
. Poréll)., um fatp novo pode colocar em- risco não só a 

Com-ei"clali:ZaçãO legal do ouro como também a receita tribu
tária por ela gerada. Em 25 de julho do corrente, o Diário 
Oficial da União publicou a Lei n' 8.212, de 24' de julho 
de 1991, que dispõe sobre aorganizã.ção da Seguridade Social, 

_ definindo em seu art. 12, inciso V, que_ a pessoa física, proprie
tária ou não, que explora atividade de extração de minerais, 
é equiparada- ao trabalhador autónomo, e ainda no inciso 
VII do mesmo artigo, que o garimpeiro constitui-se segurado 
especial da Previdência Social. 

No art. 25_a lei estabelece_ que a contribuição do garim
peiro para com a Seguridade Social corresponderá a 3% sobre 
a receita bruta proveniente da comercialização da sua produ
ção. Na prática istO significa que 6 percentual incide direta
mente sobre o ouro sendo o adquirente da produção respo·n~ 
sável pelo re-colhimento. 

Assim, o adquirente do ouro - à instituição financeira 
- deverá re_ter do garampeiro 1% a título de IOF _e 3% 
para a Seguridade Social, totalizando 4% ~o preço do ouro. 
A Lei está em fase de regulamentação, mas ·a cobrança da 
contribuição seria iniciada dia_ 25 próximo -passado. 

-Cieitte dos-graVes eféíiOS que-'tal cobi:ança-cã-úS:lrla, -ellvia
mos no dia 22 solicitaÇãO ao Exm" Sr. Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento, no ·sentido "de s-UStài a cOntribuiçao 
do garimpeiro, atrãvés da adoção de medidas emergenciaís 
até a alteração do citado artigo da lei, endossando assim pleito 
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formulado pela Associaçã_o Nacional do Ouro e pela Bolsa 
de Mercados e Futuros. 

O noticiáriO da im-prensa nos-informa -a partir do dia 
24 do corr~nte -:- que tais preocupações tinham fundamento, 
QOis a comercialização do _Q_UfQ praticamente ficou paralisada. 
E fácil de entender a lógica do garimpeiro: êmais lucrativo 
comer_cia1i?:ar com o contrabandista· onâe o cuSto é_ de 2% 
do que com as instituições onde o ónUS_ ascende a 4%. 

Apesar de o Go~em<) ter- a!iiado -o prazo da_ cobr3:_nça 
para-dezembro ou janeiro próximos, urge que se tome meatdas 
defi_nitivas;·que·-Se altere o texto ·d_a lei permitindo ao garim
peiro·o exercício legal de sua ativi:dade com a respectiv~ contri
buição à Seguridade Social, mas sem promover-o- prejufio 
ao comércio legal e ao País. --

É licita a preocupação do Ministério do Trabalho e Previ
dência Social em assegurar receitas para sua Pasta, porém 
esse não é o caminho, pois com o contrabando não haverá 
a tão almejada receita. 

Uma das alternativas seria excluir os garimpeiros dos 
contribuintes elencados no art. 12 da citada lei ou a transfe~ 
rência ao garimpeiro da responsabilidade tributária-pelo reco~ 
lhimenento, como já acontece cóiri. o Imposto de "Renda. O 
que não se pode é admitif uma VOlta- ao passado, ou seja, 
quando a tributação sobre o ourO era de- 2 ;25% e O· Brasil 
produzia menos da metade do ouro_ que produz enquantO 
o Uruguai, que não possui uma rilina S"eqü-er, exportava-deze~ 
nas de toneladas de ouro anualmente, ou seja-, o_ ouro do 
Brasil era -contrabandeado pata o Uruguai. A otaxação em 
t% mostr_ou~se adequada anual pois antes se registrava uma 
produção de 20 toneladas e -após a aplicação dessa taxa o 
Brasil legalizou sua pro-dução alcançando 70 toneladas no ano 
passado, sendo que 70% dessa produção são_ provenientes 
de garimpos e 3_0% _de mineradoras. 

Portanto, antes da adoção de 1% do IOF, prevista na 
Constituição, o B_rasiJ praticamente produzia, Oficialmente, 
20 toneladas de ouro; após a adoção dessa legislação, de 1%, 
a quantidade passou para 70 toneladas. Evidentemel}~e que 
ainda muita cofsã é cQntiàb_a_n_deaPa. _ . 

Gostaria de ler, antes de concluir, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, algumas_notícias de jqrnais que_ tp.osrram a cOnfu
são que isso trouxe à problemática do o_uro.1lQ_Brasil. 

O jorna1 Folha de _S. Pau]o_ diz_ _o _seguinte: 
"O PreSidente do Banco Centrla, Francisco Gros, 

disse ontem que houve "um cochilo do gove_r_no, que 
não se deu conta da aprovação da _subida_ do imposto 
sobre o ouro no bpjo _d~ _uma reforma da Previdência". 
o iolpósto passou de 1% para 3% sobre ·a registro 
de ouro e desestruturou o mercado do metaL" _ . 

-Na verdade, passou de 1% para 4%, porqüe 1% era 
previstO na ConStituiçãõ,-e-3% é, realmente, tributação previ~ 
denciária. 

"Quand.o nQs . .demos conta, no B8;_nco Centrai, isso 
jâ-tlnha sido aprovado", afirm-ou Gr.os: Ele disSe que 
o gover_no já manifestoU_ sua irttenção_-_de red.u.zir_o, im
posto aos níveis-anteriores, e que está sendo estudada 
uma forma legal de_ reve~ a taxação." 

De fato, o Governo sustou temporariamente a tribU.taçao. -
No Jornal do Brasil, uma pequena análise sobre a criação 

da taxa diz o seguinte: 

- "CRIAÇÃO DA TAXA NÃO 
FOI PERCEBIDA 

A tã.xaÇão do ouro nó g3rimj:lo em 3% a título 
de contribuição para a PrevidênCia Social que provocou 
grande tumulto ontem no mercado, foi mais uma das 
trapalhadas jurídicas do governo. Na verdade, como 
admitiu um graduado funcionário gOVernamental, nin~ 
guém percebeu que o Ministério da-Previdência tinha 
incluído no Plano de Custeio e Benefícios da Previ
dência, que- foi aprovado pelo Congresso e transfor
mado na Lei n' 8.212', de 24 de julho de 1991, esta 
tributação. 

"Todo mundo comeu mosca. Foi uma distração ge~ 
neralizada. Não só do Executivo, mas do Legislativo, 
do presidente da República; que sancionou a lei, e, 
o que é pior, da própria AssociaÇão Nacional do Ouro 
(ANOURO). a mais interessada", revelou este funcio~ 
nátio. 

O que mais surpreendeu a· área económica do go~ 
-· ·verno· foi a falta de sensibilidade do_Ministério da Previ

dência de incluir esta proposta:, tentando conseguir 
mais -recUrsos para seu caixa.,. 

_ O _que mostra, Sr. Presiden_te e SrS. Senadores, que o 
Govetrio, lamentavelmente, ·está perdido e não tinha nem 
consciêilcia .quando encaminhou- a- este Congresso o Plano 
de CUsteio e Benefícios com a inserçãô pelo Ministério da 
Previdência Social dos-.:?% ~relativos aos garimpeiros. 

Para concluir, quero dizer qUe n-ão se tiã-ta agora de caçar 
os culpados; o Governo que propôs a taxação ou o Legislativo 
que a aprovou e engoliu essa proposta. 

Tràta~se, isto sim, de córrigifU-etro o mais rapidamente 
possível, antes que o descaminho dO oUI:o gere prejuízos irre
cuperáveis à Nação, sobretudo através do contrab<lndo. (Mui~ 
to bem!) _ 

c O SR. PRESIDENTE(Aiexandre- Cósta) - Concedo a 
palavr~ -ªC? nobre Senador Carlos Patrocíni_o. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Pronuncia 
ó seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --sr~ Presidente 
e Srs. Senadores, ontem, recebi em meu gabíne"te t(mã delega~ 
ção do Paraná, de médicos ligados aos hospitais daquele Esta
do, peOindo que eu fosse porta-voz desta carta aberta aos 
Parlamentares. Assumi esse compromisso·, porque é uma área 
que -afeta sobremanelra toda a população brasileira. 

Assim, passo a cumprir o compromisso assumido com 
-eles. 

"CARTA A8ERTA AOS-PA!UAMENTARES 
Senhores Parlamentares, 

. -

A rede hospitalar do Paraná, represeiltada pelas 
entidades nominadas, FEHOSPAR - Federação dos 
Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do 
Estado do Paraná, AHOSPAR- Associação dos Hos
pitais do Estado do Paraná_ e SiO.dicatos Region~is- do 
Estàdo do Paraná, por este instrumento vem às ilustres 
presenças de Vossas ExcelênciãS expOr õ que se segue: 

_ 1 --:-: A situação caótica qüe ora Vive, impossibi~ 
litando"- o exercício dignO da assistência h()spitalar à 
população, decorrente de desmandQs económicos que 

__ leYam a falhas_ O_!_Ça~entárias provocando sensíveis 
ã.tt:áso_s de pagam~n~os de-serVfços- pfes.t:3d0s e conse
qüente inexistência de àonogi'ama de futuroS paga~ 

- -- ~entos. Exemplo: parte do pagãmento do mês de ju~ 
lho/91, ainda não efetuada, bem como agosto e setem
bro. 
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2- o Governo, através_ do Ministério da Saúde/1-
NAMPS, alega que a falta de _recursos decorre do dese
quilíbrio entre receita e despesa, o qual poderá provo
car comprometimento dos pagamentos_nos meses de 
novembro de 1991 a março de 1992. Concretizado tal 
atraso se estabelecerá uma sítuação de falência de toda 
a rede conveniada (Pública e Privada), não só do Para
ná, mas também do Brasil. 

3-Senhores Parlameritares, nossa exposição tem 
o objetivá de sensibilizá-los para a causa de saúde já 
que acreditamos ser a classe política a única -capaz de 
reverter esse quadro sombrio, determinado pela tecno
cracia econômica que nãO piiorlza ·-a~rea da saúde, 
sendo essencial em épocas de crises a preferência pelas 
prioridades básicas, independente de legislações. 

Assim sendo, fazemos a Vossas Excelências este 
pedido, quase patético, para que sejam corrigidas esta 
série de distorções.- - - -- ~ _ _ 

Brasília, 30 de outubro de 19-91. ....:... JoSé Francisco 
Schiavon, Presidente da Fehospar -:- Álval_"o Lulz de 
Oliveira, Presidente do Sindicato dos Hosp. de Lon
drina- Mário Vargas Junqueira da Rocha, Presidente 
do Sind. dos Hospitais de Francisco a·elii-áo (Reg. Su
doeste)- João Carlos Haick, Presidente do Sindicato 
dos HospitaiS-de Guarapuava (Reg. Cenfio·Oesti:)
Salim Haddad, Presidente do Sindicato dos Hospitais 
de Maringá - Arióvaldo de MeDo Arantes, Presidente 
da Ahospar - Nadir Wili, Presidente da _Sindicato 
dos Hosp. de Cascavel (Reg. Oeste)- Giibért da Trin
dade Ribeiro, Presidente do Sindicato dos Hosp. de 
Umuarama ~salatiel Nascimento, Presidente do Sindi
cato _de Pato Branco."_ 

Assinam este documento vários-presidentes de federações 
de hospitais, de sindicatos dos hospitais das diversas cidades 
do Paraná. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na l:iJtima -senla~Ji, visi
tando nosso Estado. Tocantins, fui instáâo V:frias-ve:Z:es pelos 
colegas médicos e proprietáríos de hospitais sobre a falta de 
pagamento nos últimos meses, que eStá levando os estabele
cimentos hospitalares a praticamente fecharem sUas portas. 
Estou trazendo a palavra dos médicos _e_ diretores -de hospitais 
do Estado do Paraná, porque conheço a sensibilidade dos 
Sr. Ministro da Salide, Dr. Alceni Gue!ra, ta'q.15éní médicO. 
Por certo, S. Ex~, haVerá de envidar todos os esforços para 
que esse problema seja solucionado no mais curto esp-aço 
de tempo possível. 

Sabemos que as taxaspagas à unidade de serviço e as 
diárias hospit3Iares n3o cobrem o custo por paciente/dia. Além 
do mais, havendo esses atrasos, como já eStá acçmtecendo 
em todo o País,"desde o mês de julho, os ho_spitais deixarão 
de atender aos previdenciários e à população de uma maneira 
geral. 

Reitero este apelo, portanto, em nome não só do S_i_ndi
cato dos Hospitais âo Estado do -Paraná, da Federação dos 
Estabelecimentos de Saúde do Estado _do Paraná, como tam
bém do meu Estado e de todo o Brasil. Que o MiniStro Alceni 
Guera envide todos os esforços rio sen~ido de dar uqia solução 
rápida e imediata para essa problemática que surge-, sob pena 
de, dentro de poucos dias ou poucos meses, termOs a rede 
conveniada, tanto pública corno privada, fechando as suas 
portas, com grande prejuízo para o atendimento médico-ho_s
pitalar em toda a Federação brasileira. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Concedo o aparte 
ao nobre Senador. 

O Sr. Humberto Lucena- Todos_n6s eStamos ei:iga}ados 
nessa mesma luta que V. _Er, neste instante, reperCute no 
Senado Federal. V. Ex~ falou da liberação dos recursos desti
nados à manutenção dos serviços de saúde, que hoje_~~-o ge_ri
dos pelos chamados SUDS nos diver86s Estados o Brasil a 
nível_ estadual e municiPal, cujos recursos;-como sab~mos, 
vêni da Previdência Social, particularmente do INAMPS. De
sejo apenas dizer que recebi hoje uma notícia que, se for 

-verdadeira, me parecer alvissareira: o Governador do-meu 
Estado comunicouRme que recebeu informação do Sr.-MíniS
tro da Saúde que hoje pela manhã havia depositado no Banco 
do Brasil os recursos destinados a pôr em dia esses paga
mentos. Vamos fazer votos para que, realmente, isso tenha 
o~o'iTido, porqUe a rede hospitalar privada e púbJica, que 
depende desses recursos, estava sem condições de sobreviver, 
diante do atraso no pagamento das co-ntas que estavam pen
dentes, justaniente por falta de liberação desses recursos. Pa
rabenizo V. Ex~ e V. Ex~ conta com a nossa total solida_riedade 
nessa l~t~ em_ favór d3. s~úde pú-bliCa no Biasil. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço ao eminenÍe 
-Senador Humberto Lucena, pela intervenção. V. Ex' também 
se demonstra preocupado com relação ao atendimento médi
co-hospitalar em nosso País. E de certa forma, Senador Hum

.berto-Lucena, a sua colocação é alvissareita ~_ob .to9o.s_ ps 
aspectos, já que foi feito o pagamento a ~sses hgspitais, confor
me V. Ex~ foi notificado, que estava com grand_e __ ;,ttraso_. PorR 
tanto, é uma notícia muito boa que nos tiaz o nobre Senador 
Humberto Lucena. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Múito bem!) 

Durariie o discurso do Sr. Carlos P'atrocfnio, o 
Sr. Aláandre Costa,]~' Vice-Presidente~ deixa a cadeira 
da presidência que é ocupada pelo Si-. Epitácio Cafe
teira. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocfnio, o 
Sr. Epitácio Cafeteira, dt!ixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Diva/do Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) - Concedo a 
palavra ao no~re Sena?or Epitáeio Cafeteiia. · ·· -

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC-MA.PrcinuÍH:ia 
o seguinte discursO. Sein revisãodo orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores; administrar o sem público há que ser sempre 
um ato de responsabilidade. O administrador tem a obrigação 
de acompanhar pelos meios de comunicação o que se diz 
da a_dministração~ É uma for!!Ja de, sa~endo o _que falam 
da administração, o administrador ter a oportunidade de fazer 
a sua prestação de contas. Porque não se pode, numa adminis
ti:"aç_ão, fazer uma prestação de contas além daquela que a 
lei deterJ!lina que são as contas ~nuais que passam pelos Tribu
nais de Contas e pelos Legislativos, paril. aprovação: Não, 
o homelll público t~m a obriga~ão de, acompanhan-do_o q_ue 
a ir!Ipreils3 publica, -pr-eStar eschreciniiDtOs ao Povo. 
_ Ora, o jom~l do C_ongress<;>_~'!Çional noticiou Urt'! pronun
ciamento que--fiz aqtii sobre ~'jérà "Pelada. Esse pronuncia
mento teve até o aparte do nobre_ Líder Humberto Lucena. 
Eu mostrava que tudo se iniciara com Um decreto ·sem número, 
e decreto sem número é-c:omo uma peSsoa· séiíl rosto ou corii 
uma rnáscarâ em cima do rosto para rião ser identifiCada. 
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De repente. num decreto sem número, a ementá dizia 
uma coisa, mas o que dizia o decreto estava muito mais no 
"e dá outras providências" do que na emenda do decreto. 
Posteriormente, o mesmo jornal do Congresso Nacional, que 
é um órgão da maior respeitabilidade e que é.lido, portanto, 
no Congresso e também pelos homens. do Governo, publica 
uma correspondência do Ministro Jarbas Passarinho..ao Minis
tro João Santana, na qual o aconselha a modificar aquele 
decreto _sem número. - -

Não tivemos nenhuma notícia e nenhum esclarecimento 
foi prestado_ pelo MiniStro João Santana. É preciso qUe o 
Governo se acostume a respeitar a iilietigência n-acional. Não 
queira fazei o povo de idiota. Existem coisas que precisãm 
ser esclarecidas. 

Foi em função disso que, hoje, apresentei um requeri
mento ao Seriado Federal, já Jido e encaminhado à publicação, 
no qual solicito, nos termos do art. 50 da ConstituiÇão Federal, 
combinado com o inciso I do art. 397 do Regimento Interno, 
a convocação do Sr. Ministro de. Estado da Infra-Estrutul,'a 
para prestar informações ao Plenário desta Casa sobre_o fecha
mento do sítio geológico de Serra Pel_ada e, em especial, sobre 
o decreto sem número, publicado no Diário Oficial da União, 
de 13 de junho de 1991, e o D_ocumento n' 00551, de 27 
de junho de 1991, do Sr. Ministro da Justiça. 

Aqui vamos ter a oportunidade de fazer: perguntas. Mas, 
o que é mais 1riiportarife - _e_não quero ir para o varejo, 
porque o varejo permite o encontro, por parte do Sr._ MinfStro, 
de portas escusas para sair das nossas perguntas - não _é 
o Sena_d_o_ querer saber, não é o Senador Epitácio Cafeteira 
querer saber, é o povo_ brasileiro ter o direito de saber, por 
exemplo, o que o Governador viu de histórico ou cultural 
na cava principal de Serra Pelada, que determinou o afasta
mento de cem míl gaiiri:ipeiros da área. Porque o que este 
Governador está fazendo é o tombamento, pelo património 
histórico e cultural, da cava princípal de Serra Pelada. Ora, 
isso é debochar da inteligência do povo brasileiro, que nós 
estamos aqui para referendar. 

O Sr. Coutinho Jorge- SenadOr Epitácio Cafeteira, per-
mite-me um aparte? - -

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Vou ouvir V. EX', 
mas antes quero dizer que já ouvi falar muito aqui e em 
todo lugar as pessoas querendo defender o Governo c di~endo 
que os que reclamam não se conformaram com a decisão 
expressa pelo povo nas urnas de 1989. Não, não é verdade! 
O Presidente foi escolhido em 1989, inclusive com meu voto 
e m~u apoio, mas nós estamos aqui representando a vontade 
do povo de 1990, um ano depois. Estamos aqui exãtaniente 
para ter o direito e a obrigação de cobrar fatos dessa naturez.a. 

Nobre Senador Coutinho Jorge, ouço com muita alegria 
O- aparte de V. Ex', que é paraense, que é da terra de ·serra 
Pelada. Talvez com esse aparte V. Ex• possa até nos informar 
o que existe de histórico -e cultural lá e_m Serra_ pelada. 

O Sr. COutinho Jorge- Senador EpitáciO Cafeteira, pos
so, já que- V. Ex~ se referiu à minha vivência no Estado do 
Pará, dizer a V. Ex~ que conheci o projeto de Serra Pelada 
antes, durante e depois do período de fastígio, em que QUase 
cem mil garimpeiros ali estavam no afã de buscar o uuro. 
Mas quero, hoje, dizer como está aquilo, como- eu vi recente
mente Serra Pelada. Posso· dizer_que, hoje, Serra Pelada
aquela cava e em torno dela - está num a~andono total. 

_Fiquei absolutamente constrangido- eu e o Governador Já
der Barbalho, quando estivemQs lá- de_ caminhar na área 
da SerraPelada, vendo homens e mulheres esfaimados, aban
donados. Hoje, talvez, haja de quinze_ a vinte mil pessoas. 
Os oitenta mil garímpeiros que ali estavam, realmente, foram 
embora, dada impossibilidade, no momento, de utilizar a téC
nica tradicional e tirar algum ouro. A cava, hoje, consiste 
num grande buraco cheio d'água. Dentro da técnica tradicio· 
Il~l, é absolutamente impossível fazer alguma coisa. Então, 
eles <!bandona_ram aquilo e localizaram-se na área de Tapajós, 
em Roraima e em outras regiões. Então, existem em torno 
de quinze a vinte mil garimpeiros tentarido sobrevJ.-ver sem 

-- as míniinas condições, numa situação realmente vexatória, 
. c;.onstrangedora a qualquer pessoa que_ por ali passe. São ho
mens e mulheres desempregados _sem a mlnima condição de 
sobrevivência. V. Ex• se_constrangeria de ver aquele ambiente. 

Portanto, eu poderia dizer o segui,nte: não vejo nada que 
indique possa aquilo se transformar em algum monumento, 
como V. Ex~ coloçou aqui, históriCO--e cultural. Não há nada 
absolutamente, nobre S_enador, que possa induzir a_ Isso. O 
que se pode e se deve fazer é usar uma tecnologia maiS avã.n
çada, na tentativa de secar a água da cava e viabilizar um 
projeto mais global, utilizando uma te.cnologia mais avançada. 
Dentro da tecnologia tradicional, é abs_olutamente impossível 
tirar alguma coisa dali. Agora, não há nada que induza que 
aquela cava possa se transformar num monumento histórico 

_e cultural, absolutamente. Aquilo é uma vergonha nacional. 
É, portanto, o inverso. As quinze mil, vinte mil pessoas que 
_Já permaneceram estão passando fome, abandonadas, sem 
nenhuma providência do Governo_ Federal. Isso, sim, é que 
o Governo Federal deveria verificar e toma( uma decisão 
clara-a respeito. Portanto, o requerimento de V. Ex~ é proce
dente, porque vai questionar o MinistrO a respeito da transfOr
mação dessa cava num monumento histórico e Cultural. Mas 
sugeriria, ainda, que~ esse requerimento pedisse explicações 
a respeito da situação dos garimpeiros e de suas famí1ias, 
que se encontram abandonados naquela região sem nenhuma 
perspectiva. Não há saída no momento para aquela região. 
ento de V. Ex• é correto, é procedente e a vinda do Ministro 
da Infra-Estrutura poderá esclarecer não só este, mas_ outros 
aspectos em torno do destino e do futuro _daquela região, 
que já foi, realmente, fascinante, que gerou muito dinhe_iro, 
muito ouro e, também, muitos problemas para o Pará e para 
a região Amazónica. Portanto, parabenizo V. Ex' e fique 
certo ta,mbém de que, na vinda do Ministro, estarei ao lado 
de V. Ex•, inquirindo S. Ex~ sobre aquela nossa realidade. 
Portanto, parabenizo V. Ex~ pelo seu oportuno requerimento. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Agradeço ao nobre 
Senador Coutinho Jorge pelo aparte. Gostaria, apenas, de 
fazer uma retificação na sua intervenção. Não fuí eU quem 
falou _que Serra Pelada era um 'Sítio histórico e cultural, pelo 
contrário, estranhei, corno V. Ex~ e.como qualquer pessoa 
de inteligência mediana pode estranhar o que estão fazendo. 

Não sei se_ alguém cava a oportunidade de fícar com a 
cava de Serra Pelada. Isso também_ é um indício que está 
aí a sobressaltar a todos nós. Os garimpeiros foram afastados, 
estão sendo postos para fora. O que V. Ex~ viu em Serra 
Pelada foi o retrato do Brasil, eu diria, para uma população 
mais madura. 

Aqui, no Rio de Janeiro e em São Paulo, é o menor 
abandonado. Lá, em Serra Pelada, é _o maior abandonado. 
Abandonado, é claro, junto com os menores. 



7616 Sexta-feira 1• UIARfO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1991. 

Ninguém perisa em fazer um CiaC ·para-Ts- cilaflças "de 
Serra Pelada, porque o que se quer ver-é o pov<rpelas costas. 
O que se quer ver é aquela cava desimpedida, sem mais ne
nhum garimpeiro. Portanto, Sr. _Presidente, o_!1_2Sso requei-i
mento foi, exatamente, pela falta, por parte- do Ministéi"ío 
da Infra-Estrutura, de qualquer esclarecilllen!o. A~ho que 
S. Ex• já devia ter vindo a público para esclarecer o que 
há de histórico ou de cultural na cava de Serra Pelada, porque 
essa é a grande dúvida. S. EX" devia esclarecer que destino 
deu ao expediente do Ministro da Justiça, porque, de repente, 
eu me lembro aqui no meu tempo de menino, quando acompa
nhei a Revolução de 30 e vi o surgimento da bandeira--da 
Paraíba com o Nego. Naquela ocasião, procurava saber por 
que o "Nego"? Vermelho era o "sangue de João Pessoa_", 
o preto era "o luto do povo da Paraiba" e por:que-o-"Nego"? 
E a história qUe me contaram, naquela época, que não -sei 
se verdadeira, era que -o Presidente da República, Washington 
Luiz, fizera uma carta ao Govefriador JOão Pessoa, pedindo 
apoio ao seu candidato à Presidente da República, Júlio Pres~ 
tes e, embora sabedor que João Pessoa não apoiava_ JúliÓ 
Prestes, o Presidente teve a ousadia de fazer aQuela carta~ 
Só que João Pessoa eta um homem, também, de muita perso
nalidade e não respondeu, e o Presidente teve o topete de 
passar-lhe um telegrama, perguntando-lhe que destino o Go
vernador João Pessoa dera à sua carta. 

João Pessoa, num telegrama, disse: "'Estando em deter
minada parte do Palácio, e não tendo outro· papel, utilizei 
a carta. Quanto ao apoio,--neg-o". · 

Então, eu queria ·saber se, de repente, não é o nego, 
mas, pelo menos, qual o destino que o Sr. Ministro da Infra-es
trutura deu à correspondência do MiriistrO da Justiça,.Jarbas 
Passarinho? 

Será que ele estava em aiguOi""i- parte do Ministério e 
não teve outro papel para utilizar? _____ _ 

h isso que queremos -saber, aquf, no Senado Federal. 
É iS"to-o-que o povo brasitefro quer saber. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena- É muito rápido, só pafâ fazer 
um reparo históricO. A bem da verd3de, a primeira parte 
não é verdadeira, a segtnida é exata. 

O SR. EPITÁCJO CAFETEIRA- Então, vê v: Ex•, 
tenho motivo para ter ·orgulho de ser conterrâneo d~ João_ 
Pessoa, um homem de fibra, um homem que-pelo seu cOmpor
tamento, pela sua coragem cívica, terminou por dar nome 
à Capital do Estado. Sem nenhum favor. O nonfé foi dado 
depois de sua morte. 

Esse é um ~spelho que deve servir para os homens públi
cos deste País. A.-..~si_çáo é esta, ereta. Não se-rá de cócoras 
que alguém podes~~ a_este País. Procuro sempre acompa
nhar, mirar esses home-qs públicos, e se não conseguir ser 
como eles, pelo menos morrerei tentando. Por esse motivo 
vou bater nessa tecla, até saber o que pretendem fazer com 
Serra Pelada, a quem pretendem doar Serra Pelada. 

Outra pergunta, que vou fazer, é se existiu oú existe 
uma real avaliação do ouro bruto· ainda _existente lá. Há notí
cias de que há mais de 500 toneladas, outras, 60_0 toneladas, 
mas dá para pagar pelo menos metade da dívida do Brasil. 
Ninguém tem dúvida a respeito; Podemos não saber, mas 
os outros países sabem, os satélites estãb a{ e pOdem dizer, 
com certeza, até quantas árvores foram queimadas na Amazó-

nia. Se eles podem -identificar isso, corn certeza sabem o volu
me de ouro que temos em Serra Pelada. 

Há muit3 gente lâ fora que fala na nossá ecologia, mata
ram os búfalos de lá, mas não querem que matemos os de 
cá-, mataram os índios de lá, mas não querem ·que nós deixemos 
de entregar as terras aos índios de cá. Missões religiosas se 
implantam na Amazónia, dão presentes aos índios, pois estão 
muito mais perto deles que nós, elas sempre nos apresentam 
como os vilões da História. O índio encontra nessas missões 
muito mais aproximaç-ão do que com o povo brasileiro. 
--- Então, esse problema da ecologia, até queria dizer aos 
_àmazónidas mais-autêntico~, os que estão mais perto da Ama
zónia, porque estamos na_ Pré-Amazónia, lá_ no Maranhão, 
que é muito bom que a EC0-92 seja feita no Rio.de Jarie.iro, 
para tratar da ecologia de uma maneira geral, e não para 
o Brasil se comprometer com a ecologia da Amazónia. Ela 
e responsabilidade nossa. Nós temqs independência e autono
mia para falar dela. 

Não temos economia económica, é verdade. Muitqs, no 
negócio de Serra Pelada, querem entregar o ouro para o j:Jandi
do, Nós queremos é saber o nome do bandido. Precisamos 
identificar o bandido a quem querem entregar o ouro. Na 
realidade, querem tirar os garimpeiros das 100 mil fámílias 
que criaram "Serra Pelada e que- hoje são representadas pela 
C~operativa. 

Uma das perguntas que também vou fazer é como estão 
s~ntlo conduzidas as denúncias da COoperativa de Mineração 
dos Garimpeir~~. de Serra PeJada contr;:t o.úi.rçtor do Departa
mento Nacional de Produção Mineral-DNPM. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, são essas as minhas ra
zões, as minhas considerações. É dizer que haverá sempre 
nesta Casa por pãrte de cada um de nós uma sentinela na 
defeSa da moralidade, na defesa do património naciOD.ãl, na 
defesa do fraco, do oprimido, ~o_que está abandon.ado lá 
em Serra Pelada, como pôde ver o nobre Senador Coutinho 
Jorge ao lado do Govemdor Jader Barbalho. Essa a nossa 
função, é verdade que nem sempre agradável. Em muitos 
casos, agimo·s até como o médico legista, fazendo a diS~ecação 
de um cadáver que não cheira bem, mas essa é a nQssa, profis
s-ãó. ES-sa-é a função a que nos dedicamos.-

Estamos aqui para seTvir, dentro daquela filosofia: 
''Quem ·não Vive par~ ·seiVir, não se'rve para viver"~ 

- -Erã·o cj_tie eu de-sejava dízer,·sr. Presidente. Muito obriga
do. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Alfredo CampOs - -Antonio Mariz - César Dias -

Eduardo Suplicy- Fernando Henrique Carc]oso- João Cal
iri<in '---José Fogaça - Levy Dias - Ney Maranhão~ Ro-
naldo Aragãõ. - -

- O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Fogaça. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. - --
Concedo. a palavra ao nobre Senador Cid Seabra de Car~ 

valho. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car~ 

valho. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. --. -,- - _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

(Pausa.) _ _ _ , • · _ 
S. Ex~ não está_ presente. 
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O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) -Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. lo Secretário. · · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 792, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Requeiro licen_ça, para me ausentar dos trabalbos d.~ Ca

sa, na próxima segunda-fe-ira, dia 4 de novembro de 1991, 
para participar do Seminário "O Brasileiro e a Cidadania", 
em Curitiba- PR. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1991. - Senador 
José Eduardo. 

· O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno. 

Sobre a I_llesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
19 Secretário:- -- -~ --- - -

·São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 793, DE 1991 

Requeiro nos termos do art. 50, § 2~', da Constituição 
Federal e art. 216 do Regimérito Interno do Senado Federal 
que se~a~ prestadas pelo ~inistériõ da Justiça, por inteimédío 
do _Departamento de -polícia Federal, as seguintes informa
ções. 

a·uantos inquéritos forani. irlstaUrados por d~riúncias ba
seadas no ctime previsto no arL 14 da Lei n"' 7.505, de 2 
de julho de 1986, durante ã. Vigência da mesma, e em que 
situ~çãOse encontram? - -_ -____ _ 

Justificação 

Está em tralnitação no Congresso, Mensagem do Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República tratando_de incen
tivos· fiscais· à cultura. Um doS argumentos utilizados para 
as modifiCaÇões introduzidas foram as violações verificadas 
na aplicação e durante a vigência da Lei. Assim, desejamos 
que o pepartamento de Polícia Federal quantifique ditas 
transgressões. · 

Sala das Sessões, 31 de ouiubro de 1991.--:_ Semidoro 
José SarDey. 

REQUERIMENTO N• 794, DE 1991 

Re'qil~iro nos termos Qo aJ;t. 50, § 2», dã Constituição 
Federai ~ art. 216 do R~gimento Intenió do .Senado Federa) 

·que s~jarn, prestados pelo Ministério-a.a Econom.ia~-Fazénda 
e Planejamento, por intei:rriédio da Secretaria da Receita Fe
deral, as seguintes informações: 

1. Quantos autos de infração foram realizados pela Re· 
ceita Federal por violação da Lei n• 7.505, de 2 de julho 
de 1986, durante a vigêncià da mesma? 

• 2 .. Quantos inquéritos resultaram d_os mesmos,.e en;t que 
situação_ se encontram?_ -

Justificação 

Está em tra-mitação no CQbgresso, Mensagem do Exce
lentíssimo Senhor Presi_dent_e _da República tratarido de inCen
tivos· fisCais- à cultura. lJ m dos argumentos utilizados para 
as modificações introdUzidas foram as violações verificadas 
na aplicação e durante a vigência da Lei. Assiril, des.ejamos 

que a Secretariá da Receita Federal quantifique ditas trans
gressões. - - _ __ 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1991. .- Senador 
José Samey. 

O Sr. DiValdo Suruagy, deixa a cadeira da presi:-
aência, que é ocupada pelo Sr.- Epitácli/ Câfúelra: ' 

O SR. PRES~ENTE (Epitácio Cafeteira)- Os requeri: 
mentes hd.os .serao despachados à Mesa para decisão, nos 
t~rmos do mctso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projetas de lei do Senado que serão lidos 
pelo Sr. 1' Secretário. 

São Jidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 358, DE 1991 

Regulamenta o inciso V do art. 203 da Constituição 
Federal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica instituída a renda mínima para a pessoa 

portadora de deficiê_ncia e o idoso que dela necessitarem, 
independentemente de contribução à Seguridade Social. . 

Art. 29 Para os efeitos desta [{:i., _coilsideram-s~: .. 
!.-_deficiência- uma perda, uma má~formação ou uma 

anomalia de um órgão, de urna _estrutura ou de uma função 
mental, fisiológica ou anatómica, e os casos em que não há 
o desenvolvimento de funções mentais e/ou intelectuaiS por 
restrições cir_cunsçritas à natureza da inter~ção social; 

II-idoso- a pessoa maior_._de: Q5 (sessenta e cinco) 
anos. 

Art. 39 A comprovação da deficiência a que se refere 
o inciso_ l, art. 2~, far~se-á através de avaliação resr.Iizad? p_or 
equipe multidiscíplinar da Seguridade Social, de.vida.nJ.ente 
credenciada, com a finalidade de aferir a impossibilidade do 
exercício de uma atividade profissional. 

Art. 49 A comprovação da condição do idoso de que 
ffata o inciso II do art. 29, far:.se-á através de certidão de~ 
registro ciVil ou por PrOva admitida em direito,-íiidUsfVe assen
tamento religioso. 

Art. 5~. A garantia de renda mínima é-conCedida â pes-
-soa portadora ·de deficiência e ao idoSo: · · 

_I- que comprovem não possuir m~ios de prOver a pi-6-
pria manutenção; --

II- cuja família comprove não ·ter meios de prover 
a manutenção do b_eneficiário. . 

§ 19 Será considerada família sem meios de prover a 
manutenção de pessoa portadora de deficiênCia ou Qe idoso 
aquela cuja renda conjunta seja inferior a !rés salários míni
mos. 

§ 2"' Será considerado beneficiário da renda mínima a 
pessoa-pOrtadora de deficiência ou idoso cuja renda própria 
seja inferior ao salário IÍlÍnimo, cabendo à Seguridade Social 
complementá-la para que alcance este valor. 

· § 39 Não será concedida renda mínima nos casos em 
que a pessoa portadora de deficiência ou idoso receba qual
quer outro tipo de seguridade Social, ou por outro regime, 
seja estadual ou minicipal. 

Art. 69 A concessão de renda mínima dar-se-á pelo pe
ríodo de dois anos, observando-se para sua renovação: 

I- no caso de pessoa portadora de deficiência, reava
liação nos termos dos .arf. 29 e 39 desta Lei~ 
--- II- no caso do idoso, prova de vida e de idade. nos 
termos do art. 2~, inciso II. desta Lei. 
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Art. 79 A renda mínima será concedida através de re.
querimento ao órgão responsável na área de Assistência So
cial, tem o beneficiário direto ã sua percepção a partir da 
data do protocolo de entrada do requerimento. 

Art. & A renda mínima instituída por esta Lei tem cará
ter subsidiário, cessando no momento em que forem superadaS 
as condições que lhe deram origem, nos termos do art. 59 

desta Lei. 
Parágrafo únicõ: A concessão de rendã IDiiilma será 

cancelada quando ocorrer: 
I- falecimento do beneficiário; -
II- capacitação da pessoa portadora de deficiência para 

uma atividade profissional, nos termos da Subseção II, arts. 
89, 90, 91 e 92 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991; 

III- capacitação do idoso para----uma atividade_ profis-
sional; _ -- - -

IV- irregularidade, descãso ou -disJ>IiCêilcia por parte 
da família ou do responsável legal pela manutenção do bene-
ficiário; - - - -· -- T 

V- o não-atendimento das exigências desta lei e de oU
tros atas legais pertinentes_. 

Art. 9"' A renda mínima substitui a renda mensal vitalí
cia instituída pela -Ler n"' 6.179, de 11 de dezembro de 1974, 
e devendo ser estabelecidos os processos de transferência dos 
beneficiários de um sistei:na para o outro, de forma _a que 
o atendimento à população não sofra interiupçáo ou suspen-
são, mesmo temporária. - -

Art. 10. Revogam-se as disposiçõeS ein cõiitráiiO, espe
cialmente o art. 139 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
renumerando-se os· artigOs stiOseqüentes, e a Lei n~ ·6.179, 
de 11 de dezembro de 1974. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data d_e sua publi
cação. 

J ustiticação 

O artigo 139 da Lei n' 8213/91, que dispõe sobre os 
Planos de BenefíciOs da Previdência Social, incorre ew grave 
incoerência, e falta de pertinência, ao estabele~r que "a R~n
da Mensal Vitalfcfã. -cOritinuará integrando 9 elenco de bene
fícios da Previdência Soc:_i?l, até que seja regulamentado o 
inciso V do artigo 203 da Constituição Federaln. 

Em seus quatro parágrafos, o referido art. 139 ãpenas 
reproduz ipsis Iitteris parte do texto da Lei n' 6.179, de 11 
de dezembro de 1974, que "institui amparo previdenciário 
para maiores de 70 (setenta) anos de idade e para inválidos." 

Por outro lado, o parágrafo P carece, tamb~m, de corre
ção, do ponto de vista redacional e de técn~ca leg~slativa. 

Tal legislação, à época, visava sanar a Carência de. cober
tura previdenciária para inúmeros casos de idosos~ i}IV#Jidos. 
Sua-aplicação dava-se em cOntexto diverso do atllal e na vigên-
cia da Constituição de 126.7. · 

Ao incluir na nova Constituição Federal .u~a: séiie de 
preceitos que inovam a concepção de um "Welfare Stare", 
foi inte-nÇão do legislador não apenas-artrpliar a cobertura 
previdenciária da população brasileira,_ mas dar ao setor de 
Assistência Social Uma abrangência maior. 

Não se trata de uma solução mef3.!11ente _quantitativa, 
Qias sobretudo_ qualitativ_a~_visando a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas e especialmente sua· inserção ou reinser
ção, tanto no mercado de trabalho como na vida e na realidade 
social, com pleno exercício da cidadania no qu~ concerne 
aos direitos individuais. 

É nesse contexto, onde a ênfase é dada aos direito_s de . 
cidadania e aos direitos sociais, que consideramos absoluta
mente necessária a revogação do artigo 139 da Lei n' 8.213/91. 

Ora, depreende-se do texto legal que o artigo 139 é uma 
disposição transitória, relativamente ao referid9 inciso V~ Ao 
mesmo tempO, poder-se-á questionar a aplicabilidade deste 
artigo, no que concerne ao idoso e à pessoa portadora de 
de:(ic;iênçia, na medida_ em que: 

· 1-A)- o artigo 203, em seu caput estabelece que "a 
assistência social será prestada a quem dela necessitar, inde
pe!Jdentemente de contribuição à seguridade social; (grifo nos-
so) · · 

1-B) -o artigo 139 da Lei n' 8.213/91 determina que 
"A Renda Mensal Vitalícia será devida ao maior de 70 (seten
ta) anos de idade ou inválido que não exercer atividade remu
nerada, não auferir qualquer rendimento superior ao de sua 
renda mensal, não for mantido por pessoa de quem depende 
obrigatoriamente, e não tiver outro meio de prover o próprio 
sUstento, desde que: 
. I- tenha sido ftliado à Previdência Sócial,_em qualquer 
época, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não; 

II- tenha exercido atividade remunerada atualmente 
abrangida pelo Regime Geral da Previdência Social, embora 
sem filiação a_ e__s_tc; _ _ou _à antiga Previdência Social Urbana 
ou Rural, no mínimo por cinco anos, consecutivos ou não; 

.. III -se tenha filiado ã antiga P_r~vidência Social Urban,a, 
após completar 60 (sessenta) anos de idade, sep:1_ direito aos 
benefícios regulamentares". . _ _ - - -

2-A) De acordo com o relatório final da Oficina de 
Trabalho sobre Portadores de Deficiência, realizada pela Co
missãQ de Assuntos.S_ociais do Senado Federal, reunindo espe
cialistas de todo o País e visando subsidiar a ação legislativa, 
âsSim fiCOu o textO final relativamente ao conceito de deficiên
cia e de pesSoa portadora de deficiências: H~er de_ficie~te, 
ter deficiência ou estar deficiente.sãO Condições que só podem 
ser entendidas através da ótica da recuperação. A deficiência 
é uma perda, uma má-formação ou uma anomalia de um 
órgão, de uma estrutura ou de uma função mental, fisiológica 
ou_ anatómica, e os casos em que não há o desenvolvimento 
de funções mentais e/ou intelectuais por restrição circuns-critas 
à natureza da interação social. 

Já a incapacidade "é uma limitaÇão funcional que corres
ponde a todâ redução parcial ou total da capacidade de realizar 
_ um_a atividade, nos moldes ou nos limites conSiderados nor
mais para o ser humano", segun4o __ o _mesmo relatório. 

2 - B) -A condição de invalidez, de acordo com a Lei 
n~ 8.213/91, é definida como "incapacidade e insuscetibilidade 
de reabilitação para o exercício de atividade, que garanta 
(ao segurado) a subsistência", ·au "incapacidade por·motivo 
de progressão o_u agravamento de doença ou lesão'\ e- ainda 
como "incapacidade. total e definitiva para o trabalho", respec
tivamente, art. 42, art. 59, parágrafo único, e art. 43, § 1~ 

-· ·coJ.isideàncío-se- oS .cOnCeliõS a·qui' exPreSSoS. e suas pecu-. 
liaridades, toma-se impossível ímaginar que o preceito consti
tu-ciõrial relativo a idosos e pessoas portadoras de deficiência 
esteja contemplado pelo disposto no are 139 da Lei n' 
8.213/91. Ele não é idêntico nem substituto dos projetos de 
lei_ apensados _e.__ que. ioram-arquiv:ados,- -os -quais- re-gulamen-
tavam o inciSO V do artigo 203 da Constituição Federal. 

Alii!s, dois deles, os de n' 3.936 e 5-805, de 8!f e 90, 
resJiectivainente, não podeiiam ter sido considerados prejudi
cados, pois se encontravam em fase de revisão e, portanto., 
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conforme parecer da Coritissão de Constituição, Jt.~stiça _e Çi
dadania, deveriam ter sido d_e!;apensados, com base _ _no art. 
65 da Constituição Fed~ral. Assim, os projetas de lei apen
sados e posteriormente arquivados, o foram indevidamente. 

Por todas essas razões, parece-nos de todo pertinente 
apresentar projeto de lei que visa sanar a falta de regula
mentação do inciso V do artigo 203 da Constituição Fec;Ieral 
(texto legal que vem sendo reivindicado com insistência-pelos 
interessados e. pelas instituições que os representam), bem 
como a revogação do art. 139 da Lei n° 8.213191. . 

Esperamos, assim, contar com a aprovação dos Senhores 
Senadores, para que se resgate um direito il1dividual e social, 
cuja pertinência é mais do que evidente. -_c-- ---- ____ _ 

Sala das Sessões, _31 de outubro de 1,991. - Senador 
Nelson Wedekin. 

LEGISLAÇÃO CITAIJA 
CONSTITUIÇAO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO _Bll.ASIL 

····~~A~t:-2õ3:·····~:·A~~·i;t"inó·~~--s~~;~i-~~;;t·p;~~t~ct·~-~~~~-;~-
dela necessitar, independentemente de contribuição à seguri-

_ 0 _Art~· ___ 9~. _ S~rã cOrfcedido,_ no ~so de habilitação e reabi-
litação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora 
do domicílio do_beneficiátio, conforme dispuser o regulamen-
to. - -

Art. 92. ConcluídO o procesSo de- habilitaÇão -sÕcÍal e 
p_rqfissío'ial,_a previdência social emitirá certificado individual, 
indicando_as a~i_vidades que poderão ser exercidas pelo benefi
ciári_~, .na~a im_pedindo que este exerça outra atividade para 
a qual se capacitar. 

LEI 1'1'6.179, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974 

Iristitlii 8nip31-o preVidCndái"io para maiores de se
teU:fa -anos de idade--e -para inváliaOS, e -dá outrãs proVi
dências. 

LEI N• 8.213, .DE 24 DE JULI;{Q DE 1991 

_:-Dispõe sobre Planos de BenefíciOs da Previdência 
Social, e dá outras providências. 

dade social, e tem por objetivos:· - - · · ---: _ - -
• I- a proteção a família·, ·a m·atérnidade, a infância, a ~·····~---u································.-.· .. -~ .... _.._._ ..................... -.. 
adolescência e· a velhice; Art.- 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cum-

11- o amparo às crianças e adolescentes carentes; . - prida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 
III- a promoção da _integração ao mercado de tra_balho; segufâdo ·que, estando ou não em gozo de auxílio--'-doença, 
IV- a habilitação e reabilita_çáo das pessoas portadoras for considerado incapaz e -iriSuSceptíveJ de reabilitação para 

de deficiência e a p:t'o"môção de sua io.tegração à vida, comu- O_eiercíció de ãtívidade que lhe garanta a subsistência, e ser-
nitária·; - 'Qte-a paga enquanto permanecer nesta condição. 

V- a gar~ntia de um salário mínimo de benefício menSal _ ~ .1~- _A concessão de aposentadoria por invalidez depen-
a pessoa portadora de deficiênCia_ e aO idoso que COmprovem derâ da_ verficação da condição de incapacidade mediante exa
não possuir meios de prover ·a ptóptia manutenção ou de me médico-pericial a cargo da previdênCia social, podendo 
tê-la provida por sua farriília, conforme diSpuser a lei. o seguradO, as Suas expensas. fazer~se a<::orifpanhar de médico 
·····:·······--····~~-········.-·~········~·~···········~~~··········-·--·•u de sua confiança. _ --

§ 29 _A doença ou lesão de qUe o. segufado já era porta
_d_o_r _ao filiar-se ao regiine ·geral de _previdência _social não _lhe 
conferirá direito a aposentadoria por invalidei, salvo quando 
a-incapacidade sobreviver por motivo de progressão ou agrava-

LEI N' 8.213-'- pE 24 DI;: JULf!OPE 199~. 

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social, e dá outras providências 

····~·A;;~-·s9~~··A·h~biii~~Çã~ .. ~--;-;;;bTlit~Çã~~~~fi;;i~!i~I'e 
social deverão proporcionar-ao beneficiãfio inC3pacitãdo_ par
cial ou- totalmente para o trabalho, e as pessoas portadoras 
de deficiência, os meios para a (te)educação e de (re)adap
tação profissional e social indicados para participar do mer
cado 9e _trabalho e do contexto em _que vive_ .. 

Parágrafo- único. A :reabilitaÇão: prOfisSíôflál cOUipreende: 
a) 'o fornecimento de_ aparelho de Pr6tese, órtese e instru

mentQs de auxnio para locomoçãp quando a perda ou redução 
da capacidade funci'onal_puder ser atenuada por seu uso e 
dos equipamentos necessários a habilitação e r_e.abilitaçã!? __ ~ó~ 
cial e profissional; 

b) a reparação ou -a substituição dos aparelhos me~cio
nados no inciso anteriQJ:, desgastados pelo uso normal ou 
por ocorrência estranha a. vontã-de do benefici~rio; · 

c) o transporte do aci(l_en_tado do trabalh(), quando neces-
s:irio. ~· 

A.rt. 90. A prestação de que trata o artigo anterior e 
devida em caráter obrigatóriO aos segurados, inclusive aposen
tados e, na medida das possibilidades do .órgão da previdência 
social, aos seus depende'ntes. 

mento dessa doença ou lesão. . , _ 
Art. 43. A apqsentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato" ao da-cessação do auxílio-doença, ressal
vãO:O o disposto nos§§ 19, 29 e 39 deste artigo. 

§ 19 Concluindo a perícia médica iriicial pela existência 
de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposen
tadoria por invãlidez, quando deco_n:_ente de acidente do traba
lho, será concedida a partir da data enfque o auxílio-doença 
deyeria ter infcio, e, nos demais Casos, será devida: 

. a) ao segurado empregado ou empresário, definidos no 
art. 11 desta Lei, a contar do décimo sexto dia do afastamento 
da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, 
se entre O afastame-nto e a entrada do requerimento decor
rerem mais de trinta dias; 

b) ao segurado empregado doméstico, autónomo e equi
parado, trabalhador avulso, segurado especial ou facultativo, 
definidos nos arts. 11 e 13 desta lei, a contar da data e início 
da incapacidade ou_ da data da entrada do requerimento, se 
entre essas datas decorrerem mais de_ trinta dias. c 

§ 29 Purante os prilneiros quinze· dias- de afastamento 
da ativjdade por motivo de invalidez, caberá a empresa pagar 
ao segurado empregado o salário ou, ao segurado empresário, 
a remuneração. 
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§ 39 Em caso-de doença de segregação com·pulsória, 
a aposentadoria por invalidez independerá de auxílio~doença 
prévio de exame medico~pericial pela previdência social, sendo 
devida a partir da data da segregação,. 

Art. 59. O auxilio-doença será devido aO Segurado que, 
havendo cumprido, quando for o caso,_ o-período de c~r~ncia 
exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seU ti-ab3Jho ou 
para a sua atividade habitual por mais de quin~e dias conse
cutivos. 

Parágrafo único. - Não será devido auxilio-doença ao se
gurado que se filiar ao regime geral de previdência social 
já pOrtador da doença ou da lesão invocada como causa para 
o benefício, salvo quando a incapacidade sobreviver por mo
tivo de progressão ou para agravamento dessa doença ou le
são. 

Art. 139. A renda mensal vitalfcia continuará integran
do o elenco de benefícios da previdência social, até que sejã 
regulamentado o inciso V do art. 203 da Constituição Federal. 

§ 1 '? A renda mensal vitalícia será devida ao maior de 
setenta anos de idad~ ou inválido que não exercer atividade 
remunerada, não auferir qualquer rendimento superior ao 
valor da sua renda mensal, não for mantido por pessoa de 
quem depende obrigatoriamente e não tive{ Ol.ifro melo de 
prover o próprio sustento, desde que: 

I- tenha sido filiado a previdência so-cial, em qualquer 
época, no -mínimo por doze meses, consecutivos ou não; -

II- tenha exercido atividade remunerada atualmente 
abrangida pelo regime geral de pre_vidênc~;t- soCjaf; _erobo~a 
sem filiação a este ou a antiga pfevidência social urbana ou 
rural, no mínimo por cínco anos, consecutivos oU nãO; ou 

III - se tenha filiado a antiga Previdência social urbaila 
após completar sessenta anos de idade, sem direito aos bene
fícios regulamentares. 

§ 2s> O valor da renda mensal vitalícia, inclusive para 
as concedidas antes da entrada em vigor desta lei, será de 
um salário mínimO. 

§ 39 A renda mensal vitalícia -Será devida a contar da 
data da apresentação do requerimento. 

§ 49 A renda mensal vitalícia não pode ser acumulada 
com qualquer espécie de beneficiO do regime geral de previ
dência social, ou da antiga previdência social urbana e rural, 
ou de outro regime. 
••••••••••• -• .-. ••••••••• ·-· ••••• -. ·~-· ••• ·-·..__.__.-<-~'""=> -... *-• .. , ·-. ·-· ,-n-. ·--=· -•••....... 

(A ComiSSão de Assuntos Sociais- decisão termi
nativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 359, DE 1991 

Dispõe sobre o rmanciamento de casa própria, pelo 
Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profis
sional, por intermédio do Sistema Financeiro da Habi
tação. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1 ~ Os contratos para aquisição de casa própria-com 

até 200 m2 (duzentos metros quadrado~) de área construída, 
por intermédio do Sistema Financeiro-da Habitação ---:-_SFH, 
estabelecerão que, a partir do ano de 1992, o i"ejuste das 

prestações neles previsto corresponderá ao mesmo percentual 
e periodicidade do aumento de salário da categoria profj.ssional 
a que pertencer o adquirente. 

§ 19 O reajuste da presta~ão ocorrerá no mês subse
qUente à data da vigência do aumento salarial, ainda que 
a título de antecipação, decorrente de lei, acordo ou conven
s_ã_C?_ ~<?letivos de tr:abalho, ou senten_ça normativa da categoria 
profissional do adquirente da casa própria, ou, nos casos de 
aposentados, de pensionistas e de servidores públicos ativos 
_e inativos, no mês subseqüente à data da correção nominal 
de seus proventos, pensões e vencimentos, respectivamente. 

§ 29 Os adquirentes de casa pr6p_ria que não pe-rten
ceram a categoria profissimial especificá, bem como os classifi
cados como autónomos,·profissíOD.aiS liberais e comissiõnistas, 
com contratos firmados a partir de 19 de janeiro de 1992, 
terão suas prestações reajustadas n_a mesma proporção do 
salário mínimo, no mês subseqüente aó da vigência do novo 
valor deste. 

§ 39 A alteração da categoria'profissiona.I ou a mudança 
de local de trabalho acarretará a adaptação dos critérios de 
reajuste das prestações, previstos no contrato, ã nova situação 
do adquirente, que será prévia e obrigatoriamente comuni
cada, por escrito, ao Agente Financeiro. - -

§ 4~ Não comunicada ao Agente Financeiro a alteração 
da categoria profissional ou a mudança do seu local e trabalho, 
em até 30 (trinta) dias após o evento~ o adquirente sujeitar-se-á 
à obrigação de repor a diferença resultante da variação não 
considerada em relação ao critério de reajuste que deveria 
ter sido efetivamente aplicado, corrigida monetariamente e 
acrescida de juros de mora pactuados contratualmente. 

Art. 29 o- critério de obtenção dos índices de aumento 
das prestações, previsto no artigo anterior, aplica-se também, 
mediante celebração de TermO Aditivo aos contratos firmados 
até a data de publicação desta Lei, mantida, a critério do 
adquirente, a periodicidade de reajustamento das prestações 
estabelecida em seu contrato. 

§ I • A aplicação do disposto no caput deste artigo de
penderá de requerimento do adquirente, a ser feito ·~té 60 
(sessenta) dias antes do mês do primeiro reajuste a ser reali
zado na conformidade do_disposto no contrato até então em 
vigor. 

§ 2~" Ficam âispensadas de registro, averbação e arqui
'Ya~ento, nos Cartórios de Registro de Imóveis e d~ _Títulos 
e Oocum~n~os, a~al.terações contratuais decorrentes da aplica
ção do Presente artigo, que terão, para todos os efeitos de 
lei, força de escritura públic~. 

Art. 3<? Os 53.J.dÕs devedores residuais existentes ao tér
mino dos contratos para aquisição de casa própria serão resga
tados pela Caixa Económica Federal da seguinte forma: 

I-os resíduos dos saldos devedores decorrentes de con
tratos firmados até a data de publicação desta Lei serão resga
tados aos Agentes Financeiros em prestações mensais, com 
juros calculados à taxa contratual e prazo de até 4 (quatro) 
anos; e 

ll-os resíduos dos saldos devedores decorrentes de con
tratos firmados a partir da data de publicação desta lei serão 
re~gatados aos Agentes Financeiros de uma só ve_z, ao término 
dQ prazo contratual. 

- Art. S' OS enc3.fgos finan.:eiros decOrrentes da aplica
ção do disposto no art. 39 serão atendidos pela Caixa EConó
mica Federal através de Fundos específicOS poi ela· adminis
trados e constituídos, entre outros, com recursos provenientes: 
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I- de contribuição dos adquirentes de casa própria, que 
venham a celebrar contratos a_ partir da data de publicação 
desta lei, limitada a 3% (tiê:~fpot cento) do valor da prestação 
mensal e paga juntamente ~om ela; __ .. _ __ ~ 

II- de contribuição triinestrál dos Agentes-Fma!lceuos 
do SFH limitadas a _0,025% (vinte e cinco milésimos por 
cento) s~bre_o _s~do dos fiiiãtlcia~ent~s imobil~ári?s .. conc~
didos a ad_quirentes de casa própna, existentes no ultimo d1a 
do trimestre; e - - . .-. -- ,._ ~ 

III- do saldo da dQtação orçamentána que exceder as 
responsabilidades a que se refe~e o artigo ant~rior. ' 

Art. 69 A Caixa Económica Federal ba1xar4 as_normas 
complementares para o cumpritli~nt? _d() djspos~o nest!ll~i, 
cabendo-lhe, ainda, fixar o mês de míc10 de vtgêncta do cnténo 
de reajuste previsto no caput do art. 1 ~ . 

Art. ?!i Esta· lei entia em vigor na· data de sua J?Ublt-
cação. _- ~ _ -- ____ - .. 

Art. _89 Revogam-se as disposições em contráno. 

Justificação 

Instituído com o intuito de beneficiar a grande massa 
assalariada facilitando-ihe o ace.sso ã CaSa própriã~-o Sistema . 
Financeiro da Habitação foi sendo, gradativamente, descarac-
terizado. _ __-

A alteração das normas que vinculavam o aume_nto das 
prestações ao efetivo reajuste dos salários foi, e_I? graljde ~~r
te, responsável por um crescente aumento do num~~o_ de _ma
dimplências. M1,1itos adquirentes passaram a ter diftculdades 
no acompanhamento das constantes el~vações dos Y-ª~Q~~s "a 
serem pagos no final de_ cada Ql~-~-· E a .revogaç~o dos dJ.spo
sitivos que permitiam, normalmente, ~ absorçao dos __ saldos 
devedores residuais, existentes ao térmmo dos con_t~ato~ para 
aquisiÇã.õ- âa casa própria, equiVale. à stia pr?rtogação por 
um prazo indeterminado. O mutuáno não ma1s pode prever 
quando pagará a última pr~sta~ão. . _ _ _ . -~-

0 projeto ora submetido a ap_rec1açao d~s ilust_~C:S ~e~
bros desta Casa restabeleçe, em linhas gerats,_ <?S pn~ct_pa~~ 
pontos da anterior legislação, que regulamentava o S1s!e~a 
Financeiro de Habitação, ao mesmo tempo em que hmJta 
os financiamentos em-função da área construída. Pretende, 
com isso, evitar o 'seu desvirtuamento, impedir que seja utili-
zado para· a aquisição de imóveis de luxo. . _ . 

Reintegra~ 6 projeto, ao no_ssQ ordef!amento Ju~~dtco, 
o Plano de EquiValência Salarial por Categ?ria Profisstona~, 
bem_ como o resgate dos saldos de\le~?_r~ e~~~!~n~_~s ~~ té~rm
no dos contratos de [lnancia_m~n_!o. Os ~~c-argõ!rfin~ncetrns 
decorrentes desse resgate serão atendidos, como outrora oco~
ria- por intermédio de fundos específicos. __ Estes-serão consti
tuídos com as contribuições dos próprios adquirentes da casa 
própria e dos Agentes Financeiro-s âo SFH. _ M 

Acreditamos, assim, em sua aprovação-e transfonnaçao 
em lei. 

Sala das Sessões, ·31 de outubro de 1991. -= Senador 
Humberto Lucena. 

(À Comissão de Assuntos Económicos- decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissõ.es competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira) - i'·sgo"tado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 
ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 81,'DE 1991 

- ___ Qncluído em Ordem d~ Dia, nos termos do art. 
353, ·parágrafo único, do Regimento Interno.) 
--·-(Tfãriiitando em conjunto com os Projetas de Lei 

do Senado n' 91 e 22o, de 1991.) 
- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n•81, de 1991 (n' 1.262/91, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a expropriação das glebas_nas quais se localizem 
cUlturas ilegais de plantas psicotrópicas e _dá outras 
providências. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

Solicito ao nQhre Senador ;Marco Maciel o parecer da 
Comissão de Constituição; Justiça e Cidadariia. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para emitir pare· 
cer . .Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
há em tramitação no Senado três projetas que versam sobre 
o mesmo assunto, ou seja, a regulamentaÇão do_ art. 243 da 
Constitui_ç_ão Federal. Dos três há um, Sr. Presidente, que 
já foi aprovado pela Câmara e que, -u-ma vez aprovado pelo 
Senado, permitirá que mais urrfa n:õrr:na·constitucionàl tenha 
eficácia plena, posto que devidamente regulamentado. 

Refiro-me, Sr. Presidente, ao Projeto de Lei da Câmara 
n~' 81, de 1991, de iniciativa do Presidente da ~epública,. que 
dispõe sobre a expropriação de glebas nas quats se localizam 
·c~Itu.ras ilegais de plantas psicotrópicas e dá outras provi-
dênCias. _ .- _ . . _. _ _ _ 

Além desse projeto, ao qual já me reportei, há dois outros 
de iniciativa d_e ilUstres colegas nossos; Senadores Ney Mara~ 
nhão e V almif Campelo. 

InclinO-me-, todavia, no sentido do acolhimento da pro
posta de iniciativa do Senho_r Presidente da República, por 
duas razões. A primeira de ordem substantiva, pois- o projeto 
de iniciativa· do Presidente da República guarda mais inteireza 
em seu texto, esta m"ais de acordo com a moderna técnica 
legislativa. - · 

A segunda razãq__ é de orde,m adjetiva. Como ~C? trata 
de proposição já aprovada na Câmara dos Deputados, uma 
vez igualmente aprovada aqui pelo Senado da República, ele 
irá imediatamente à sanção presidencial, o que fará com que, 
imediatamente, a disposição contida no art. 243 da nova Con~
tituição Federal te1:_1ha eficácia plena e possa assim produZir 
os efeitos que foram colimados pelos Constituintes de 1988. 

A proposta do Poder Executivo está respaldada em expo
sição de motivos enviada ao Presi~ente da República, aos 
Ministros Jarbas Passarinho, da Justiça, e Antônio Cabrera, 
da Agricultura e Refórma Agrária. -

Sem querer me alongar eJll considerações~ Sr. Presidente, 
gostaria de lembrar _que na eXpOsição de motivos se çii_z: 

. '~5. O projeto de lei estabelece um procediment~ 
administrativo, no âmbito do Ministério da Justiça, que 
culmina com o decreto declaratório da expropriação, 
abr~ngendo toda_ a área da. gleba. Com iSso, atendida 
está a previsão constitucional de que a te'rra expro
pri3.da se presta ao assentamento de colonos, o que 
seria inviável se apenas parcela da áreà fosse destacada 
da propriedade do particular. 
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6. Expedido o -decreto declaratório, deverá -Ser 
ajuizada a ação de desapropriação -no-·p:razo de seis 
meses. Na petição inicial serão requeridas a imissão 
na posse-do bem· e o registro em nome da União. 

7. Como se vê~ o presente projeto Concretiza a 
vontade constitucional, expressa no art. 243, da Consti
tuição;· no-sentido de proceder-se à irD.edi~ta desapro
priação do imóvel ond~ estejam loca~izadas culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas~ Assegura-se, porém, 
a estrita observância do princípio- do devido processo 
legal." 

Isto posto, Sr. Presidente, tendo em vista as razões que 
expedi anteriormente, o meu parecer é no sentido da apro
vação do projeto do Poder Executivo que tomou, na Câmara, 
o n9 81, de 1991, e que é oriundo -de iniciativa do Poder 
Executivo. -- - - - -----

Dando parecer favorável à referida proposição, deixo, 
conseqüentemente, de acolher, Sr._ Presidente~ pelas razões 
já expedidas anteriormente, os dois outros projetas de lei 
que regulam ou buscam regular, também, a matéria. O primei-, 
ro-de iniciativa do Senador Valmir Campelo e Q_seguinte 
de autoria do Senador Ney Maranhão. 

É o. meu parecer, Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Em discus
são o parecer. (Pausa.) 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a-paiaVra 
para discutir a matéria. -

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)-Tem a pala
vra V. Ex' 

O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, sem .dúvida, esse Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados n9 81, de 1991, de iniciatiVa 
do Senhor Presidente da República, te~ um grande alcance. 
O projeto, aléin de facilitar a reform~ agrária no Pafs, tem 
o objeti~o de combate! o aprov_eitamento de te~ras para fins 
criminosos, vale d_~~r, para culturas ilegais de plantas psico-
trópicas. · · - - · · · _ 

Vemos, Sr. Presidente, no art. 243 da CÕ:ristiiuição, o 
seguinte: · -

"As glebas de qualquer Região do País, onde fo
rem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópi
cas, serão imediatamente expropriadas e especifica
mente destinadas ao assentamento de colonos para o 
cultivo de produtos alimentícios e medicamento-sos, 
sem qualquer indenização ao ptoprietáriõ e sem pre
juízo-de outras sanções previstas em lei." --

Alguns constitucionalistas entendem qu~ eSS<.! dispositivo 
constitucional já cOnfe-re ao ~oder ExeCtiti_vo atribuições para 
imediatamente expropriar essas terras. Entendem, também, 
que aqui não se aplicaria rigoi'oSânierite õ êhãiiiãdo -princÍpio 
do devido processo legal. Seria uma exceçáo. De acordo com 
esses constitucionalistas, os prejudicados, aqueles que enten
dessem que as terras não estari:im sendo-destinadas a culturas 
ilegais de plantas, esses que recorressem ao Poder Judiciário. 

Eu mesmo já fiz um discurso nesse sentido. Mas o Senhor 
Presidente da República, cautelosamente~ enviou esse projeto 
que dispõe sobre a expropriação das g1ebas nas quais se locali
zem culturas ilegais de plantas psicotrópicas e dá outras provi
dências. 

_ Evidentemente, Sr. Presidente, se o Govern9 entende 
ser necessária essa lei, estamos de pleno acordo com ela. 
O que desejamos é que, ao "iiiesmo tempo,se apresse a·_r~for~a 
agrária Deste País e s~ ·coniDatam ªqueles que se ~tilizam 
dessas terras para esses fms cririiíD.oSos,_p_ortanto, o ·projeto 
t~~á _9 -nosso_ apoio, e acolhemos, sem nenhuma restrição, 
o parecer do nobre Relator, o ilustre Senador Marco Maciel. 

Aproveito esta oportunidade, Sr. Presidente, para~ den
tro do pensamento de que urge levarmos a efeito a reforma 
_agráriã, pedir a atenção do Senhor Presidente da República 
- e lamento que não tenha vindo um só projeto tratando 
dos dois assuntos- para o disposto no art. 184 e seguintes 
da Constituição, especifieãmente o ã!t. T85, -que diz: -

"Art. 185. São insuscetlveis de desapropdação 
para fins de reforma ag_rária: 

I -a pequena e média propriedade rural, assim 
definida em lei, desde que seu proprietário não possua 
outra; -

II- a propriedade produtiva. 
Parágrafo úniCo: A lei garantirá-frata-riienio 6spek 

cial ã propriedade produtiva e fixará nOrmas para o 
cumpriinerito dos requisitos relativos a sua função so
ciaL" 

Alguns tribunais, interpretando o preceito de mod() restri
tivo e. sem levar em conta a função soCial da propriedade, 
estão criando dificuldades ao Govetno Federal, pois não acei
tam os decretos de desapropriação, ao argumento de que 
ess~ preceito constitucional ainda não foi -objeto de ]e i regula
mentadora. 

Sendo assim, Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que 
dou o meu apoio ao pareCer do nobre_ Senador Marco Maciel, 
deixo aqui este apelo. Nós, Sr. Presidente, do PSDB, do 
mesmo modo como estamos aprovando este projeto do Go-
vernO... - - ----- -

O Sr. Marco Maciel- Pennite-m5: V. Ex~ um aparte? 

-O SR. CHAGAS RODRIGUES- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Marco MaCiel - Gostaria de dii:ú a V. E~ que 
os argumenlos que V. Ex~ expende neste instante são extrema
mente procedentes. V. Ex' que é um Parlamentar não Somente 
assíduo, mas também muito estudioso dos projetes que são 
submetidos ã deliberação da Casa, traz, mais uma vez, urila 
.boa contribuição para o debate desta questão. Ma~ quero 
triUiqüilizar V. E~: na exposição de motivos que os Ministros 
Jarbas Passarinho, da Justiça, nosso colega de Senado, e Antó
nio Cabrera, da Agricultura e Reforma Agrária, enc:iiilirihã
ram ao Presidente da República, S. Ex~s fiZeiarD." Cfuéstão 
de fazer constar que, uma vez aprovada a lei, estabelecer-se-á 
um procedimento administratiVO-nõ âmbito do Ministério da 
Justiça - que significa dizer que o contencioso lá Se ferirá 
- que culmina com o decreto declaratório de expropriação 
abrangendo a área da gleba. Expedido o decreto declaratório, 
deverá ser ajuizada ação de desapropriação no prazo de seis 
meses. Mais uma vez, novamente o contenc_ioso é estabele
-Cido, inclusive numa instância não mais -do Poder Executivo, 
mas aí do Judiciário. Esses argumentos revelam; de certa 
forma a intenção dos autores do_ projeto. V~ Ex• pode ficar 
tranqüilo, porque não se fã.rá nenhum a}Juso. E se abuso 
houver por parte do Poder Executivo, haverá sempre a instân
cia judiciária, pdrque,: de toda forma, tei'-se-á que moveração 
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-EstamoS discutindo o parecer do nobré Senador Marco 
Maciel, favorável ao projeto oriundo da Câmara dos Depu
tados, considerando prejudicados os projetas· apresentados 
no Senado. 

de desapropriação, e, no Judiciário, o ·contencioso não somen
te estará assegurado, como também, pela própriã-indepen
dência de que desfruta o Poder Judiciário na nossa organização 
governamental, o feito esfá.Yá sertdo julgado Pc;>r alg17ém ~que 
é independente da vontade do J;>oder ExecutJvo, VISto que 
Magistrado e integrante de outro Poder. . · O SR. AMIR LANDO (PMDB -·RO. Para discutir . 

. S'em revisào do orador.) -- S_r. Presidente, Srs. Senadores, 
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Perfeitamente: Por tive a oportunidade de refletir sobre matéria similar quando, 

essas razões, nobre Senador Relator, nós nos pronunciamos, apreciando projeto na Comissão de Constituição, Justiça e 
inicialmente, favoráveis._ ao_ projeto e ·ao parecer de V. Ex' Cidadania, projeto similar à matéria e, na realidade, no méri-
Mesmo porque o art. 6<:>_ do projeto já prevê: to,- no Seu intuito máior ,-concordo plenamente com o projeto. 

"A ação expropriafória·següitá- 0 proCedimento Todavia é uma matéria complexa que necessita maior 
judicial estabelecido nest~ lei." reflexão, porque o projeto não está vazado na melhor técnica, 

e atropela lima série de conceitos de ordem processual que 
É sumái"io. No art. 89 lemos que o prazo para a contes- poderáredundarnaaplicaçãoinadequadadestediplomalegal. 

tação e indicação de assistentes técnicos será de dez __ dias, Vejam V. Ex~' que alguns conceitos -devem ser esdare
a contar da data da juntada aos autos do mandado de citação. cidos. E preciso que o legislador, ao dispor sobre determinada 
Portanto, foi adotada essa filosofia de se respeitar o de~do matéria, não ignore os institutos de Direito elaborados pela 
procedimento previsto em lei, ainda que de modo sumáno. ciência jurídica, ao longo dos dois mil anos. O legislador não 

Por essas razões, estamos a favor do projeto e do parecer pode ser arbitrário e dispor desses institutos a seu bel-prazer, 
de V. Ex~ - ao seu talante, desconhecendo o que a ciência elaborou ao 

O Sr. Humberto Lucena --Permite V. Ex~ um aparte? longo dos séculos. 
Aqui começa, Sr. Presidente, uma questão. Em realida

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Tem 0 aparte 0 nobre de, quando a Constituição -quis falar em expropriação deveria 
Senador. ter dito confisco. Porque desapropriação, no conceito-da técni

ca jurídica, é a transferência forçada da propriedade do domí-
O Sr. Humberto Lucena --V. Ex• tem toda a razão nib particular para o domínio público, mediante justa_jndeni

em se pronunciar favoravelmente ao projeto ~ue .estamos di~- zação. A idéia de desapropriação injusta e prévia indeniza
cutindo. Nesse sentido também me pronunciarei no encamt- ção.~. 
nhamento de votação. Dese_jo-apoíar as conSiderações de V. 
Ex~ sobre a necessidade urgente de definirmos em lei a- regula- O Sr. Carlos Patrocínio - Peirnite V. Ex~ um aparte, 
mentação do art. 185 da Çqnstit'Q.ição,. para definir o que eminente Senador Amir Lando? 
seja propriedade produtiva. Sem isso, n~ verdade, no~re Sena
dor Chagas Rodrigues, a reforma agrána no Brasil, sobretudo 
quanto à flexibilização da nossa estrutura fundiária,· particu
larmente em algumas regiões, como o Nordeste_, será uma 
mera balela. Mas hoje li, com certa euforia, em alguns órgãos 
de imprensa, que o Sr. Ministro da Agricultura estaria decla
rando que já preparou Uina exposição de motivos ao Senhor 
Presidente da República, encaminhando uma Mensagem, 
acompanhada de um projeto de lei, nesse sentido. Vamos 
fazer votos que realmente essa proposição chegue ~o Con
gresso Nacional, para que possamos, _enfim, iniciar r~alm.ente 
um processo autêntico de reforma agrária no Brasil, sem o 
que dificilmente poderemos incorporar, ao nosso mercad? 
interno, milhões e milhões de brasileiros que continuam margi
nalizados do nosso processo produtivo e, portanto, do nosso 
projeto de desenvolvimento económico e social. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Nobre Líder Humberto 
Lucena, incorporo com muita satisfação o valioso aparte_ de 
V. EX" ao meu modesto discurso._ -- _ 

E aqui, Sr. Presidente, encerro minhas considerações. 
Essa_ notfCía reã.lriléilte nos· deixa satisfeito. Que o Governo 
apresse o_expediente. Nós aqui, tendo_e~ vista os supe~ores 
interesses do País, o bem-estar da colehvtdade e a necesstdade 
imperiosa de levar-se a_efeito uma reforma _agrária justa e 
democrática, apoiaremos tafubém o novo projeto. . 

Sr .. Presidente, nós aqui votaremos todos esses projetes 
de elevado sentido social, porque assim estaremos cumprindo 
o nosso dever. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Ainda em 
discussão, coç.cedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO- Com muito prazer, nobre Sena
dor Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Apenas a título de colaborar. 
O termo usado corretamente aqui é "expropriação", o que 
corresponde exatamente a confisco, mais ou menOs. 

O SR. AMIR LANDO- Expro'piiação e. desapropriação, 
nobre Senador Carlqs Patrocínio, são sinônimos. _ _ 

Agora, confisco é exatamente essa transferênCia da pro
priedade com o caráter punitivo. AqUi estamoS diante de uma 
lei que necessitava de um sistema. __ úpico e_ uniforme, para 

--se extrair dela os objetivõs--âesejados pela Constituiç-ão. 
Em verdade, o açodamento com que as matérias têm 

vindo a esta Cãsa tem produzido a perda da qualidade da 
atividade legislativa do Senado. Tem-se legislado muito e mui
to mal neste País. E mais_ uma vez- existem. nesse projeto 
de lei, uma série de impropriedadeS, é preciso distinguir bem 
o conceito de posse e propriedad_e. É preciso que a lei não 
ofenda conceifos fUndamentaiS, um, a posse, que é o_ poder 
de fato da pessoa sobre a coisa; e a propriedade ao direito 
de usar, de fruir e o direito de dispor. 

No caso, fala-se num verdadeiro processo de desapro
priação. Eu até, lendo esta matéria, peil-Sei oride se poderia 
aproveitar essas disposições que eshoçam uma tentativa do 
processo expropriatório para desapropriação em geral, que 
hoje não existe diploma regendo. 

Com a edição da Constituição de_1988, o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal é de que a nova Constituição 

-não acolheu o Decreto-Lei n" 554, que .tratava da desapro
priação, sobretudo por interesse social. 
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Aqui, no meu ent~nder, mereceria reparos uma· série · 
de disposições para tornar o projeto de lei concentâneo cnm 
os objetivos constitucionais, ou seja, de transferir imediata
mente aquelas áreas para o Poder Público, aquelas áreas desti-
nadas à cultura de plantas psicotrópicas. - --

Pot isso, Sr. Presidente, não posso acompanhar o parecer 
do ilustre Senador Marco_ Maciel e tenho a certeza de que, 
mais uma vez, vamos continuar legislando mal. 

Não se trata, aqui, de dar disposições definitivas sobr~ 
a matéria. -: - -

Pela sua imperfeição, o projeto esbarra nos seus pr<Sprlos 
objetivos e, tenho certeza, em data não distante estaremos 
novamente dispondo sobre esta questão, porque a lei me pare
ce imprópria e, sobretudo, contém uma série de defeitos que 
necessitariam de maior análise para dar uma sistemática uni
forme, capaz do instrumento tornar-se útil aos fins colimados 
pela Constituição. 

Por isso, Sr. -Presidente e Srs. Senadores, não posso acom
panhar o voto do Relator, e ·registro a minha dissi~ência, 
afirmando mais uma vez que o Senado Federal é levado a 
dispor sobre uma matéria que não recebeu uma contribuição_ 
judiciosa, uma contribuição madura e refletida para que a 
Constituição, nos seus objetivos programáticoS, tiVesse aqui 
um suporte legal efiCiente para colocar os meios indispensáveis 
à aplicação do dispositivo da Lei Maior. 

Muito obrigado~ Sr. Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio-Ca1eteíra) .:._ Continua 
em discussão. -- · · · ·--

A Mesa apenas esclarece que o projeto que está sendo 
votado não fala em "desapropriação", ele fala em "~xpro
priação". O projeto que fala em desapropriação foi um dos 
considerados não prejUdicados pelo Sr. Relator. 

O SR. AMIR LANOO ;_ Sf. Presidente, expropnação 
e desapropriação, no conceito jurídico, irãO é pTeciso sêr un1 
especialista, basta consultar os léxicos nlãís elementares do 
Direito e vetá que é a mésmã coisa. ' - -. -

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Continua 
em discussão o proje-tO. -(Pausa.) 

Não havendo quem ·queira mais faier uso ·dâ palávrâ, 
vou encerrar a discussão: - - -

Em votação. . . . . . . 
O Sr. Humberto LUcena -Sr. Presidente, peço a palavra 

para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Com a pala-

vra V. EX' · 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para-enca
minhar a votação.)- Sr. Presidente Srs; SenadoreS, desejo, 
como Líder do PMDB, e, portanto, da Oposição, dizer que 
louvo a iniciativa do Senhor Presidenté da República, nese 
caso. 

Acho que, realmente, não se poderia deixar de cumprir 
o que determina o art. 243 da Constituição, CJ.ue preceitua: 

"As glebas de qualquer região do País, onde foram 
localizadas culturas ilegais de plantas ·psicotrópicas se
rão imediatamente expropriadas e especificamente des
tinadas ao assentamento de colonos, para o- cultivo 
de produtos alimentfcios e Medicamentos, sem qual
quer indenização ao proprietário· e sem prejuízo de 
outras sanções previstas em lei." 

Isso significa que, na prática, aos pollcos;-vamos come
çando a regulameptar os dispositivos constitucionais que não 
são auto-aplicáveis. 

É bem verdade gue o_nobre Senador _Alrnir Lando, coll) 
sua reconhecida experiência prOfissional e sua cultura jurídica, 
chamou a· atenção do Senado para o fato de que esse talvez 
fosse um dispositivo auto-aplicável. 

Mas, como ·ao final do art. 243, da CoristituiçãO, lê-Se: 
"sem qualquer indenização ao -proprietário e sem prejuízo 
de outras sanções previstas em lei", o que me parece é que 
nesta proposição que estamos a apreciar; neste instante, o 
Senhor Presidente da República fez incluir no texto algumas 
novas sanções- qüe peilaliz~m justam~nte ainda mais aqueles 
que forem enquadrados na norma ConstitucioflãL 

Chamo a atenção párá alguns trechos da Exposição de 
Motivos, que são por demais ilustrativos, quais sejam: 

u3. -Embora o EStado -aplique Penas severas 
, àqueles que se dedicam ao cultivo ilícito de plantas 
psicotrópicas, previstas na Lei n9 6.368, de 21 de outu
bro de 1976, a Carta Magna optou por punir também 
o proprietário da gleba onde for localizada a plantação, 
.expropriando-lhe a terra, sem qualquer indenização. 

4. Atenta ao caráter social da propriedade, condi
cionou a Lei Maior a utilização da gleba expropriada 
ao assentamento de rurícolas, que dela se valerão para 
o plantio de produtos alimenticíos e fi!e_dicamentç>sos. 

5. O projeto qe_ tei estabelece um procedimento 
administrativo, no âmbito do Ministério da Justiçã., que 
culmina com o decreto declaratório da expropriação, 

_ abrangendo toda a área da gleba. Com isso, atendida 
está a previsão constitucional de --que a teii-a eXpro
priada se presta ao _asse~!amento de _colonos o_ que 
seria inviável se apenas parcela da área fosse destacada 
da propriedade do particular. 

Temos, aí os pontos altos da _exposiçãp de motivos dos 
Srs. Ministros da Justiça e da Agricult_ura e Reforma Agrária, 
ao Senhor Presidente da República sobre o projeto que ora 
estamos a apreciar. 

Desejo saJientar a relevância da matéria, sobretudo por
que qs_meios de comunicação de m:assa, notadamente a televiM 
são, vêm constantemente exibindo algumas filmagens relacio
nadas com o cultivo de ervas daninhas, em algumas regiões 
do Pafs, partiCurlamente no Nordeste, no Estado de Pernam
buco, o que é profundamente lamentável para todos os brasi
leiros, Nós, que temos o dever d~ protegere a nossa sociedade 
e, particulamente, a nossa juventude contra a disseminação 
não só do uso, mas do tráfiCo dessas drogas que hoje consti
tuam um dos grandes desafios a todos os Governos democrá
ticos, n·otadamente da América, devemos dar a nossa contri
buição para que um projeto como esse seja- aprovado, no 
menor prazo possível, para que venha a se transformar numa· 
lei que sirva de instrumento às autoridades, para o- combate 
a essa chaga social que cada dia mais atinge as nossas popu
lações. 

Assim, Sr. Piesidente, SI-s. SenadOres, a minha b_ancada 
é favorável ao projeto de lei governamental, respeitando a 
opinião dos com-pãnheiros que~ porventura, pensem diferente. 

Durante o discurso do Sr. Humbero Lucena, o 
Sr. Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Lucldio Portel/a. suplente de 
secretário. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Em votação 
o Projeto de Lei da Câmara no:> 81. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovado. : · . 
Aprovado, com o voto contrário do Senador A_mir Lando. 
A matéria vai à sariÇão. · 
É o seguínte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 81, DE 1991 
(N• 1.262/91, na Casa de origem) 

(De Iniciativa do Senhor Presid~nte da República) 

Dispõe sobre a expropriação das glebas oas quais 
se localizam culturas ilegais de plantas psicotrópicas 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I" As glebas de qualquer região do País onde fo

rem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão 
imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao 
assentamanto de colonos, para o cultivo de produtos alimen
tícias e medicamentoSOS, sem qualquer indenização ao pro
prietário e ·sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, 
conforme o art. 243 da Cons.tituição Federal. 

Parágrafo ún"ico. Todo_e qualquer bem de valor econó
mico apreendido _em decorrência do tráfico -ilícito de entorpe
centes e drogas afins ser~ ConfisCado e reverterá em benefício 
de instituições e pessoal especializado no tratamento e recupe
ração de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades 
de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de 
tráfico dessas substâncias. --

Art. 2~ Para efeito desta lei, plantas psicotrópíCas são 
aquelas que permitem a obtenção de substância entorpecente 
proscrita, plantas estas elcncadas no rol emitido pelo órgão 
sanitário com-petente do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. A aUtorização para a Cultura de plantas 
psicotrópicas será conCediâa pelo órgão competênte do Minis
tério da Saúde, atendendo exclusivamente as finalidades tera-
pêutica e científica. - - -- -- --- --~- -

Art. 3o A cultura das plantas psicotrópicas ca.i"ãCteri
za-se pelo preparo da terra destinada a semeadura, ou plantio, 
ou colheita. -

Art. 49 As glebas referidas nesta lei, sujeitas à expro
priação, são aquelas possuídas a qualquer título. 

Parágrafo único. _A ál"ea explorável compreenderá a to
talidade da área do imóvel onde houver cultura de plantas 
psicotrópicas, desde que comprovada a responsabilidade do 
proprietário. -- - " 

Art. s~ Qualquer do povo, sem prejuízo das providên
cias adotadas pelos órgãos policiaís competenteS, -poderá de
nunciar. em representação formal, ao Ministério Público Esta
dual ou Federal, a existência de áreas em- que éS:fãó sendo 
cultivadas plantas psicotrópicas. -

§ 1~ O Ministério Público ao qual forem remetidos os 
resultados da investigação policial ou a representação de qual~ 
quer do povo, terá dez dias para iniciar a ação expropriatõría. 

§ 29 Não sendo suficientes os--elementos do parágrafo 
anterior, para a propositura da ação, ou para o requerimento 
de arquivamento, o Ministério Público, no prazo de dez dias, 
determinará as diligências necessá_rfas. __ __ , ,_ _, 

§ 3~ Não agindo o Ministério Públice:, na fo!:_ma do pará
grafo anterior, caberá recurso por qualquer do povo. 

Art .. 69 _A ação expropriatória segiiifá-ó Piócedimento 
judicial estabelecido nesta lei. 

Art. 79 Recebida a iniciaf o jUiz determinará a citação 
dos expropriados, no prazo de cinco dias. 

§ 1~ Ao ordenar a citação o Juiz nomeará perito. 
§ 29 Após a investidura o perito terá Oito dias de prazo 

para entregar o laudo em cartório. 
_ Art_. __ s~ . O prazo para contestação e indicação de assis

tentes técnicos será de dez dias, a contar da data da juntada 
do mandado de citação aos autos. 

Art. 99 O Juiz determinará audiência de instrução e 
julgamento para dentro de quinze dias, a contar da data da 
contestação. 

Art. 10. O Juiz poderá imitii, liminarmente, a União 
na posse do imóvel expropriando, garantindo-se o contra
ditório pela realização de audiência de justifícação. 

Art. 11. Na audiência de instrução e julgamento cada 
parte poderá indicar até cinco testeinunhas. 

__ Art. 12. ~ ved~do o adiamento da audiência, salvo mo-
tiVO de fOiça malOi-, devidamente justificada. -

.Parágrafo único. S_e a audiéncia, pela impossibilidade 
da produção de toda a prova oral no mesmo dia, tiver que 
ser postergada, em nenhuma hipótese será ela marcada para 
data posterior a três dias. 

Art. 13. Encerrada a instrução, o Juiz prolatará a sen
tença em cinco dias. 

Art. 14. Da sentença caberá recurso na forma da lei 
processual. 

Art. 15. Transitada em julgado a setenga expropria
tóiia, ó- imóvel será incorporado ao património da União. 

Parágrafo único. Se a gleba expropriada nos termos desta 
lei, apõs o trânsito em julgado da setença, não puder ter 
em cento e vinte dias a destinação prevista no art. 19, ficârá 
incorporada ao património da Uilião, reservada, até que 
sobrevenham as condições necessárias àquela utilização. 

---Art. 16. Na hipótese de condômio indivisível o cc-pro
prietário de boa-fé será indenizado pela União-, tendo esta 
o--direitO-de regresso coiitra o condóminio culpado: 

Parágrafo único. serão indenizados da mesma forma pre
viSta iió caput deste artigo, garantido o direito de regresso 
da União contra o culpado, o cessionário, nu-Proprietário 
ou senhorio de boa-fé, que não esteja na posse direta do 
imóvel. - - - -

Art. 17. A expropriação de que trata esta Jei preva
lecerá sobre direitos reais de garantia, não se admitindo em
bargos de terceiro, fundados em dúvida hipotecária, anticré
tica ou pígnoratícia. 

Art. 18. Existindo renda constituída sobre o imóvel ex
propriável a obrigação do censuário permanece, ainda que 
condenado nos termos desta lei, devendo o juiz gravar Outro 
imóvel pertencente ao rendeiro, apto a satisfazer o direito 
do beneficiário, ou, não sendo isso possível determinar o paga
mento do_resgaste previsto no art. 751 do Código Civil. 

Art. 19. Constatado judicialmente o esbulho, a ação 
de expropriação será-arquivada. 

Art. 20. O não cumprimento dos prazos previstos nesta 
lei Sujeitará o- funcionário público reS:poriSável ou o perito 
judicial a multa diária, a ser fixada pelo Juiz. 

Art. 21. Os recursos origináriOs da aplicação do pará
grafo úiiico o art. -243 da Constitõíção Federal serão desti-

_nádos ao combate às tfrogas. _- -- -
§ 19 OS bens havidos na forma deste artigo serão vendi

dos em leilão ou utilizados em espécie, competindo ao Juiz 
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da ação penal destiná Rios com ob~_erv~n~i~_9-~s seguintes crité-
rios: - -- -

I- se a apree-nsão-decorrer de atividades da Políci3."Fede
ral, metade será a ela destinada a metade ao COiiselho Fedei-ai 
de Entorpecentes- CONFEN. 

II- se a apreensão decorre! de atividacteS -das Polícias 
Estaduais, metade será a elas destinadas e metade aoCónsdho 
Estadual de En-torpec~ptes--...:.::--cdM_E~. -qUe repi~s(lrá parte 
aos Conselhos Munidfjã.is de Entárpecenfes-- : COMEN. 

§ 2~ Excluem-se desta destinação, sendo imediatamen
te entregues às autoridades policiais encarregadas da ~epr_essão 
os bens cuja natureza recomenda sua aplicação nessas ativida
des, especialmente os veículos automotores e c_ongêneres, ar-
mas a munições. _ - _ - _ _ ~~ ·-· -_ · 

Art. 22. Os recursos ·refê i-idOS. i:lo 3rtíg0 ãrtterior- terão 
sua destinação defínida pelo Juiz competente para_a ação 
penal, ·desde o início da mesma ou a qualquer momento da 
instrução. __ .. · ·· · -·-· · -- --- -- -

Art. 23. -- Aplicam.:se· subsidiariamente as_ normas do 
Código de Proçesso-civif. _ ·_ · - __ - -- ---- --

Art. 24. Esta lei entra em vigor na datã=ae ·suãj)ubli-
cação. ·· 

Art. 25. RevOgam-Se as dispo"síções- e·m CcintfKrio.- -

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Item 2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 91, DE 1991 

(Tra:mitan"do em COJ1junto com· o-Projeto de Lei 
da Càmara n'(l 81, de 1991, e "Projeto de Lei do Sen_ado. 
n• 226, de 19'9'1). · · -

DiScUssão, em turno único do Projeto de Lei do __ 
Senado n• 91, de 1991, de autoria do ·semidor Valmir 
Campelo, que regulamenta o art. 243 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a desapropriaçáode_terras 
com culturas ilegais de plantas psicotrópicas_e dá outras 
providências. (Dependendo de parecer da Comissão-
de Assuntos Sociais). --

0 Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, não foram 
os três votados automaticamente? - -

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Senador Juta
hy Magalhães, são iteifs diferentes ~. port<into, devem s~r_ 
votados separadamente. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Coricedo a 
palavra ao Senador Carlos Patrocínio. -

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pela.ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, esses três ·projetes 
de lei foram apensãdos para tramitação ·conjunta. 

O Senador Marco Macíel relaüni favoravelffiente ao pro~ 
jeto de lei oriundo do Poder Executivo e pela prejudicialidade 
dos demais. - -

Dessa forma, entendo que os outros dois itens da pauta 
estariam prejudicados.- --~ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Não estão 
prejudicados, porque cada proposiÇão, salvo emenda, terá 
curso próprio .• 

O"Sr. Marco Maciel- Mas, Sr. Presidente, ao~oferecer 
o parecer pela Coini'ssão de Constituição, JUStiça e Cidada
nia ... 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella} ,-V. EX' emitiu 
o parecer instruindo, mas as matérias deverão ser votadas. 

O SR. PRESIDENTE {Lucídio Portella)- Em discussão. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
OS Srs. ·senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitãdo. 

. _Q projeto vai ao arquivo. · · 
- ÉO- segllínte o piOjeto rejeli3.do: 

.PROJETO DE LEI N• 91, DE 1991 
Regulamenta o art. 243 da Cons~ituição Federal, 

que dispõe sobre a desapropriação de terras com cultu
ras ilegais de plantas psicotrópicas e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: , 
1\.rt .. I, O iilióveÍ rural culiivàdo ilegaimente com plan

tas psicotrópicas será imediatamente desaprópn"ado e incorpo~ 
rado ao domínio da União. _ 

Parágrafo único. A desapropriação será fejta sem qual
quer indenização ao proprietário e sem prejuízo para ele ou 
para quem detém o domínio do imóvel, de outras sanções 
previstas em lei. - - - -- - ---

Art. 2"' As plantas psicotrópicas, encontradas no imóvel 
rural desapropriado, serão destruídas, colhendo antes a autori
dade policial quantidade suficiente para exame pericial, de 
tudo lavrando auto circunstanciado. _ 

Art. 3"' Todo bem de valor económico utilizado para 
o tráfico ilícito de entorpe-centes e drogas afins será confiscado 
e passará à propriedade do Estado. 

Parágrafo único. Os bens ou o produto de sua alienação 
serão destinados. 

_ I- ãs instituições e pessoal espeocializados no trãtarllento 
e recuperação de viciados; 

II- ao aparelhamento e custeio de atividades de fiscali
zação, controle,_ prevenção e repressão do crime de tráficO 
de entorpecentes ou drogas afíns. 

-Art. 49 É passível de expulsão, na forma da lei o estran
geiro que cultivar ilegalmente plantas psicotrópicas ou traficar 
essas substâncias, desde que cumprida a condenação imposta, 
salvo se ocorrer interesse nacional que recomende sua expul-
são imediata. _ _ . 

Art_ 59 O imóvef furai desaprOpriado será destinado 
aos programas de colonização executados pelo poder público, 
qu·e tenham por firialidade o cultivo de produtos alimentícios 
e medicamentosos. 

Art. 69 __ O Poder Executivo regulamentará está lei no 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. . 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrária. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 3: 

PROJETO DE LEI DO SENADO. 
N• 226, DE 1991 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câniara n9 '81 ~'de 1991, e Projeto de_Lei do Senado 
n• 91; de 1991.) · 
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Discussão, em tllino-únídb, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 226, de 1991, de autoria do Senador Ney 
Maranhão, que disciplina a desapropriação previsfa nO 
art. 243, da Constituição Federal. (Dependendo de pa
recer da Comissão de Constituição, Justiça e Cídada~ 
nia.) · 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro ao discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. - - -- -
O Projeto vario arquivo.-- -

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 226, DE 1991 

Disciplina a desapropriação prevista no artigo 243 
da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 <:> Ao receber a comunicação da prisão em fla-

grante ou a denúncia formulada pelo Ministério Público confii"· 
mando o plantio de ervas j;isicOtrópíCas ·e o- tfáfiCO--Hegru de 
entorpecentes e drogas, o juiz da causa determinará Obrigato~ 
riamente. 

I- a imediata prisã(fJ)revenfíVa de todos os indiciados; 
II-o recolliimento dos menores envolvidos aos· órgãos 

governamentais especializados na sua recuperação; 
III- â autoridade policial a queima imediata de tOda 

a cultura ilegal; 
IV- a desocupação de toda a área de cultura de psicotró~ 

picos, entregando-a aos órgãos federais encarregados da refor~ 
ma agrária, que a destinará ao' ãssentame-nto rural e à p-roduÇão 
de alimentos; 

V- a busca à apreensão de todos os-bens utilizados no
tráfico ilegal de drogas. 

Art. 2"' A prisão ·preventiva decretada não poderá ser 
cassada ou revogada durante o curso do processo judicial. 

Art. 3"' Os bens apreendidos serão destinados a entida
des que se dedicam. â recuperação de viciados- Ou aOs órgãos 
governamentais que fiscalizam o tráfico de entorpecentes. 

Art. 49 São inafiinÇáVeis e nãO-paSSfv.eis- de anistia ou 
indulto os crimes previstos DeSta lei. 

Art. 5"' Na sentença condenatória o juíz decretará a de
sapropriação das áreas ·cultivadas com plantas psicotrópicas 
e o definitivo confisco dos bens apreendidos. 

Art. 6"' A desapropriação determinada pela autoridade 
judicial abrangerá toda a propriedade do réu, que foi utiliZãda 
ainda que parcialmente no cultivo ilegal. 

Art. 79 Havendo absolvição ou não acolhimento da de
núncia ó Ministério Público re-correrá"- cOmpulsoriamente da 
sentença. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação-. 

Art. 9~' Revogam-Se ãs disposições en untrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Item 4: 

Votação em turno único 1 do Requerimento n"' 7521 

de 1991, do SenadorMarco Maciel, solicit~do, nos 
termos regimentais, a-trariscrição, nos Anais<!> Senado 
Federal, do artigo de autoria do advogado_ e ex-Procu
rador-Geral da Fazenda Nacional, Cid Heráclito_ de 

Queiroz, publicado no jomal O Globo, edição de 18 
de outubro de 1991, intitulado "A Constituição Man
da". 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para enca
niiilhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Senador ao desejar a transcrição de urna 
m3.té~ia_ nOS Anais, pode pedir para ser considerada como 
lida, o~ a lê, ou então pode se valer dessa terceira forma, 
que é a votação de um requerimento para a sua transcriÇão. 

Q_uando esse. requerimento é votado pelo Plenário há 
uma espécie de aval dos Srs. Senadores ao conteúdo do artigo. 
Por essa razão, votarei contra porque o meu voto, na questão 
da medida provisória, foi inteiramente contrário ao que diz 
este artigQ .. _ _ .. _ __ _ _ _ _ 

Mas pedi a palavra, Sr. Presidente, porque, infelizmente 
vou ter qtie me ausentar, e tenho que falar sobre um assunto 
para o qual peço a atenção dos Srs. Senadores e, principal
mente dos Srs. Líderes. 

Lendo um artigo do jornalista Gilberto Dirnenstein, tive 
minha atenção voltada para um projeto que estava em trami
tação no Congresso Nacional, que teria sido aprovado na 
Câmara e teria vindo para o Senado. 

Recebi, Sr. Presidente, este artigo e pedi-para que minha 
assessoria verificasse se aquilo que está exposto no artigo 
teria alguma razão de ser. 

Sr. PreSidente, veja bem, ontem votamos um requeri
mento de pedido de urgência para essa matéria, solicitado 
pelos Srs. Líderes. Não entro no mérito da matéria, porque 
não tive oportunidade de examinar o seu méríto, nias ela 
está sob suspeição, e suspeição pública, mostrando que há 
uma divergência de opiníão a respeito do mérito dessa ques
tão. 

Veja V. Ex~ o que diz aqui o artigo do Sr. Gilberto 
Dimenstein: 

"Brasíl_ia - A Zona França de Manaus ameaç~ 
provocar mais uma gUerra de bastidores em Brasília 
-da última vez, Zélia Cardoso de Mello engalfinhou~ 
se com Egberto Baptista. O resultado é conhe_cido, 
serviu como um dos pretextos para que Marcílio Mar
ques Moreira voltasse de Washington para assumir o 
Ministério da Economia. Agora, entretanto, a trami
tação é- silenciosa embutida num hermético projeto de 
lei em faSe avançada no Congresso. 

Já foram aprovadas na Câmara. em regime de "ur
gência urgentíssima", novas facilidades â Zona Franca 

_de Manaus -:- estão agora, â espera, do beneplácito 
dos senadores. Exemplo de facilidade: a redução ainda 
maior de impostos e permissão pára impOrtar l;lebidas 
e até automóveis de p_asseiO. Ma~ a guerra não vai 
ser montada em cima dessas duas facilidades." 

E agora; veja V. Ex~ Sr. Líder do PMDB, não sei 
se V. Ex~ assinou, mas veja bem, porque n<\o devemos 
votar assim como está-se tentando. 

O projeto de lei permite qúe sej~m fabricadOs em 
Manaus veículos utilitários- camiilhonetes, por exem
plo. Quem quiser montar a fãbrica terá a possibilidade 
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de não pagar de importação: e mais se quiser vender 
para fora do Estado não terá de pagar nem a?_ menos 
o IPI, um dos itens que mais pesam no custo final 
dos veículos. 

Ora, Sr. Presidente, isso está levantando uma reação das 
indústrias automobilísticas das empresas automotoras. É uma 
questão de Iobby. 

Há um jogo de interesses dos dois Iados. __ Não entro no 
mérito, estou repetindo, não estou discutindo o mérito porque 
não o conheço. --- -

Entendo que essa questão -de_ve ser decidida no ·âmbito 
da Comissão de Assuntos Económicos, â qual não pertenço. 
Mas tem que ser examinada, pois foi Colocada Uma dúvida 
sobre ela. 

O Sr. Amazonino Mendes- Permite V. ·Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- lnfelizinente não pos:· 
so conceder aparte, por_q_u~_ est!)u encaminh_~n~o a yotação. 
O regimento não me permite, mas se a Mesa permitir, darei 
com o maior prazer. · · · · ·-

Estou apeõas ·chàiriando a atenção dos Srs. Senadores 
para que este assunto seja-debatido ~a C_<?_rnissão Çe_Assuntos 
Económicos, e seja verificado o mérito da questão para ver 
se há ou não razão. Será que isso acjul- taffibém não é um 
argumento de um dos lados apenas?_ . _ _ 

O próprio jornalista disse que vai haver uma luta de 
interesses dos dois lados e que os lobbies serão fortes de ambas 
partes. - _ _ ___ ___ _ __ 

Por que_ não podemos examinar isso c_om ~ tr~_nqUilidade 
necessári"ã ria Comiss-ão-de Assuntos Económicos? _ 

O Sr. AmazoninO Mendes -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer, 
nobre Senador Amazonino Mendes. 

O Sr. Amazonino Mend_es - Gostaria de esclarecer, co_~ 
a devida vênia, que a matéria não está sendo s~ubinetida à 
discussão_ e nem à votação. Daí eu me abalizar em solicitar 
o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Nobre Sena
dor Amazonino Mendes, V. Ex~ não poderá apartear, porque 
o nobre Senador Jutahy Magalhães está encaminhaç.do a vota
ção quando não é perrriitido aparte. 

O Sr .. Amazonino Mendes - Gostaria de poilderar a V. 
Ex• pois parece-me que a matéria não está sendo discutida 
nem votada. Não está na pauta para votação. Então S. Ex• 
não está encaminhando votação nenhuma, não há nenhuma 
votação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- )á encaminhei a parte 
principal, que foi a cjiit!stã()do artigo. -

O_ Sr. Am.azonino Mendes - A matéria não está nem 
incluída na pauta de boje. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quero chamar a aten
ção para o fato de que a urgência para esta matéria foi votada 
ontem. Foi aprovado o pedido de urgência ontem, e a matéria 
vai ser incluída na Ordem do Dia de amanhã. Então, pessoal
mente acho -peço que os- Srs. Senadores verifiquem se há 
ou não razão nessa preo·cupação -.: qüê 'o assunto deve ser 
debatido no âmbito da Comissão de_ Assuntos Económicos, 
e não vir para o Plenário para se' decidir sem conhecimento. 

O Sr. Amazonino Mendes- Eu pedi o aparte, e peço 
vênia ã Mesa, pó is a matéria é da mais alta significação. E 
o próprio Senador Fernando Henrique Cardoso também, me 
parece, no mesmo rumo, pede aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O Senador 
Jutahy Magalhães pediu a palavra para encaminhar a votação 
do Requerimento n~ 702. Agorã S. Ex~ es~á riOutro ~ssu_~to. 

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- Já falei que VOIJ yotar 
contra este requerimento, porque lião posso dar o ayal a uma 
maté(ia que· é inteiramente oposta ao meu pensamento. Mas 
aproveitei e pedi licença, pqrque Vou ter qUe ·me auSentai 
daqui a pouco, e amanhã não estarei aqui. E esta- niatéria 
é da maior importância. E, no meu ente-ndimento, deveria 
~er examinada com o cuidado necessári-o; e· não-em regime 
de urgência em Plenário com o parecer emitido aqui em 
plenário, sem que se estude a questão que é do maior interesse 
nacional. Não é apenas uma questão regional. É uma questão 
.de interesse nacional. Se o mérito_-mostraJ;' que deve ser feito 
como está no prOjeto, ótimot Não podemqs votar es_sas maté
rias em regime de urgência àqui, oom um pare_cer que {dado 
em plenário, parecer praticamente oral, que ninguém exami
na, porque não tem condições de fazê_-lo! Essa-é a minhã. 
reclamação e é 6 meU pcidiâO aos Srs. Lídefes para que exami-

- nem a matéria. Se quiserem votar~ votem. Estou levantando 
a questão para que haja atenção da Casa no sentído de não 
se votar matéria desse tipo em plenário, com um parecer 
emitido às pressas. - · . . 

0 SR. PRESIDENTE (Lucídio Yortella) ~ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP~ Para encaminhar 
a _vOtação. Sem revisão do orador.) ---Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, examinamos aqui a propositura do Se~ador Marco 
Maciel, Líder do Governo e do PFL, pedindo que seja trans
critO nos Anais do Senado Federal o artigo do Dr. Cid Herá
clito de Queiroz intitulado ''A Constituiçãó manda." 

O argumento do Dr. Cid Heráclito de Queiroz é sobre 
como a Constituição ordenaria a privatização ou a liqüiêl.ação 
numa empresa estatal, no caso, a Usiminas·. '- -

· Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, para tecer considerações sobre o que 
a Constituiçãô manda fazer e que o Governo desobedece. 

Refiro-me ao fato de ter_recebido comunicação, há pouco, 
de jornalistas que estão no Ministério da Ação Social, infor
mando-me que está sendo encaminhado para o· me-u gabinete 
um caminhão de documentos_. Informa o Ministério da Ação 
S_ocial que o meu gabinete talvez não comporte o volume 
de documentos que a LBA e outras instituições do Ministério 
da Ação Social estão me enviando, em resposta a requeri
mento de informação, no qual solicitei todas as notas de empe
nho da referida i!lstituição no período compreendido entre 
15 de março e 30 de setembro. 

- Há duas semanas, uma senhora da LBA- telefonou ao 
meu gabinete, dizendo que era muito grande o volume de 
documentos. Como eu estava pedindo aquilo? Pedi a ~inha 
chefe de gabinete, a Sr" Eduise Cardoso, que explicasse à 
responsável da LBA que bastaria o Gov~P!9 Iig_ar -~_-p!eno 
acesso ao Sistema ID.tegrildo de Administração Fina_nceira com 
meu gabinete que não teria mais a necessidade de pedir tantos 
papéis. 

O SR. PRESfDENTE (Lucídio Portella) - Senador 
Eduardo Suplicy, o Regimento Iriternó, art. 14, § 19 esta-
belece: -
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"§ 1<:> É vedado a-o-orador tratar de assunto estra
nho à finalidade do dispositivo err{ que se basear a 
concessão da palavra." 

O SR. EDUARDO SUPLICY -~r. Presidente, pedi a 
palavra para contraditar. 

Vejamos qual o tema do item 4. Chama-se "A Consti
tuição manda". Fala do que manda a Constituição. -A Consti..; 
tuição manda, nos artigos 49 e 70, que cabe ao. Congresso 
Nacional fiscalizar os atos do Executivo. Então, a Constituição 
manda que o Governo Federal dê todos os instrume;ptos, os 
mais modernos, para que qualquer Senador possa examinar 
os ates do Executivo. No caso, as notas de empenho. a qual-
quer momento. _ 

Considero um absurdo o fato de b,_á três meses, pratica
mente~ o Governo estar adiando este ·problema. O Presidente 
Mauro Benevides enviou carta ao Miniªtro Marcíli<? Marques 
Moreira no dia 19 de setembro, foi protocolada e a,té hOje 
não há resposta. Há duas semanas, o Ministro Jarbas _Passa
rinho disse que iria reSOlver, que iria, inClusive, pedir um 
parecer do Sr. Inocêncio Mártires Coelll.o e de outros procura-· 
dores. Parecer sobre o quê, Sr. Presidente? Sobre aquil<;> que 
manda a Constituição'? Não é mais possível! É um desrespeito 
a esta Casa! 

O Presidente Fernando Collor de Mello deveria- estar 
respeitando o Presidente do Senado. Se há mais de um_ mês 
o Presidente Fernando Collor de Mello chamou a, 11tenção 
dos Ministros porque não atendiam, muitaS vezes cOmo devia, 
aos Deputados, aos Senadores, imagine, então, este caso! 
O Presidente do Senado envia uma carta ao Ministro Marcfl.io 
Marques Moreira, onde pede que seja- obedecida a Consti
tuiçãO, mas não é. Diversos Senadores, inclusive dos partidos 
que apóiam o Governo, já disseram para mim que tenho 
toda razão neste episódio:- Os dive®s Senadqres de todos 
os partidos deram todo_o apoio. Então~ o que espera o Gover
no? O-Presidente Fernando Collor de Mello diz nas suas entre
vistas que não tem nada a esconder. Entretanto, tem a escon
der. 

Não é possível, Sr. Presidente. Estou falando com esta 
indignação, porque é em defesa desta instituição, em defesà 
de todos os Senadores e Deputados do Congresso .Nacional. 
E se o Ministério da Ação Social está gastando tanto papel 
que necessita de um caminhão para entregar aqui, é responsa
bilidade deste Governo. 

E para provar que não adianta desligar o SIAF, pedi 
todas as notas e continuarei a pedir de cada um para demons
trar que este Oovemo que fala em modernidade não permite 
ao Senado Federal que use o instrumento· da modernidade, 
que é_o computador. 

Perdão pela indignação, Sr. Presidente, mas chega a um 
limite a paciência dos que representam o povo nesta Casa. 
Muito obrigado a V. Ex• · -- -- -

O Sr. ·Mário CovaS -Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. . . . ·- .... . _ .. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. . _ ~ . 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, vou votar contra 
o requerimento por várias razões. O Senador Eduardo Suplicy 
apresentou algumas. Mas a minha tendência é votar contr_a 
todos os reque·rimentos daqui para a frente. Não posso mais 
correr o risco no bom exercício do meu mandato e ser sur-

preendido com certas coisas. O Regimento as protege, sem 
dúvida nenhuma, mas é razoável que essas coisas ocorram._ 

O Senador Jutahy Magalhães há pouco lembrava que 
um projeto da maior significação e importância para a Nação 
inteira tramita nesta Casa. A mensagem do Executivo chegou 
na Câmara, tramitou ali com urgência virulenta, foi aprovado 
em urgência urgentíssima; chegou aqui, foi à ComfsSão du
r~te algum tempo- talvez 4 ou 5 dias~ não foi designado, 
o rel~tor e ontem um.pedido de urgência, rigorosamente bali
zado_nas dimen~ões de natureza re_gimental, aprovou urgência 
para a tramitação do projeto rio senado. 

Acho até que poderíamos criar algumas normas de conví
vio interno que não_ nos obrigassem a esse tipo de coisa. A 
urg~ncia solicitada numa sessão extraordinária de quarta-feira, 
no fim da tarde, leva a matéria ã discussão numa sessão ordi
nária à qual se dá tão pouca importância "cj_Ue é realizada 
na sexta-feira de manhã, necessariamente sem votação. A 
votação_ é prdibida regimentalmente; isso fará com que, nessa 
hqra, se esgote a discussão da matéria e a possibilídade de 
-se apresentar emendas - possibilidade essa que foi restrita 
apenas a este instante. . _ _ _ _ 

Sr. ~residente, eu não gostaria mais de participar ou de 
conviver com este tipo de regra. Ela é regimental. Não houve 
nenhum sobrepasso ao Regimento. É verdade que isso põdia 
ter ~ido feito na sexta-feira, de tal maneira que a matéria 
entrarja _pata discussão na terça-feirã e, pOrtanto, ganharia 
esse período, inclusive para a apresentação de emeridas. Isso 
me torna temerosO, Sr. Presidente,· quanto--à aprovação de 
req~erimentos. 

De forma que, neste como em outros casos, goStaria que 
a Mesa -~onsi_derasse, salvo manifestação em contrário, que 
meu voto é não. Votarei sistematicamente contra requeri~ 
mentes aqui, exatamente para que esse tipo de coisa não 
ocorra. Não acho que isso serve a ninguém. Não serve ao 
P$, não serve à zona Franca, não serve à_ Nação como um 
todo e não serve a este Senado~ Não sei se Serve ao Executivo. 
A rigor, não é porque a mensageni téve origem no Executivo 
que devemos apreciá-la desta maneira. 

A meu ver, não é muito- que o Senador e o Senado Federal 
reivindiquem a úniCa coisa qUe podem fazer: a posSibilidade 
de discutir a matéria._ Mas tal qual as coisas se colocam, corre
mos sempre o risco desse tipo de conseqüência. Estamos agora 
com a matéria para ser discutida amanhã, em uma sessão 
que meramente existe para o objetivo de _transpor o obstáculo 
regimental; ou seja de fazer cumprir o prazo a partir do qual 
a possibilidade de mandados aparece. Dentro dessa ordem 
inversa, Sr. Presidente, votarei sistematiCamente contra qual
quer requerimento, particularmente. 

O Senador Eduardo Suplicy lembrou, com propriedade, 
que o requerimento manda inserir ou transcrever noS Anais 

um artigo cujo nome é "A ConstitUição Manda." Parece que 
estamos dando pouca impOrtância para -isso. NãO adianta 

muito inserir nos Anais, já que, mesmo queira ler, isso só 
vai acontecer daqui a 30 dias, quando receber o Diário do 
Congresso Nacion~. Quem sabe poderemos fazer algo melhor. 
Ao invés de transcrever nos Anais, vamos tentar cumprir 
a Constituição Federal. Estaremos muito mais com o eSpírito 
do artigo do que transcrevendo nos Anais, quando se presta 
meramente uma homenagem a quem o fez. 

Não aceito is.so, Sr._Presidente. Repito não votarei mais 
a fav.orde nenhum requerimento, salvo quando explicitamente 
me _m_anifestar a respeito. Fora disso, gostaria que a Mesa 
considerasse_ o meu voto contrário em cada oportunidade que 
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se apresentar aqui um requerimento. Inscrevo-me nesse Mário Covas porque o artigo defende uma _tese com ã qual 
dispositivo, Sr. Presidente, porque estamos discutindo este não concordo, politicamente. 
requerimento, agora, porque me manifesto dentro dele. Não O_artigo foi escrito antes da votação do Projeto de :Oecre-
tenho outras alternativas para fazê-lo. ~q_ Legislativo do Sena~or Maurício_ Çorrêa, e do P:roj_eto de 

Porém, seja nesSe CasO-CIU elnquã]quer outro, eu--gostaria- Decreto Legislativo da Senadora Jú"ilia Mari$e e, bem assim 
que a Mesa considerasse que este Senador vota contra os da Medida Provisória n" 299. -
requerimentos, salvo quando explicitamente me manifestar POrtanto, jã naquela altura, o Dr. Cid Heráclito de Quei
a favor, o que farei- noS- Cã.soS em -que_ for poSSíVéf, em que- roz defendia a tese de que tudo que constava dos a tos norma
rigorosamente estiver d~ acordei. Casc(cõriti'ário, Sr:-PreSi- tivos baixados pelo Poder Exectitívo, ou seja, do Decreto 
dente, não posso aceitar -mais, tninqüila e passivamente, uma- sobre a privatização da Usiminas e do edital sobre o leilão 
regra regimental que, a rigor, imp~de a_mim e a todos os _para a venda daquela estatal, estava perfeitamente de_ acordo 
demais de discutirCin-CoD.cretamen-te uma- queStão. - com a Con_stituiçãSJ e com a lei, o que não corresponde à 

Essa qUestão sequer pode ter sido ãniniCiãdã. COmo algo verdade. Ficou mais do que demonstrado, através dos debates 
discutido antes dentro da sociedade, que foi sU.cessiVãmente no Senado, na Câmara, no Congresso Nacional que outra 
preparado em debates preliminareS e depois veio a este sena- é a situação, tanto assim que o próprio Governo teve de 
do; não, pelo contrário, a questão vem da Câmara, onde lançar mão de uma Medida Provisória para tirar sua própria 
também obedeceu a um processo desse tipo; agora vem ao dúvida, tentando interpretar a Lei n9 8.031, de 1990. 
Senado para receber uma característica de urgência que, no Portanto, não posso realmente concordar que esse artigo 
final, tendo em vista a localização estratégica_ de suasolicita- seja inserido nos Anais do Senado. Votarei contra, embora 
ção, uma a extraordinária-na qmi"rta-Ieif3.; sesSão cOlOca como deix~ ___ a minha bancada, à vontade, para -se posiciÓnat sobre 
dispositivo em discussão na sexta-feira, e de ·encerrãriiento -a matéria. 
certamente da discussão, com a inviabilização de qualquer Quero ainda esclarecer, Sr. Presidente- já que V. Éx~ 
emenda. permitiu que o aSsunto fosse tratado, neste momento, pelos 

Portanto, Sr. Presidente, em que pensem os nomes e nobres Senadores Jutahy Magalhães e Mário Covas- que 
o apreço que tenha, seja pelo apreSentador,do requerimento, assinei O requerimento de urgência simples para a tramitação 
Senador Marco Maciel, seja pelo Sr. Cid Heiáclito de Queiroz, do Projeto de Lei que dispõe sobre a concessão de novos 
o apresentador do artigo, embora muito provavelmente con- incentivos â Zona Frinca de Manaus, oriundo da Câmara 
cardando com o teor do mesmo quero posicioli3.f-riiCD.isSO dos Deputados, mas esperava que o mesmo não tivesse- sido 
politicamente. Daqui para frente votarei qualquer ieqUed- votado na sessão extraordinária de ontem. Ele deveria esperar 
menta, a não ser que explicitamente desta tribuna me mani- um pouco, potque, na verdade, o nosso propósito é que essa 
feste a favor;· fora disso eu gostaria que a Mesa considerasse, matéria seja debatida com mais tempo, com mais profun
desde logo, como voto contrário a qualquer requerimento didade pelo Senado. Não temos nenhum interesse que esse 
que peça urgência_,_l_nserção, ou Qualquer -Oõira çoi~a- desse projeto seja votado em caráter de urgência urgentíssima, tanto 
tipo; que considere que este Senador coloca-se sucessivamente assim que não concordamos com a urgência mais célere, que 
contrário a isso, até que se consiga -deSSã maneira, e eVitando exigiria 54 assinaturas dos Srs. Senadores. 
essas -coisas, em matéria desse significado, um tratamento Mas, tia verdade, o que colocam os Parlamentares do 
mais equânime. Eu gostaria de ser submetido a um processo _Amazonas é que, depois da nova política industrial do Senhor 
de discussão, de votação, de aferiçãO de vontade majoritária. Presidente da República, se não houver novos incentivos à 

Não gostaria de ser-atropelado por uma discussão que, Zona Franca de Manaus, ela não sobreviverá. 
afinal, não se travará, ou por uma decisão que, afinal, será Entretanto, estou ciente das divergências entre o Projeto 
conseqüência meranienie de lances de natureza regimental. do Senhor Presidente da República e as bancadas do NOrte 

Parece-me que isso é pi"Ofundamente danoso para a vida e d_o Centro-Sul. A meu ver, devemos, se possível, tirar uma 
do Senado, para a vida da Nação e, seguramente, não traz linha de entendimento sobre a matéria, para que ela seja 
benefícios a quem quer que Seja. _-________ - votada, inclusive, com emendas no Senado e volte ã Câmara 

Então, Sr. Presidente, manifesto-me contra o· requeri- dos Deputados. 
menta, com-as desculpas, evidentemente, ao Senador Marco O Senador Amazonino Mendes está ciente disso, o pr6-
Maciel que não recebe de minha parte nenhum tipo de res- prio Govelnadoi Gilberto Mestrinho já tem a informação, 
trição. e desejo apenas dizer ao nobre Senador Mário Covas .que, 

Mas, no que se refere à conduta deste Senador, quero ao Côilfrârio do que S. Ex' afirmou, o Relator já esta desig
que isso se torne uma praxe para a Mesa e é o que neste nando há alguns dias: é o Senador, Onofre Quinan, de Goiás. 
instante formulo como petição ao Presidente do Senado. S. EX~ já está debruçado sobre o estudo do projeto, e vamos 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio -Portella) - Concedo a 
palavra ao Senador Humberto Lucena para discutir. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB _-,PB. Para discu
tir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a matéria em discussão 
é o requerimento do Sen. Marco Maciel, pedindo a inserção 
no_s Anais do artigo- intitulado "A Cons?tuição ;Manda", de 
autoria do Dr. Cid Heráclito de Queiroz, ll respeho da priva-
tização. - - - ----- :_ - - :_ -

Adianto logo, -~r. __ :p~~~i~~-nte, Srs. Senadores que q meu 
voto é contrário, mas .tmfua posição diférente da do Senador 

ter o maior cuidado para que ele seja apreciado pelo Senado 
com a maior responsabilidade e o maior cuidado possível, 
a fim de que se vote um projeto de lei que corresponda aos 
inte-resses, não apenã.s do Amazonas, mas· de todo o País. 
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidnete. 
__ 0 SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a 

palavra ao Senador MauríCio Corrêa. - - -

.. O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami: 
~ar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, de igual 
f~rma, não tenho como aprovar a inserção cjeste artigo nos 
Anais do Senado pelas razões conhecidas: há discordância 
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entre o ·que escreve o nobre ex-Procurador-Geral da Fazenda, 
Dr. Cid Heráclito, e a posiçãá por nós as-sUittida. Com as 
mesmas argumentações do Senador Humberto Lucena, posi
ciono..:me contrariamerite--à aprovação deste requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao Senador Josaphat Marinho. 

_Daí por que, Sr. Presidente, sem querer polemizar numa 
questão que, para mim, não tem outro objetivo se não exer
citar o debate e a discussão, eu gostaria de, mais uma vez, 
dizer que entendi que o artigo do Sr. Cid Heráclito de Queiroz~ 
ex-Procurador da Fazenda Nacional, merece uma reflexão 
para todos nós. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para encami- O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Não havendo 
nhar.)- Sr. Presidente, votei contra todos os processos que mais quem queira fazer uso da palavra, encerro a discus-são. 
transitaram por aqui referntes à privatização da Usiminas; =-- O Sr. Humberto Lucena - Peço a palavra pela ordem 
Voto, porém, pela inserção do artigo nos Anais do Senado. Sr. Presidente. __ _ __ ' 
Não há nenhuma contradição nos dois procedimentos. Não --- -- -
estou aderindo às razões do artigo do Procurador Cid Herá- O SR. PRESIDENTE(Lucídio Portela)- Concedo a pa-
clito Queiroz, estou admitindo que ingresse nos Anais do lavra a V. Ex• 
Senado para conhecimento geral. É da praxe da Casa. Toda · O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB.) -Pela 
vez que um documento a respeito do qual se pede transcrição arde"!_.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores, para não prejudicar 
é decente, é sério, nãci ofende a ningué~,_ a transcrição nor- o res~ante da Ordem do Dia~ diante Pa possibilidade de uma 
malmente deve ser concedida, faz parte da tolerância demo- verificação de votos, não vou exercitar o meu voto de Líder. 
cráticâ~ ---- - Peço, porém, ·que V. Ex• faça constar da Ata o meu voto 

Se outro dia aqui estivesse presente, teria votado contra pessoal contr~rio ao requerimento, pois há matérias impor~ 
a inserÇãó:õ.Os-Aflais do Senado de um documento assim solici- tantes na Ordem do Dia, pendentes de votação do Plenário. 
tado pelo nobre Senador Esperidião Amin. Aproveito a opor;; 
thnidade para fazer a ressalva. Naquele momento, não tive O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em votação. 
oportunidade de fazer, por estar ausente. É que ali a trans- (Pausa.) 
crição do documento envolvia uma acusação ao Sr. Luís Carlos Os Si's. senadores qUe o aprovam queiram permariecef 

sentados.___ _ 
Prestes, a respeito do uso de dinheiro recebido do estrangeiro. Aprovado 0 requerimento, contra 0 voto dos Senadores 
Eu teria vOtado contra, porque, naquele caso, 0 documento Humberto Lucena, Mário Covas, Eduardo Suplicy, Maurício 
envolvia a honorabilidade de um grande líder político, do Corréa, Cid Sabóia de Carvalho, Ep1tácío- Cafc::,.teira e DiValdo 
qual se podia divergir, como tanto se divergiU, ·mas -a quem Suruagy. 
se devia respeitó,-pelo sacrifício, pela audácia com que defen~ Será feita a transcrição solicitada. 
deu suas idéias. No caso, não. O ex~Procurador apenas defen
de a legitimidade da privatização da Usiminas. Continuo a 
pensar contrariamente a essa legitimidade, mas, em nome 
da compreensão- democrática, admito qtie se inscreva -nos 
Anais do Senado o documento. É uma forma de permitir 
o contraste entre opiniões- diversas. 

É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANS
CRIÇÃO É SOLICITADA: 

A CONST!TUIÇÁO MANDA 
Cid Heráclito de Queiroz 

O Sr. Marco Maciel - Si. Presidente, peço a palavra, Com -a proximidade da realização do leilão para alienação 
para encaminhar. do controle acionário da Usiminas, foram desfechadas diversas 

e persistentes ações de natureza política e jurídica,-objeti-
0 SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a vando, na realidade, impedir o início efetivo do Programa 

palavra a V. Ex• Nacional de Desestatização prescrito pela Lei n9 8.031190 e 
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar conduzido pelo Presidente do BNDES, o competente e perse

a votação. Sem revisãO do orador.) -Sr. Presidente, eu verante Eduardo Mediano. 
gostaria de, em rápidas palavras, dizer a V. Ex~ e ao Plenário Sob o ângulo político, alega-se que a··privatização da Usi
que, ao solicitar a trariSCiição tlo artigo do Procurador Cid minas contrariária o interesse público e, sob o prisma jllridico, 
Heráclito de Queiroz publicado no jornal O Globo, eu quis, qUe a aceitação das chamadas ~·moedas de privatização" (cru
de alguma forma, trazer a debate uma questão que, ao meu zados novos, DFA, OFND, TDA etc ... ) não teria apoio na 
ver, é extremamente atual e diz respeito aos rulnos da privati- lei. 
zação no nosso País. Como- S. Ex• faz uma série de conside~ -Esse questionamento desvia, no e-ntanto, a discussão do 
rações extremamente procedentes, inclusive, com relação ao ponto central que é posto de lado e sequer é abordado, mesmo 
processo legislativo, inclusive, a exegese da nova ConstitUição, nas vias judiciais. E que a ConstitUição de 1988, vencendo 
achei que seria de bom alvitre que toda a Casa dele tomasse as :profundas e acirradas discussões nos contextos teóricó .. c:i 
conheclmento. De maiS ã. niãis; eu, ConCofdando com o que ideológico, manda privatizar as empresas estatais. 
aqui falou o Senador Josaphat Marinho, entendo que por Com efeito, pelo inovador e incisivo preceito do art. 173, 
ser esta a Casa- da democracia, a Casa do debate, a Casa a nova Carta-, resSalvados os casos nela expressamente previs
da controvérsia, não pode, enf absoluto, divergir -da traD.s- tos, a exploração direta de atividade eco_nômica pelo Estacj.o 
criçáó- de um artigo que traz, a meu ver, argumenteis que só será permitida quando necessária aos imperativos da sego
contribuem para o debate so_bre privatizaÇão em nossO País. rança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme defi~ 

Lembrou com propriedade o Senador Josaphat Marinho nido.em. lei. · . 
ser freq üente, aqui na. Casa, a transcrição de artigos das mais Os casos ressalvados pela própria Constituição são apenas 
diferentes tendências, opiniões, publicados nos mais diversos quatro:_ a Empresa de Correios e- Telégrafos (art. 21, X e 
órgãos da imprensa brasileira. -XI), a Telebrás e suas subsidiárias de serviços .telefónicos 
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(art. 21, XI), a Petrobrás e algumas de suas subsidiárias _fart. 
177) e o Instituto de Resseguros do Brasil (art. 192, I). Re.ssal, 
vados em lei, nos termos do art. 173 da Constituição, há, 
apenas, o Banco do Brasil S.A. (art. 2' § 3', da Lei n' 8.031). 
Outra lei (corno a MP n' 26/89, expedida no Governo Sarney 
e recusada pelo Congresso) poderia listar mais algumas empre
sas, como, por exemplo, a Casada Moeda do Brasil, detentora 
de monopólio legal, o BNDES e a Caixa Econômica Federal, 
pela natureza predominantemente pública dos serviços que 
prestam. Nos planos estadual e municipal, a lei poderia excluir 
da obrigatória priVatiZaÇãO as- compãnhias de água e esgoto 
e os bancos de desenvolvimento. - -

Todas as demais empresas estatais -federais, estaduais 
e municipais - devem ser imediatamente privatiZadas ou li
quidadas, sob pena de violação do mandamento constitucio
nal. É esse, precisamente, o escopo da citada Lei n9 8.031, 
que regula o procedimento de privatiza-ção, o modus faciendJ, 
bem assim da Lei n9 8.029/90., qUe presCreveu a liquidação 
de diversas empresas estatais federais (Portobrás, Siderbrás, 
Embrafilme, Caeeb, Infaz, EBTU, Interbrás e Petroniísa). 

A rigor, diante da natureza imperativa do art. 173. da 
Constituição, nãO haveria necessidade de lei para ordenar 
a privatização ou a liquida-çãO da empresa estatal. O dispositivo 
não permite a existência dessas empresas e, por essa razão, 
confere poderes implícitos ao Executivo para desestatizar as 
empresas que não estejam ressalvadas. As Leis n(>S 8.029 e 
8.031 justificam-se por-pieS:creverein ptõcedimentos especiais 
para a privatização e a liquidação. A criação 4a empresa e~ta
tal, sim, depende de lei (Const., art. 37,XIX e XX). 

Destarte, o multicitado_ art. 17_3 da nossa Carta preceitua 
que as empresas estatais usu]eitam-se -ao regime IUildico pró
prio das empresas privadas" e, dessa forma, no caso da Usimi
nas, a controladora do seu capital não está sujeito, -quailto 
à alienação das ações representativas do -capital de sua subsi
diária e à fixação das condições de pagamento, se não ã decisão 
assemblear, tal como uma h_o,ld_iDg privada procede em relação 
a suas controladas. _ 

Assim, tanto no plano jurídico como no político não- se 
pode, de modo algum, contestar a privatização da Usiminas, 
com alegações de ilegalidade ou ilegitimidade, abs~raindo-se 
das regras maiores~ quais sejam as ~D.b'íinas constituciO-nais, 
translúcidas e peremptórias. 

Além disso, a Lei n~ 8.031 atribui competência à Comissão 
Diretora do Programa para estabelecer as condições gerais 
da privatizaçâo (artigo 6', VII), o que abrange a faculdade 
de dispor sobre outras formas ·de pagamento do preço, afora 
aquelas obrigatórias, enumeradas no_ seu art_._ 16 e noutros 
textos legais. 

Nessas condições, a MP n~ 299-, -em que -pe-se~a-reâação 
defeituosa, tem por escopo- não propriiuriente iifterpreta:r a 
lei, nem tampouco conferir nova atribuição à comissão, mas, 
pura e simplesmente, reafirmar que o art. 16 da Lei n~ 8.031, 
não só obriga o alienante das ações (no "caso Usiminas", 
o alienante não é- a União, mas a Siderbrás, empresa regida, 
nessa matéria-, pelo direito privado) a aceitar, como também 
assegura aos adquirentes o direito de _u_sar as DlQdalidades 
nele enumeradas. A MP não amplia a competência, de que 
o Executivo já'díspõe, para estabelecer outras cond_ições ou. 
outras "moedas de pagamento". 

A coletividade - pagando tributos e assim propiciando 
os recursos financeiros para cobrir os déficits-e--realizar os 
investimentos das estatais - não pode suportar, por mais 

tempo, filigranas políticas e jurídicas, que importam proscras~ 
tinar_a desestatização regulada por uma lei, que dá vida plena 
a preceito constitucional límpido e terminante. 

Enfim, a Constltõ.ição ordena a privatização. A lei regula 
a matéria. Vamos obedecê~las fi~l e.i.ntegralmente, sem tergi
versações. Tendo notícias diáriãs sObre a desestatização em 
marcha no Leste Europeu, na Inglaterra, na França, em Portu
gal, na Alemanha, na Itália etc., a sociedade brasileira está 
impaciente. -

-~·)~id Heráclito de Queiroz é a~voga~o. e ex-Procurador-Geral da Fazenda Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n~ 8, de 1991, de autoria do Senador Carlos De'Car~ 
li, que _altera a redação do inciso I do art. 43 do Regi
mento Interno, do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob n" 329.e 330, de 1991, das 
Comissões _ 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário; 
e 

- Diretoi"a, favorável. 
A matéria constOu da pauta da sessão de _3 do corrente, 

quando teve_ sua_ apreciação adiada para hoje. 
~-n;t discussão o projeto~~ tu~o único. (PauSa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da -palavra, está 

encerrada a discussão. 
-Em votação. 
OS Srs. _Senã.dores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . . . . _ _ 

- A matéria val à Comissão Ditetora para a redação final. 
É o seguinte o- projeto aproVado: ... 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 8, DE 1991 

_Altera a redação do inciso I do art. 43 do Regimento 
Interno do seriado Federal. 

O' Senado Federal resolve: 
Art. 1' O inciso I do art. 43 do Regimento Interno 

pãs'sa a vigdrá.í com- a seguinte iedação: -

I----:- Quando, por motivo de doença, se encontre 
impOssibilitado de_ comparecer âs sessões do Senado, 
requerer licenÇa, instruída com laudo de inspeção de 
saúâe." - - - - -

-·Art. 43. 

Art. 2<1 Esta_resoluçã<Jentra ein vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 6: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu~ 

ção n' 71, de 1991 (apresentado pela Comissão de As· 
suntos Econômicos-Coirió Conclusão de seu Parecer n~' 
365, de 1991r;iJ.ue modifica a~ ementa e o artigo I' 
da Resolução n' 42, de 1991, tendo. 
. ~ PARECER FAVORÁVEL, sob n' 366, de 1991, 
da ComisSão - -

- de Constituição, Justiça e Cjdadania 
A matéria ficou sobre a mesa durante 5 sessões -ordinárias_, 
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a fim de receber emendas, nos termos dos arts. 235: letra 
f, do Reginiento Interno.' _ o·:--

Ao projeto-hãO~fofaffi apreseirfãdãS emendas.---~ 
Passa-se à discuSSãC)do projeto, em turno único: (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer liso -da palavra, está 

enecerrada a discussão. · ' · - - - --
Em votaÇão.-
os SrS: -senadores ·que o aprovam queiram pernüúiecer 

sentados. (Pausa.) ~ 
Aprovado. 
A matéria vai ã Comissão Diretora pãra a redação finâl. 

É-o seguinte o projeto aprovado: - -

PROJETO DÊ liÉSOLUÇÃO N•71' DE 1991 

Modifi~ a ~mfnt;i. e o artigo 1 ~ da Resolução n' 
42, de Í991. ~ · 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• A ementa da Resolução n• 42, de 1991, passa 

a ter a seguinte redação·: 

"Autóriia a República Federativa do Brasil a ga
rantir o contrato de empréstimo externo a ser_ celebrado_ 
entre a Companhia Docas do Estado âe Sao Paulo 
e o Ovel"Seas Econ6mic Coopération Fund- OECF, 
no valor de atéY 28,889,000,000 (vinte e oito bilhões, 
oitoceritbs e oitenta e ilóve niilhões de ienSfãponeses), 
destinado a financiar, paici31mente, a expansão do Por
to de Santos." 

.Art. 2• O artigo l• da Resolução n<>42;-ae 1991, passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 19 É autorizada, na forma da Resolução 
n' 96, de 15 de dezembro de 1989, do Senado~ Federal, 
alterada pela Resolução n• 45, de 19 de outubro de 
1990, a garantia da República Federativa do Brasil ao 
contrato de empréstimo externo a ser celebrado entre 
a Companhia Docas do Estado de São Paulo e o Over
seas Economi Cooperation Fund _- OECF, no valor 
de até Y28,889,000,000 (vinte e oito bilhões, oitocentos 

. e oitenta e nove milhõesde iens japoneses), com a finali
dade de financiar, parcialmente, a exiJiiilsão d6]?orto 
de Santos." · 

___ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sêntados. (Pausa.) 

- Aprovado. 
A matéria vai ã Comissão Diretora para a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: _ _ _ 

PROJETO mi RESOLUÇÃO N'75, DE 1991 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São. Paulo a 
contratar operação de crédito no valor de 
FLS17 .529.900,00 (dezessete milhões, quinhentos e vin
te e nove mil e novecentos florins holandeses), para 
a importação de equipamentos destinados aos hospitais 

. da rede municipal. 

O Senado Federal resolve: 
· A:rt. 1"' É a Prefeitura Municipal de São Paulo, nos ter

moS da 'Resolução n9 58/90, do Senado-Federal, autorizada 
a contra'tar operação de crédito no valor de FLS17 .529.900,00 
(dezessete milhões, quinhentos e vinte e nove mil e novecentos 
florin_s holandeses), para a importação de equipamentos desti
nados aos hospitais da rede municipal e hospital do servidor 
públiCo municipal. 

Art. 2" As condições financeiras básicas da operação 
de crédito_ sãõ- as seguintes: - · 

a) devedor: Prefeítura do Município de São Paulo; 
b) credor: Philips Expor! B. V. (Eindhoven~-Holanda); 
c) valor de crédito externo: FLS14.900.415,00 (85% ); 
d) pagamento inicial: FLS2.629.485,00 (15%); 
e) juros: 6,5% a.a.; 
f) despesas gerais': as razoáveis, limitadas a 0,1% do total 

do crédito. 
g) c:Ondições de pagamento: 
-do principal financiado: 85% -FLS14.900.415,00, em 

12 prestações semestrais, igUais e consecutiVas, vencendo-se 
a primeira 360 dias contados da data de embarque. 

.. -do pagamenfo inicial: 10% (FLSl. 752.990,00) na data 
de emissão da guia de importação; 5% (FLS876.495,00), con
tra apresentação dos documentos de embarque 

- do_s_ juros: vencidos semestralmente; 
-das despesas gerais: mediante comprovação, em cru-_ 

zeiros, exceto no que for imprescindível_à_ocorréncia dos gas
tos que só possam ser realizados no exterior. 
--- Art. 3" A autorização concedida por esta resolução de
verá ser exerçida num prazo de 18 meses, contados da data 

O SR. ~PRESIDENTE (Luddio Portella) ..:. item 7: de •ua vigência. ~ ~ ~ ~ 
DiScussão, em turno -único, do Projeto de-Resolu- Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua 

ção n• 75, de 1991 (apresentado pela Comissão de As·~ publicação. 
suntos Económicos como conclusão_de seu Parecer n9 

379, de 1991), que autoriza a Prefeitura Municipal de 0 SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Item 8: 
São Paulo a contratar operação de crédito no valor Discussão,,em turno único, do Projeto de Resolu-
de FLS 17.529:900;00 (dezessete milhões, quinhentos ção n• 77, de 1991 (apresentado pela Comissão de As-
e vinte e nove mil e nove-centos floriris holandeses), suntos Económicos como conclusão de seu Parecer n~ 
para a importação de equipamentos destinados aos hos- 381, de 1991), que autóriza, em caráter excepci_onal, 
pftaiS âa rede municípal e hospital do servidor público a prorrogação do prazo de validade dos efeitos da Reso-
municipal. lução n• 71/90. . . 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi- A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi-
nárias, a fim de rece_ber emendas nos termos do art. 235, nárias, a fim de receber emendas, nos tàmos do art. 235 
letra f, do Regimento Interno. Ao projeto não foram apresen~ letra f do Regimento Interno. Ao projeto não forãm "apresen-
tadas emendas. tadas emendas. 

Passa-se à discussão do projeto em turno único. ~ausa.) Passa-se ã discussão do projeto erti tutnõ-único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira faZer usd. da palavra, está Não havendo quem qu~ira faZe-r tisó da palavra, vou en-

encerrada a discussão. . cerrar a discussão. -
EIIl votação. Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora pai-a fedação final. 

b o seguinte o projeto aprOVado: -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 77, DE 1991. 

Autoriza, em caráter excepcional, a prorrogação 
do prazo de validade dos efeitos da Resolução n• 71/90. 

Art. I• O art. 3' da Resolução do Senado Federal de 
n9 71, de 18 de dezembro d_e 1990, passa a ter a seguinte 
redação: - -

Art. 39 A autorização de que trata-esta resoluÇão 
será exercida até o dia 31 de dezembro de 1991." 

Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Item 9 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 81, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 
281 do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de ResoluM 
ção n• 81, de 1991 (apresentado pela Comissão de As
suntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n~' 
420, de 1991), que autoriza a República Federativa 
do Brasil a elevar temporariamente os limites de endivi
damento a que se refere o art 79 da Resolução n9 

96, de 1989, do Senado Federal, de oitenta e seis bi
lhões, trezentos e sessenta e seis milhões para cento 
e setenta e quatro bilhões e _seiscentos milhões de cru
zeiros para possibilitar a contraütção, pela Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, cóm garantia 
da União, tie equipamentos de fabricação·nac1onal, 
a serem utilizados no projeto de implantação da Usina 
Hidrelétriea de Xíngó. · · · ·· 

Discussão do projeto eni turno único. (Pausa.)_ 
Não havendo quem queira fazer u_so da palavra, vou en-

cerrar a discussão. Em votação; · - - -

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) .,..- Concedo a 
palavra a V. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o refe
rido projeto de resolução- se destina, como V. Ex~ anunciou
na ementa, a permitir que prossiga a CHESF realizando as 
obras de Xingó. Falar em Xingó, Sr. Presidente, significa 
mais energia para O Nordeste, livrando, inclusive aquela re
gião, da possibilidade de racionamento a partfr de 1994, se 
a obra não tiver o .desenvolvimento que a CHESF a ela está 
imprimindo. 

Para que isso ocorra, Sr. Presidente, o Governo se tem 
valido de empréstimos externos e também de operações com 
bancos nacionais entre eles, no caso específico deste projeto 
de resolução, o BNDES, que vai permitir, inclustve, o emprés
timo no valor de 86 bilhões para que a Companhia Hidrelétrica 

do São FrancisCo possa adquirir equipamento--O:e fabricação 
nacional que será utilizado na implantação da referida usina 
b.idrelétrica. A matéria, Sr. PreSidente, desceu a Plenário por 

-requerimento do Senador Divaldo Suruagy e, uma vez apro
vado, vem agora a votação. 

Por todos os motivos, Sr. Presidente, somos de parecer 
que a matéria seja aprovada, e_solicito dos demais integrarites 
desta Casa que adotem a mesma posição, porque a sua apro
vação vai fazer com que as obras de Xingó tenham contiimi
dade e possam prestigiar a engenharia nacici"nal e, de alguma 
forma, a nossa indústria, na proporção em que o empréstimo 
será utilizado na compra de equipamento nacional, viabili
zando, assim, a nossa incipiente, mas já bastante firme, indús
tria nacional. 

Era o que eu tinha a dhei, Sr. PreSidente~ 

O SR: PRESIDENffi (Lucfdio Portella) :_Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Apl-ovado. 
A matéria vai à Comissão Di:refófà para 3. reàaÇão final. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -Item 10: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 1'1' S3;Di'n991 

(Incluído em Ordem do Dia, noS termOs do art. 
281 do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção-o<> 83, de 1991 (apre_sentado pela ComisSão de As
suntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n" 
422, de. 1991), _que autorizéJ. _a Empresa Brasileira de 
Telecomunicações SIA - EMBRA TEL, a contratar, 
mediante gar~nt~a d~_ U niãb~ operação de crédito exter
no no valor de US$ 8,50(),000.00 ( oitó milhões e qui
nhentos_ mil dólares americanos), junto à Private Ex
por! Funding Corporation- PEFCO. 

Discussão do projeto em_turno único. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
E_m vota_Ção. - -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Díretói"a- pãra a -redação final. 

É o segúinte o-projeto aProvado:-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 83, DE 1991 

Autoriza a Empresa Brasileira de Telecomunica
ções S/ A - EMBRA TEL, a contratar, mediante garan
tia da União, operação de crédito externo no valor de 
US$8,500,000.00 (oitO milhões e quinhentos mil dólares 
americanos), junto à Private Export Funding Corpo
ration- PEFCO. 

O Senado Federal resolve: : 
Art. 1• É autorizada, na forma da Resolução n• 96/R9, 

propagada _()ela Resolução n9 45/90, do Senado Federal, a 
Empresa Bras-ileira de Telecomunicações SIA - EMBRA
TEL, a: contratar;mediante garantia da República Federativa 
do Brasil, operação de crédito externo no valor de 
US$8,500,000.00 (oito milhões e quinhentos mil dólares ame-
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ricanos), de principal, junto· à Private Export Funding Corpo
ration- PEFCO, estabelecida nos Estados Unidos da Amé
rica. 

Parágrafo único. A operaÇão de crédito externo a que 
se refere o caput deste artigo destina-se ao financiãmento 
parcial do Projeto de Segunda Geração do Sistema Brasileiro 
de Telecomunicaçõ-es por Satélite- SBTS. 

Art. 2~ As condições financeiras básicas da operação 
de crédito são as seguintes: -

a) valor: US$8,500,000.00 (oito milhões e quinhentos mil 
dólares americanos); 

b) prazo: 14 (quatorze) anos; 
c) carência: A (quatro) anos; 
d) taxa de juros: 10,14% a.a., fixos; 
e) comissão de compromisso: 0,5% a.a. (3/8 de 1% devi

dos a Pefco e 118 de 1% devidos .ao.Eximbank) sobre os 
saldos do empréstimo não.desembolsados; 

O de~pesas gerais: as razoáveis, limitadas _a até Q,l% do 
valor do crédito, além das despesas com impressão do contratp 
Oocal costs Joan agreement); 

g) seguro de crédito: 5,48% sobre cada desembolso; 
h) juros de mora: 1% a. a. acima da taxa de juros opera

cional; 
i) condições de pagamento: 
-do principal: em 20 (vinte) parcelas_ iguais, semestrais 

e consecutivaS, vencendo-se a primeira em 15-9-1995; 
-dos juros: semestralmente vencidos; 
-das comissões de compromisso: semestralmente venci-

das, sendo que as primeiras parcelas somente poderão ser 
pagas após a emissão do certificado de autorização expedido 
pelo Banco Central do Brasil; 

-das_ despesas gerais: mediante comprovação, em cru
zeiros,,exceto no que for imprescindível à ocorrência de gastos 
que só possam ser realizados no ~xteriOr; 

- do seguro de crédito: ap_6s a emissão_ :do certificado 
de autorização, diretamente ao Eximbank ou a_o_credor, desde 
que comprovado seu recolhimento no exterior; · 

j) desembolso: até 31-3-1995. 
Art. 39 A autorização concedida por esta resolução será 

exerCida no prazo de 12 (doze) meses, a partir de sua publi-
cação. - ---

Art. 4~> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotada a 
matéria de Ordem do Dia-. 

Sobre a mesa, redação final de proposição aprovada na 
Ordem do Dia de hoje, que, nos termos do parágrafO único 
do art. 320 do Regimento Interno, se não_ houver objeção 
do Plenário, vai ser lida pelo Sr. 1' Secretário, (Pausa.) 

É lida o seguinte: 

PARECER N• 429, DE 1991 
Da Comissão· Diretora 

Redação finaJ do Projeto de Resolução n9 81, de 
1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fiilal do ProjetO 
de Resolução n~' 81, de 1991, que autoriza a República Federa
tiva do Brasil a elevar temporariamente os limites de endivida
mento a qu'e se refere o art. 7~ da Resolução n9 96, de 1989, 
do Senado Federal, de Cr$86.366.000.000;oo·parã 
Cr$174.600.000.000,00, para possibilitar a contratação, pela 

.Companhia Hidrelétrica do São Francisco·- CHESF, Com 
garantia da União, de _equipamentos de fabricação nacional, 
a serem utilizados no projeto de implantação da Usina Hidrew 
létrica de Xingó. -

Sala de Re.uniões da Comissão, 31 de outubro de 1991. 
- Alexandre Costa, Presidente - Lucfdio Portella, Relator 
-:- Beni V eras - Márcio Lacerda. 

,ANEXO AO PARECER N• 429, DE 1991 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 81, de 
1991. . 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO N' , DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a elevar 
temporariamente os limites de endividamento a que 
se refere o art. 79 da Resolução n9 96, de 1989, do 
Senado Federal, de Cr$86.366.000.000,00 para 
Cr$174.600.000.000,00, parapossibilitar a contratação, 
pela Companhia Hidrelétrica do São Fr3.nCíscá -
CHESF, com garantia da União, de equipamentos de 
fabricação nacional, a serem utilizados no projeto de 
implantação da Usina HidrelétriCa- de Xingó. 

Art. 19 É autorizada a elevação temporária dos limites 
de endividamento da Companhia Hidrelétrica do São Fran
cisco - CHESF, definidos pelo art. 7' da Resolução n" 96, 
de 1989, do Senado Federal, de Cr$86.366.000.000,0D (oitenta 
e seis bilhões, trezentos e sessenta e seis milhões de cruzeiros) 
para Cr$174.600.000.000,00 (cento e setenta e quatro bilhões, 
seiscentos milhões de cruzeiros), a preço de julho de 1991. 

Art .. 29 É autorizada a garantia da República Federativa 
do Brasil à contrataÇ:fo, por parte da Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco -CHESF, de financiamento. junto ao Banco 
do No.rd.es.te do Brasil S/ A, com recursos_da Fíname, no valor 
de Cr$174.600.000.000,00 (cento e setenta e quatro bilhões, 
seiscentos milhões de cruzeiros), a preço de julho de 1991. 

Parágrafo único. A operação a que se refere o capu·t
deste artigo destina-se ao financiamerltO- de 90% do custo 

-de aquisição de equipamentos de fabricação nacional para 
a Usina Hidrelétrica de Xingó. 

Art. 39 As condições financeiras básicas da operação 
de crédito são as seguinte_s: 

I- valor: Cr$174.600.000.000,00 (cento e setenta e qua
tro bilhões, seiscentos milhões de cruzeiros), a preço de julho 

·de 1991. 
- IL-:- prazo total: cento e quarenta e· quatro meses; 
m- carência: sess.enta. meses; . 
IV- amortização·:· até oitenta e quatro meses·; 
V -encargos: os juros sujeitam-se ao definido no certifi

cado de enquadramento emitido pela Finame, observado o 
limite máximo de 10,5% a.a., incluído o del-credere do ajuste 
financeiro. de até 1% a.a., incidentes sobre o saldo devedor 
atualizado e cobrados trimestralmente, durante o período de 
carência; e mensalmente, após este período, juntamente co"m 
as amortizações do capital; 

VI- comissão de reserva de capital: 0,1% ao mês, inci
dente sobre o valor da liberaçãcr, ou do saldo cancelado, a 
partii da data de aprovação da Proposta de Abertura de Cré
dito-PAC. 
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Art. 49 A autorização do contrato de que trata esta 
resolução será exefcida no prazo de doze meses a contar de 
sua publicação. · 

Art. 59 Esta resolução entra em vigo{ -na data de sua 
publicação. 

custos sociais pelo desalojamento de cidades. Sobradinho de
salojou cinco cidades, além de povoados, ligações históricas 
etc. E essa população, principalmente a população rural e 
a das pequenas vilas, não foi adequadamente reassentada. 
Basta ver que, na barragem de Itaparica, a última feita no 
rio São Francisco, são mais de 25 mil pessoas que, ãinda 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) :....:.:....-O paiecer hoje, vivem praticamente acampadas, isto é, sem o devido 
vai à publicação. teassentamento, como se fossem refugiados-de guerra. 
· Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1; É preciso, então, considerar que Xingó não vai ter esse 

Secretário. problema, porque, na sua bacia a ser inundada, não existiam-

É 
contingentes populacionais consideráveis. É pouqufssima a lido o seguinte: população, uma vez que se trata de uma barragem localizada 

REQUERIMENTO N• 795, DE 1991 onde o São Francisco é profundo e estreito. É o grande Canyon 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro depois da Hidrelétrica de Paulo Afonso, já no baixo São Fran

dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, cis.co. Xingó situa~se na parte intermediária entre o submédio 
da redação final do Projeto de Resolução n• 81, de 1991, eo baixo São Francisco. 
de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a R.epú- Pois b~_m, Sr. Presidente, em conseqúência disso, além 
blica Federativa do Brasil a elevar temporariamente os limites de não ter custos sociais consideráveis pelo desabrigo, desalo
de endividamento- a que se reie:re 0 art. 7~ da Resolução n~ jamento da população, podemos considerar que as grandes 
96, de 1989, do Senado Federal, de oitenta e seis bilhões, inundações causam, também, grande prejuízo ao meio aro
trezentos e sessenta e seis milhões ·de cruzeiros para cento biente. O desequilíbrio ecológico é rima conseqüência das 
e setenta e quatro bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros, barragens. Nem isso vamos ter em caráter significativo na 
para pQssibilitar a contratação pela Companhia Hidrelétrica barragem de Xingó, já que o lago a ser formado é bastante 
do São Francisco ;_ CHESF, com garantia da União, de equi- reduzido e a capacidade é grande em decorrência da profun
pamentos de fabricação nacional, a serem utilizados no Pro- didade das águas. 
jeto de Implantação da Usina Hidrelétrica de Xingó. Por todas essas razões, faço este encaminhamentrr~para 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1991. - Senaàor que fique registrado que a b"!'cada do PMDB está votando 
Marco Maclel favoravelmente a este requenmentp, dada a sua finalidade 

• ~ . _ _ ~ _ de desenvolvimento econômico, sem prejuízo do social, na 
O S~. PRESIDENTE (LuCidto Portella) - Em votaçao região Nordeste, principalmente naquela área do Vale do São 

o requenmento Francisco. 
O Sr. Mansuetode Lavor-Sr. Presidente, peço apalavra . Muito obri%ado pela atenção de V. Ex• em ter-me conce-

para encaminhar a votação. d1do a palavra já um tanto fora do momento adequado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - I'E. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, quero apenas frisar, perante- V. Ext, Sr. Presi
dente, e perante os colegas Senadores, que a Usina Hidrelé~ 
trica de ~ngó é uina'obra da maior in:iJ:)drtância para o "desen
volvimento do Nordeste. 

Situa-se, é verdade, naquela parte do rio São Francisco 
chamada Canyon, uma área onde vamos ter o menor custo 
por quilowatt de energia produzida no País. Tanto no Vale 
do São Francisco coriio na Amazónia, esses custos são real-. 
mente elevados, tendo em vista os imensos investimentoS. 

E esse Ptojeto de Resolução n'i' 81 tem sua razão de 
ser, a fim de que as obras não parem e os investimentos 
necessários para essa hidroelétrica se façam o quanto ·antes. 
Já houve uma paralisação que encareceu, em cerca de 30%, 
a obra, pelo fato de ter sido paralisada. De modo que o 
aumento da capacidade de endiviOamento da C9mpanhia V ale 
do São Francisco é uina necessidade, tendo em vista a escassez 
de recursos· internos, devendo-se buscar recursos no mercado 
externo ou a nível nacional, contanto que as obras de Xingó 
não parem. 

Mas, Sr. Presidente, neste encaminhamento, o que eu 
gostaria de frisar ainda mais é que, além do preço baixo por 
quilowatt, que será o resultado final da produção de Xingó, 
devemos considerar os' custos sociais. Não há urita grande 
hidrelétrica ou barragem do País, como Itaipti, Sobradinho, 
Itaparica, Ilha Soltei~, qtte não tenha provocado imensos 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Em votação 
o requerimento. -

Os Srs. Senadores que o ap-rovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aproyado o requerimento, pas.sa-se à imediata aprecia~ 

ção da redação final. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação a redação final. . 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portel!a)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. l!> Secretário. _ 

É lidó e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO W 796, DE 1991 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução n• 80, de 1991. 

Sala das Sessões, de 31 de outubro de 1991. - Marco 
Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) -Aprovado 
,o requerimento, passa -se à imediata apreciação da redação 
final, constante do Expediente da .. presente sessão. 
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Em votação a redação tinal. _ . : 
OS Srs~ Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) ____ · - · · • - ·· -~ 
Aprovada a redação final, o projeto vai ã promulgação. 

O SR. I'RESJ))ENTE (Lucídio ~ortella) - .Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sab6ia de Caryalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
PronUncia o seguinte diScurSo.r=--Sr. Presidente e Srs. SenaR 
dores, a situação da universidade brasileira chegou a um ponto 
tal nos últimos dias que a preocupação é intênSa põr parte 
de todos os reitores e seus auxiliares diretos. -

No caso da Universidade Fedeial do Ceará, por éX.emplo~ 
até o presente niomento, as finanças a que tem direito aquelª 
autarquia foram liberadas em tQrno de apenas 33% no final 
do mês de outubro de 1991. Portanto é grande a parcela 
ainda a ser liberada, quando faltam apenas dois meses para 
o encerramento do ano. Em termos orçãrtterttários, as libera-
ções atingem, no entanto, 55%. - ·- ··· 

Neste momento em que falo, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, é muito grande o número de pedido~ de ap<?_~e_!ltadoria 
formulados por professores universitáiios. Em todos os cursos, 
em todas as fa_culdades, inclusive na Faculdade _de Direito 
da Universidade Federal do Ceará, é muito grande o núnlero 
daqueles que requerem aposentadoria, sendo professores uni
versitáriOs absolutamente desestimulados pela situaçâo em 
que nos encontramos neste momento. · __ _ _ 

Aqui no Senado, por outro lado, há uma grande preocu
pação com educação--como um todo, preocupações que são 
vividas por Senadores do porte de João Calmon, porque, 
inclusive nas propostas governamentais enviadas em forma 
de emenda à Constituição, há graves ameaças à educação 
brasileira. 

A escola particular, por outro lado, vive um momento 
esdrúxulo, quando o cidadão brasileiro só potle enxergar- QS 

colégios particulares como verdadeiros espoliadores financei
ros. A mensalidade escolar atingiu um valor tal que já supera 
a possibilidade de pagamento da família brasileira. A unive:
sidade privada também tem anuidades tão altas que desesti
mulam até a disputa dos exames vestibulares. Some11te os 
ricos poderão _rea_Imente continuar chegando à univêrsidade 
particular, às faculdades particulares, aos cursos superiores 
de universidades privadas. 

Vejam que iSso sigiiifiCa- uma Sihülç-ão gtã"Vís~~ para 
o País; em· que a Unive_r_s_idade Federal do Ceará é apenas 
um mero exemplo ante tantas outras que, como ela, sofrem 
um verdadeiro desmantelamento. O enSino Universitãi:i.o vai 
muito mal. Muitos se aposentam pOrque são do setor de pes
quisa e não têm mais como continuar o seu trabalho. Outros 
se aposentam temerosos ante as notícias que diariamente são 
divUlgadas neste País, dando cont_a das mudanças das regras 
a respeito de aposentadOria. O terfoi que se espatliou sobr_e 
o funcionalismo como um todo agora ameaça, de modo mru.s 
centrado, de modo mais dirigido, a sociedade brasileira. 

Há poucos dias, a bordo de um avião, no· trajeto <!_e 
Fortaleza a Brasília, conversei, rapidarrieiite, com ·o Reitor 
da Universidade de Fortaleza. S. Sa. pedia os nosSos· esforços 
no-sentido de que essa situação fosse superada. Trinta e três 
por cento das verbas foram _liberadas, não mais __ çl.o que isso. 

Ontem, recebi em meu gabinete o Pró-Reitor de Adminis
tração daquela mesma univerSidade. S. Sa. ··veJ.õa Brasília 
tentar um contato do âmbito do Ministério da Educação, para 

_c.onse_guir_ a liberação de verbas daquela entidade. Não deve 
te-r-logrado êxito. S. Sa. passou, hoje~ pelo- Iileu--gabíriete, 
acompanhado por um dos Deputados de nossa Bancada, já 
trazendo um novo pedido para·outras gestões junto ao-Minis
tério específico. 
· ·a Deputado Ariosto Holanda, Representante do PSB 

-c:C:fãiense,' conversava "Coniigo esta ·manhã no meu gabinete 
e manifestava a sua preocupação mais profunda sobre o ensino 
uniyersitárlo. - -- - ~ 

Nã9 acredito, no entanto, Sr. Presidente, que o GovernO 
Federal esteja deliberadamente perseguindo uma universida
de. Não! O que acredito é que, dentro da crise que se gero-o 
no Brasil, todas as uniVersidades estão apenadas. E fico imagi
nando quais serão as conseqüéncias desse quadro nas gerações 
mais recentes, inclusive naqueles que pretendem ingressar 
ainda nas escolas superiores. 

Como é grave-a sltúação! 
_ Já não temos condições da formatura de um bom médico, 

- dê uài bOm advogado~ de um bom dentista. As folmaturaS 
deixam aqueles que concluem os seus cursos apenas no ponto 
de seguirem novos estudos, de partirem para especializações, 
de partirem para um treinamento profundo, porque do contrá
rio não será possfvel exercer a profissão. 
- . O -profissional liberal no Brasil entra, asssim, num estágio 
difícil, porque a renovação se toma capaz de indicar que sere
mos, daqui a pouco, profissionais liberais de menor qualidade, 
quando os-de maior qualidade começarem a encerrar as suas 
atividades. 

_ 1' e ln os grandes médiCos neste País; temos graildes dentis
tas; temos grandes advogados. Não sabemos como serão subs
tituídos por aqueles que se formarão em univerSidades, em 
esColas -absolutamente despreparadas -tecnicamente para que 
Sirva o ensifloo superior para a diplomação de pessoa realmente 
eficiente. 
_ _ <Yineu discur~o d~sta tarde ~em um objetivo, é o de 
ch&Plar a é!- tenção dO Governo Federar para o que está aconte
cendo no Ceará e em _"todo o Brasil. É bem provável que 
neetes meses finais, -daqui para o final do ano, não haja a 
liberaç~o conveniente. 

O Sr. Carlos PatroCútio -V~ Ex~ me permite um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex•, 
Senador Patrocínio, com muito prazer. 

.. O Sr. Dirlos Patrocínio -Nobre Senador Cid Sabóia 
de--Carvalho, V. E~ fere nesta tarde um assunto de extrema 
importância e gravidade. Sabemos da situação não só da Uni
Vei"sidade Federal do Ceará, mas, de resto, de todas as univer
sidades espalhadas por- este nosso_ País. E não é somente às 
uriiVerSidades que a falta de recursos do Governo Federal 
está afetando. Ainda há pouco, no limiar da sessão de hoje, 
fizemos um pronunciamento chamando a atenção da sensibi
lidade do Exmo. Sr. Ministro da Saúde para o prOblema dos 
hospitais públicos e dos hospitais privados conveniados com 
a Previdência SOCial, que estão com os seus pagamentos atrasa~ 
dos- deSde o mês de julho em vários Estados da Federa-ção. 
.Pe:Oso mesiho, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, que 
o disp_osítívo coristifuCio_nal den-ominã~o ~ei Calmon, que des~ 
tina 18% da arrecadaçao para o ensmo, e destes, 50% para 
o ensino fundamental em nosso País, não está sêndo cumprido. 
IssO fofv3.stamellte disCutido ontem ila ·comissão Mista de 
Oi-çamento dO- Congresso Nacional. Então, está sendo com-_ 
pr'olnetido, também, sendo ferido mortalmente o ensino fun-
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damental em nosso País, que é de grande importância para 
a alfabetização de todos os nossos irmãos. 'Creio, portanto, 
eminente Senador Cid Sabóia de Carvalho, que está na hora 
de pensarmos como o Presidente da República, ou seja, que 
a universidade pública gratuita em nosso País deve ser extinta, 
desde que assegurado o direito daqueles comprovadamente 
sem recursos. Essa foi uma proposta do en~ão Ministro Carlos 
Chiarelli que não _veiO contemplada no Emendão. Com toda 
a sinceridade, acreditO que devemos partir para a prática. 
Sendo os alunos de: alto poder aquisitivo a quase totalidade 
dos que ingressam na universidade, no ensino público de 39 

· grau, creio que está nã hora de pensarmos seriamente, resguar
dados os_ :direitos dos que não têm recursos, que devem cursar 
gratuitamente ou pagar o estudo após a formatura, na extinção 
gradual do ensino gratuito de 3~> grau no nosso País. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO ...,... Ouvi o aparte 
de V. Ex~ e o reputo como' de grande importância. O tema 
do qual V. Ex• já gerou um debate meu e do Senador Ronan 
Tito, há um ano atrás ou mais, no âm_bito_ da Comissão de 
Educação. 

Pensamos de modo diferente. Entendo, Senador Patro
cínio, que ·a educação é -im.põrtarite- em -tOdos os graus: tanto 
no fundamental, como no intennediárió e no final, o grau 
maior da educaçã-o. Ela é tão importante que nem--deveria 
haver discrepância no modo de pensarmos em educação. O 
Estado deve patrocinar, ao máximo, a educação em todos 
os níveis. 

Entretanto, como o Brasil se encontra numa situação 
tão esdrúxula, têm razão, socialmente falando, dentro de uma 
visão sociológica, aqueles que acham que o ensino bás1co 
é ilnprescindível, porque sem ele não haverá o que mandarmos 
para as universidades._ Sem o básico~ não haverá o meio do 
corpo, que é exatamente o ensino de 29 grau. O eD.sino básico 
a alfabetização notadamente, a escola primária, fudo é de 
grande importância, mas sem qUe haja um choque com o . 
ensino superior, coni a tii:iiversidade brasileira. 

Devo dizer, por exemplo, Senador PatrocíniO, que já 
privatizamos a l!siminas, já estamos priVatizando outras em
presas. Daqui a- pouco-, O Estado estará se recolhendo definiti
vamente de uma série de atividades: atividades metalúrgicas, 
de construção, nos portos, de navegação, de transporte. Se 
o Estado se reduz onde se entendeu que é o espaço no qual 
não deveria se estender, bom que essas forças economizadas, 
que essas possibilidades recolhidas sejam aplicadas na educa
ção. ~Aí até poderíamos concordar com uma privatização 
maior: desde que essas privatizações_ no campo da indústria 
fossem acrescentar o ensino ministrado sob_o 'patrocínio do 
Estado. Porque o fato de o Estado patrocinar o ensino, acima 
de tudo é importante porque ele passa a ser, como é no Brasil, 
o verdadeiro parâmetro. Sabe-se qual é a boa escola quando 
ela se compara com a melhor que existe e que é administrada 
pelo Poder Público. 

Não sei o que faremos do Estado brasileiro: vamos tirá-lo 
de tudo e não sei para que ele servirá. Apenas para arrecadar 
os impostos? Será esse o destino do Estado brasilejro'? Claro1 

Senador Carlos Patrocínio, que não queremos o Estado com 
aquela extensão louca~ aquela extensão irresponsável, extrava
gante a que chegou por conta dos governos totalitários, pof 
conta tlos governos ditatoriais. Na falt~ de popularidade, o 
Governo desconfiava de sua segurança e tinha que ocupar 
espaço, tinha que ocupat a área sindical, tinha que ocupar 

a área da indústria metal-mecânica, tinha que ocupar os por
tos, tinha que administrar todas as estradas; o Estado deveria 
estar em todo canto para manter o seu governo, o governo 
extraordinário, o governo extialegal, o governo de força, o 
governo ditatorial. 

Cessado esse período e principalmente depois que o Brasil 
experimento"' o Governo José Sarney, de plenas liberdades, 
justifica-se a redução do Estado, como muito tem falado aqui 
o Senador José Eduardo, como tem falado o Senador Ronan 
Tito, como tem falado V. Ex', como tem falado o Senador 
Marco Maciel. 

. O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex• tiro apar
te? 

Ex• 
O SR- CID SABÓlA DE CARVALHO- Ouço já V. 

- - - Não é uma tese extravagante. Não! Vamos tirar o Estado 
dos seus excessos! Mas tirá-lo da educação, tirá-lo da cultura, 

. como fez o Presidente Fernando Collor, desestimular as artes 
através do Estado, não concordo. Considero que ele tem uma 
missão importantfssima no campo.da arte, da cultura, da edu
cação, que é o campo de construção do próprio homem. Pela 
arte faz-se o ho~em; pela educação faz-se o homem pela 
cultura aperfeiçoa-se o homem. Todas as preservações do 
ser humano têm melhor procedência quando passam por estes 
campos. 

· Estamos privátizando. Já nem podemos·alegar aquilo que 
boje eu falava na Comissão de Assuntos Económicos. Entendo 
que quando votamos a Medida n9 299 e fomos vencidos, não 

. se trata mais de falar em nada. Já existe a lei, já existe um 
novo estado jurídico a justificar as privatizações. Não adianta 
sair argumentando: eu votei contra, fulando votou a favor. 
Não o Congresso Nacional deliberou e é da democracia que 
os vencfdos não incorporados aos vencidos em todo colegiado. 
EntãQ, fomos riós.todos, foi o Congresso quem aprovOu as 
privatizações e devemos guardar uma certa ooerência. Mas 
a privatização que vá retirar o Estado de suas funções funda
mentais, como patrocinar o ensino superior de boa qualidade, 
com isso, sinceramente, eu não concordo. 

Ouço o Senador Mansueto de Lavor com muito-prazer. 

O Sr. Mansueto de Lavor- A questão que V. Ex~ levanta, 
Senador Cid Saboiade Carvallio, é da maiOr relevâncía. Afiiia1 
de contas~ discutir o Papel do Estado moderno, a sua eXtensão, 
a sua atividade, é uma questão que interessa a todos, a toda 
a sociedade, principalmente ao Congresso. E interessa particuw 
larmente ao nosso· Partido, nesse momento ~special em que 
o PMDB convoca as suas lideranças e os seus filiados para 
fazerem_propostas acerca da elabo~ação do seu novo programa 
partiàário. Especificamente o PMDB, que é o Partido majori
tário nas duas Casas "do Congresso, d_eve ter uma posição 
muito nítida, muito clara sobre essa questão. E esperamos 
que essa posição J?e: cristalize no seu programa que vai ser 
-discutido, votado e dado à divulgação dentro de breves meses; 
é o que desejamos. Essa campanha contra o papel do Estado 
não me parece correta, nem democrática, sequer; pOrque, 
na realidade, é o Estado que v~~ corrigir as distorções da 
ordem econômica. Se não for o Estado, quem será? Quem 
poderá exercer esse papel? Outra pergunta que faço: se real
mente o Estado está falido, não tem condições de enfrentar 
certas ativ~dades - pelo fato de existir essa prestação inade
quada de' serviço-. dever-ser-á passá-las à atividade privada? 
Assim·, vamos passar os presídios para a atividade privada, 
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vamos passar a segurança, e a polícia para a atividade privada;.. 
o que, aliás, já existe. Essas empresas de vigilância, .eni d:rtos 
Estados, superam o contingente da Polícia Militai". Mas,, 'per
gunto: isso à convérri sociedade? A questão da segurança está 
bem ou mal? Está bem. Dizem: Pelo fato d~ o Estado~ estar 
falido, vamos para a atividade privada. É válido na segurança? 
O cidadão do País se sente seguro? É ou não tarefa do Estado? 
Diartte do fato de a universidade estar fracassada, margina
lizada, sem recursos; dir-se-á que a saída é a privatização 
da universidade. Creio que essa é a tese de V. E~ Não! 
A saída é que o Estados coloque o ensino básico, o médio 

.·e, depois, a universidade, como uma de suas prioridades; 
o que não ocorre no momento. Há algum tempo, tive uma 
conversa com o Professor Ibafiez, Reitor da Universidade 
de Brasília, e S. Sa. me disse que a Universidade estava num 
verdadeiro estado de_ _calamida.de, porque os recursos orça
mentários, do ano passado, ainda não tinham sido liberados. 
Na época: em que conversamos, há alguns meses, nem sequer 
20% do era esperado que havia sido liberado. E a Univer
sidade de Brasília fOr Concebida para ser uma universidade 
modelo, uma universidade padrão para o País! Grandes outras 
universidades estão se encolhendo, fechando departamentos. 
Ora, qual a saída; é a privatização _ou_ é a prioriza-t;ão do 
Estado para com essas univerSidades? É -OU não papel do 
Estado o ensino-público, a segurança pública, a saúde? E 
o que dizer dos hospitais estatais, o que dizer dos hospitaiS 
municipáiS~ o que dizer-aos hospitais da Previdência? Então, 
a solução é siniplesmente privatizar tudo, entregar aos grandes 
conglomerados de saúde; ou é o Estado dar prioridade à Saú
de! Desde a época de. DOna Zélia até_ hoje, nessa onda liberal 
ou liberalizante que se vê por aí, o que dizem é Que onstado 
deve encolher as suas atividades para se destinar ao seu traba
lho específico: saúde, educação, segurança etc.! Mas, o que 
não tem havido é priOridade para esses setores! Então, consi
dero da_ maior importâilcia o pronunciamento de V. Ex• É 
realmente fundamental e inadiável, hoje, discutir-se o ve"rdã:
deiro papel do Estado na sociedade brasileira. V. Ex~ faz 
um discurso oportuno e eu o parabenizo pelo mesmo. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado, 
Senador Mansueto de Lavor. Mas gostaria de continuar a 
sua linha de raciocíriio. "~ 

Interessante, Senador Mansueto de Lavor, o aspecto que 
vou abordar agora, e chamo bem a atenção do Senador C~ul_os 
Patrocíriio: Veija bem, a universidade não tem apenas o obJe
tivo de ministrar aulaS; a universidad.e, aléJ!l de ministrar aulas, 
tem um aspecto de formação ·da pessoa que corre paralelo 
às salas de aula. Universidade é bibliqteca, universidade é 
pesquisa, universidade é experimento profissional. Por exem
plo. no ceará", a universidade tem um hospital que é de grande 
importância para a saúde do Estado e para o estudo do futuro 
médico, é algo importantíssimo. Então, veja bem, se privati
zarmos a universidade~ havendo só o ensino privado e não 
público, no que concerne ao ensino superior, -que é a _nossa 
questão, tudo isso terá um aspecto meramente·come:Cial. <? 
Estado pode perfeitamente sair de um aspecto cometctal, det~ 
xar de ser o comerciante para ter interesse no progresso ·da 
ciêflcia, para fef-ínteresse no ·progresso-da pesquisa, para ter 
interesse no progresso intelectual e para patrocinar desco
bertas que seriam impo-rtanteS para este Estado e para toda 
a humanidade. Não sabemos se a universidade privada terá 
interesse em descobertas, se o quadro atual favorece seus 
lucros, e se a descoberta não resulta em numerário, não resulta 

~dinheiro, nãC resulta em finanças! N.ão sei. se uma univer
sidade particular teria a :garra d.;, sem previsãO de lucro, perse
guir a descoberta de uma vacina· i:oÍltra a .Aids, contra essa 
sfdrome terrível! Não sei, mas o Estado tem por obrigação 
eSse patrocrnio sem Visar o lucro, o lucro é social, o lucro 
é Oo homem, o lucro está na saúde, o lucro es:t,á na diminuição 
da taxa da mortandade. 

O Sr. Carlos Patrocmio- Permite V. EX' u!Ilaparte? 

OSR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não, ouço' 
.V.Ex•. . ' 

O Sr. Carlos Patrocínio - Concordo perfeitarnerite com 
as afirmações de V. Ex' e gostaria- de- chamar atenção para 
a realidade do que está acontecendo em nosso País hoje. 
Pratícament~ o ensino fundamental está privatizado. Temos 
visto proliferar escolas e mais escolas e, hoje, o ensino funda
mental se constituio no melhor negócio que existe em nÇ_Sso 
País. Os donos de escolas particulares são os homens mais 
ricos. E o que acontece - é justamerite pãra esse fatO que 
quero-chamar atenção, eminente Senador Cid Sabóia _de Ca,r
valho - é que todos os nossos filhos estudam, quando no 
29 grau, nas· escolas privadas, porque são as melhores que 
existem em nosso País, já que o ensíno pUblico fundamental 
está_ Completamente falido. Não existe um ano em que não 
haja; pelo menos, seis meSes de greve, e_ nós concordamos 
com os professores que fazem greve, porque é o mais mfse"ro 
salário que se paga neste País. Então, não existe mais ensino 
público de nfvel fundamental. Os privilegiados de hoje, que 
estudam nas grandes escolas, nos bons educandários do ensino 
fundamentai; são os que- chegam exatamente ao ensino de 
3~ grau, e o nosso povo, menos favorecido, não está tendo 
acesso â universidade. Por isso, acho que devemos repensar: 
talvez seja uma alternatiVa~ enquanto este nOsso País melhora, 
cobrarmos alguma_ coisa nas universidades_. - --

0 Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex' um apar-
te? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. EX' 
comprazer. 

O Sr. Mans~~to de Lavor --:-_0 que o eminente Sen~dor 
Carlos Patrocínio está dizendo é verdade, mas é porque o 
Governo não cumpre a Constituição. A União é obrigada 
a destinar 18% para a Educação, os Estados e os Municípios 
são obrigados a repassar 25% dos seus árçamentos à Educa
ção, e desse recurso destinado à Educação, por força do art. 
60 das Disposições ConstitUcionais Transitórias, 50% deve-se 
destinar para erradicar o analfabetismo e para universalizar 
o ensino básico. Perianto, o Governo nãO cumpre a -consti
tuição e nã adianta ficannps aqui discutirido se deve ori lião 
deve, pois a força maioi" é âa Constituição; a Sociedade tem 
que fazer com que o Governo cumpra a Constittrição;-para 
isso, se for necessário, ·até-eili:J.tiadi"ar nu árt. 85 da Consti
tuição, que é a questão do crime de responsabilidade. Então, 
na realidade, ao se levantar essa questão, dizendo que não 
temos ensino fundamental, sou obrigado a admitir que não 
temos porque o GovernO não cUmpre a ConstituiçãO, simples
mente isso. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Exalo! Sobre 
esse assunto, o Senador Carlos Patrocínio tem razão. Somos 
desidiosos com a escola fundamental, tem toda. a razão. Mas 
para cuidarmos dela_não signi:ey.~ esvaziR_!,_O ensino .superiOr, 
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seria "cobrir um santo -para descobrir o oo:tro••. Agora, :S. 
Ex• falou na rentabilidade desse ensino. É Vei'dade! Apenas 
não é o melhor negóCio .do Brasil, porque no estado moral 
em que se encontra o País, neste momento, ós melhores negó~ 
cios dizem respeito à utilização de motéis.-- A -rede de lllotéis 
do País, realmente, oferece um rendimento extraordináiio, 
uma renda ospetacular! São empresas bem-sucedidas e quase 
independem da crise, inclusive sem o problema da falta de 
pagamento. 

O Sr- Carlos Patrocínio - Só que motel não é serviço 
essencial, eminente Senador. 

O SR- CIDSABlJIA DE CARVALHO ~Nilo é um serviço 
essencial e talvez mereça até uma outra conotãÇão, ate \IID 

certo reexame no assunto de hotelaria nesse ponto. Mas ape
nas porque V. Ex• disse que é niais rentáVel. Digo; Jamenta
valmente, que não-é. Lamentavelmente não é. Hoje há uma 
distorção económica no Brasil, em que _aquilo que tem ·grande 
imfiortânci~Csocial-pode nãõ ter urri bõin -rendimento numa 
empresa que explore um ramo essencial à vida humana. Uma 
empresa que produza certos produtos pode ir ã falência, mas 
o motel não irá, e não irá porque ere tein um tipo de-consumo 
certo e continuado e que se consagrou neste ~aís.__ _ .. _,-_ 

É evidente que o_ensino básico é um bom negõdi:i. É 
tão bom que, como disse V. Ex~. as escolas proliferaram, 
mas o ensino não -eVoluiu. Não evoluiu porque não há ó inte
resse social na evolução da Educação na esCola meramente 
privada. A Educação evoluiu com Lourenço Filho; a Educação 
evoluiu com Anf:Sió TeiXi~ira; a Educação_evoluf"com aqueles 
que têm no Estado_o amparo para a sua atiVidade na escola. 
Essa é a verdade. Os negócioS no Brasil... 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR- CID SABÓIA D:E CARVALHO- Logo mais, 
Senador, só um minUtíriho. 

Os negócios nó B:dlSil podem- ser exce1entes, send_õ_ Cciii
travenção penal. Por exemplo, no Ceará- não sei nós oll'fros 
Estados, não sei de Santa Catã:ifna, -por--exemplo -, mas 
no Ceará um dos grandes negócios é o jogo do bicho. Uma 
das coisas mais oigãnizadas no Estado do Ceará e a Contra~ 
venção; é a contravenção que se perpetua e se consagra no 
jogo do bicho, às vistas grossaS do governo ... -

O Sr. Esperidião Amin --Tem cassino lá também? 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO.:.._ Se há cassino 
no Ceará, silo multO- poucos. 

O Sr. Esperidião Amin- E lá em Fortaleza? 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALil:O--.=-JI:CJ1oql1ehá 
um cassino ou dois. ~ - -

Agora, o jogo do bicho lá é organizado, é rêspeiütdo, 
ele se faz respeitar-porque honra todos os SeUSCOffii)l:-omissos, 
é altamente rentável sendo uma contravenção. 

Então, dada a desorganização eco!lômica dg Brasil, a 
contravenção pode resultar com mais lucro do que o negócio 
lícitO; nuiliã-ativídade essencial. Pode ser muito mais frUtífero 
explorar o jogo do bicho que o transporte da pessoa humana, 
por exemplo, pode ser mais rentável do que a construção 
de estradas, pode ser mais rentável do que a exploração avíco
la, a exploração agrl'Cola de um modo mais amplo, ou a cultura 
do milho, ou a cultura da soja, ou a cultura do aigodão. 
Talvez seja muito melhor ter uma banca do jogo do bicho 
do que ter uma rede de empresas sadias, ou ter uma banca 

dojogo do bicho ou uma rede de motéis do que explorar 
seriamente a agricultura. A distorção -é essa. _ _ __ 

No Brasil, a escola primária é um bom negócio, ex~ta~ 
mente porque o Governo não está lá, mais amiúde, exat_a
rnente porque o Gove_rno não está lá, mais 3miúde, para servir 
de parâmetro e para servir de comedimento. Agora, ela é 
rentável, ela é boa para o dono da escola, mas não é boa 
para o e.nsin~. O e.nsino priiriário nO Brasil pouCo evoluiu, 
e se duv1dar mvoluJU. Talvez as escolas tenham perdido em 
sua qualidade. _ 

Não sei se no Brasil, hoje, _h_á colégios como o famoso 
fedro II, no Rio _de JC:!_neiro, que era um colégio modelar. 
Não sei se ainda o é .. No Ceará tínhamos o Liceu do Ceará, 
onde er.a muito mais importante ser professor do Liceu do 
que ser professor de uma escola superior. E existia tão-so
mente a Faculdade de Direito,_porém era mais importante 
ser profe~sor do Liceu do que ser professor da Faculdade 
de Direito. 

Mas acolho a sua observação como absolutamente verda-
deira. E clamo para que consertemos isso. _ 

_ Escu.lo o Senador Esperidião Amin com muito prazer. 

"·" O Si\ EsPeridião Amin- SenadOr Cid Sabóia de Carva
llio, V. EX~ está abordando,_ in"iCíalmente, pelo que pude de
preender. os aspectos que são envolvídos pelo projeto gover
namental, que reescieve o·art. 207 da Constituição. Isto," na 
minha opinião, é a essência da dúvida que V. Ex' nos traz. 
Mas abordou, de u~ mçdq. geral, os .asp~ctos _d~ Educªção~ 
Mas eu gostaria de, sobre esses aspectos, oferecer ao juízo 
de V. Ex~ dois pontos: o primeiro referente à pesquisa. Indo 
ao encontro do que V. Ex~ assinalou, ao qUestionar-se· uma 
escola, se uma universidade privada seria capaz de colocar 
recursos para perseguir sem certeza do êxito um resultado 
soci?-lment_e relevante, como por exemplo a descoberta de 
uma vacina, ou a invenção de um medicamento--necessáriO 
para uma enfermidade -e V. Er- trouxe o exemplo d3 AIOS 
~eugostaria de aduZÍr à reflexão de_:V~ Ex~ a seguinte conside
ração: mesmo os_doutrinadores liberais, entre os quais não 
posso me perfilar, dos países do Primeiro Mundo já reconhe
cem que a pesquisa, principalmente no Primeiro Mundo Oci
dental, ou seja, Estados Unidos, Europa, é uma funÇão do 
Estado, posto que o que ocorre com as empresas privadas 
no Ocidente é que os balancetes semestrais, o -resultado dos 
balanços que semestralmente as empreas têm que oferecer 
aos_ seus acionistas, constituem um véidadeii'o susto COntra 
os investimentos -em qualidade e dispêndios erii pesquisa que, 
evidentemente, não conseguem florescer, não conseguem me
drar, não conseguem frutifiCai_llum lapso de apenas seis meses. 
Por isto, porque os resultados exigíveis numa _empresa são 
de curto prazo, e_.ã. função de pesquisa é, evidentemente, 
de longo prazo, a pesquisa no ocidente capitalista liberal está 
sendo considerada hoje como da essência do papel do Estado. 
Isso, entendo, vem em prol do seu raciocínio. E, finalmente, 
como professor que sou há 23 ãrt-os, como pr.ofeSsor dã Univer
sidade Federal de Santa Catarina, quero dizer que participo 
das preoc_upações de todos nós com referência às alterações 
do art. 207 da Constituição. Mas não vejo ali um jogo de 
cartas marcadas contra a universidade pública brasileira. Não 
vejo assim. Claró, vamOs discutir o assunto com profundidade 
porque entendo que a univerSidade deve ser considerâ9a como 
um ente jurídico peculiar. E é isto Que- está encimando a 
proposição que o GQvemo Federal encaminhOu para debate 
no Congresso Nacional. Cíeio que era do meu dever fazer 

I 
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chegar esses dois registreiS no momento em que V. Ex• expende 
reflexões quase universais, mas principalmente voltadas ao 
campo da educação, abstraídos os aspectos comerciais e lúdi
cos que V. Ex• abordou. 

O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO - AgradeÇo. É 
muito ilustrati~O o aparte de V. Ex• Até aprofundo a 1inha 
de raciocínio. Uma empresa comercial, para sobreviver, pre
cisa de investir e ter o resultado do investimento. Uma pes
quisa tanto pode resultar bem_ corno pode resultar em nada. _ 
A empresa que utilizar o seu capital nisso irá a um grande 
risco, do qual talvez não possa sair, se se consumar de modo 
adverso. Já o Estado_ deve ter no seu Orçame_nto uma verba 
para tal fim. 

com sobra quanto com orçamento para mais atividades, que 
essas sobras sejam utilizadas em favor da saúde, em favor 
da educação, em favor do ensino, seja o ensino de base. 
seja _o e_nsino médio, seja o ensino superior. 
---- Que aprofundemos, por exe~plo, Senador Carlos Patro~ 

cíllio; eSSá. área que é tão bem entendida por V. E~, a área 
da prevenção da saúde humana, as áreas sanitárias, por9ue 
o Brasil é um imenso hospital, a verdade é que o Brasil é 
um hospital só. Aqui temos endemias, temos enfermidades 
de todos os tipos ·e ainda não encontramqs a política certa 
de um combate adequado a tudo isso. Muitos são os _S!-t~to~ 
das Populações. Veja, por exemplo, agora, esse caso do cólera 
·_:_·v.- E:x-1' entende disso muitO bem - o que representa isso 
para o Brasil. 

As grandes empresas do mundo, no entanto, mantêm Volto a falar na AIDS e na sua propagação. O que esta-
pesquisa.s paralelas às suas atividades. Há grandes empresários mos fazendo de realmente eficiente para isso? o- problema 
que têm fundações, e essas fundações fazem pesqu1sas, mas dã febre amarela na região Norte do _Pafs, as doenças tropicais 
paralelas à atividade e no interesse da atividade_daquela em- e, por que não dizer, a maior doença de todas que é a fome, 
presa. A Phillips nunca deixou d.e pesquisar, desde 0 tempo principalmente a fome nordestina, a fome das secas, a fome 
do seu fundador, Anton Phillips. A firma Sony nunca deixou que acontece no Esté_ldO do Ceará, na Paraíba, no Rio Grande 
de investigar novos recursos, novos meios, mas todos para do Norte, no Piauí, em parte do Maranhão, a cada seca. 
finalidades_ comerciais. Nenhuma empresa poderá se dar a Que saúde pode existir planejada sobre a deficiêllcia de ali
atividades filantrópicas, porque para tanto teria que ser uma rnentação? 
entidade sem fins lucrativos, ser uma sociedade civil. Daí _____ A _me~ ver, este é_ um_ papel do Estado. Podemos até 
por que, como explicou_o Senad_or Esperidião_Amin, a ativi- Concurdar qUe o Estado não produza laminados de aço ou 
dade de pesquisa é ineiente ao próprio Estado e cabe muito de madeira,_ que não produza barras deferro,_que não fabrique 
bem dentro da universidade brasileira. navios, aviões, até podemos entender. Mas um Estado que 

Nobre Senador Carlos Patrocínio, falo no momento em despatrõcine - e não estou brincando com nome de V. 
que a universidade brasileira está em crise. Em todas as univer- Ex', é uma mera coincidênci:;l- a universidade, estará errado, 
sidades, o primeiro serviço Cancelado é o da segurança. Aque- Senador. Estará muito eirado, embora deva atender ao recla
las empresas que prestam o serviço de segurança, como acon- mo de V. EX', de levarmos a escola públiCa ao setor básico. 
tece, aqui, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, Isso é essencial, notadamente porque está havendo um 
terão o seu fornecimento de mão-de-obra reduzido a 20%. descontrole na mensalídade escolar. Os colégios estão tão 
Oitenta por cento _dos guardas de' segurança que servem a caros que a mensalidade supera o valo_r do salário mínimo. 
Universidade Federal do Ceará, a partir de amanhã, serão Como podemos conceber que um pai de família pague por 
dispensados de suas empresas, porque não mais terão o mer- um filho que estuda em uma escola particular mais do que 
cado de trabalho representado pela Universidade Federal do um salário mínimo? Por quê? Porque o·Estado não está na 
Ceará. Disso ãdvirão outras conseqüências, pois não acredito tarefa mediadora, reguladora, apresentando escolas no setor. 
que a referida univerSidade possa prescindir_ da vigilância e Não queremos que o Estado fique sozinho em canto ne
da segurança. Não sei como possa prescindir dessa mão-de- nhum, nem na saúde, nem na educação, nem na cultura. 
obra nos seus arquivos, museus, bibliotecas, departamentos Nada deve ser monOPólio do Estado nesse campo, mas ele 
científicOS, nos-depósitos de amostragens. Não sei como pode- deve estar presente, deve comparecer para servir de medida 
rá prescindir disso_ tudo. Mas a universidadç não vai_ ter ne- para apresentar exatamente o que é melhor. 
nhum ato para dispensar quem não pode ser dispensado só 
para respeitar a lei, terá que adotar aquilo que é razoável: Falo com muita preocupação. Minha atividade se resume 
não renovar os contratos ou reduzir, diante das possibilidades ~isto: sou advogado, professor universitário, uril profissional 
jurídicas, os compromissos contratuais que tenha com essas liberal corno tantos outros. Não tenho empresa, nenhum tipo 
empresas fornecedoras de mão-de-obra para a segurança e de empresa. É até -ou-sadia minha falar em lucro, em capital, 
para a vigilância das escolas superiores. A meu ver, falar em _risco empresarial, porque são assuntos-que não pertencem 
a respeito da universidade no mundo inteiro é um assunto aO-meu -eXperiinerito, não pertencem à minha experiência. 
profundo, fascinante. -- o_- - --- • - Squ homem de ordenados, ou um homem que lucra com 

Quero também explicar que, no Brasil, estamos atraves- sua atividade advocatícia. Sempre fui assim, um homem de 
sando muitas distorções. Uma das boas_ tóniç_as do. Governo múltiplas atividades, todas elas neste campo: radialista, jorna~ 
Fernando Collor de Mello é exa_tamente perseguir essas distor- lista, homem de televisão, advogado, professor universitário. 
ções. Nisso concordo com V. Ex~ Agora, temos que corrigir Para_ mim, tudo isso é uma coisa só. Talvez a sala de aula 
distorções; tanto uma-s, para economizar o Estado, quanto se prolongasse ao microfone da minha emissora; talvez o fó~ 
outras, para aprofundar a aça:o-do Estado. Não podemos pen- rum fosse uma sala de aula maior; talvez o júri fosse o grande 
sar sempre na redução do Es_t_ado, podemos pensar no alonga- anfiteatro, para ·a prestação de esclarecímentos de serviços 
mento do Estado, nos campos que lhes são mais compatíveis. e para o exercício da prática da ciência do Direito. Tudo 

Se privatizamos a Usiminas, se privatizamos a Celba, para mim era uma coisa só: advogar, lecionar, comentar na 
se privatizamos tantas companhias que estão aí programadas, televisão, falar no rádio, escrever no foi1ial. Talvez fosse tudo 
sejam boas, sejam más, que ess~ economia do Estado, tanto - uma coisa só. 
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Não tenho a experiência de ter nada. O que tenho e Privadas que prestam serviços de vigilância e segurança áquela 
que me pertencem são ·discos e livros. Tenho uma biblioteca instituição. 
e uma discoteca. Foi tudo o que economizei erri-ininha vida: Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
muitos discos e muitos livros; livros a valer, livros-â mancheia. (Muito bemf) 
Talvez, depois da minha morte, uma univerSidade se possa Durante o discurso do Sr. Cid SãbOlci de Carvalho, 
fundar dos meus livros, tantos eles são, tão valiosa é a minha o Sr. Luc(dio Portella, Suplente de Secretário, deixa 
biblioteca. ~ · a cadeira da presidincia, que é Ocupada pelo Sr. Beni 

Mas não tenho experiências, de viva voz, ne-nhum dado V eras, Suplente de Secretário. 
sobre lucro, capital, empreendimentoy mas na minha vida Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho, 
advocatícia acompanhei muitas empresas. Advoguei em prol o Sr. Beni V eras, Suplente de SeCretário, _deixa a cadeira 
e contra muitas delas. Como advogado trabalhista_, reclamei da presidência, que é ocupada pelo Sr. Francisco Ro-
muito em prol dos trabalhadores. Como advogaclo de assistên- llemberg. 
cia jurídica a- muitas empresas, sempre as orde:iief de modo 
que não houvesse questões e açôes contra ela. O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con-

Quando falo aqui não é a experiêõcià âe um eritpresário cedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.) 
- talvez a experiência do empresário seja mais ~âliosa que S. Ex~ nãO está presente. · 
a minha-é a experiência dõ p-rofissional Hbeial, do jornalista, Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 
é a experiência humanística, não a específica, daquelas pessoas O SR. RONAN TITO (PMDB ~ MG. Pronuncia o se-
que se dedicam a um assunto só~ Hã dentistas que só entendem guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
de odontologia, e entendem muito bem; há médico que- só sr~s e Srs. Senadores, recebi no meu gabinete uma: correspon.: 
entende de clínica geral, outros, só de pb~tetrícia e ainda dênciado meu correligionário, DepUtado Luís Roberto Ponte, 
há aquele~ que só entendem da sua especialidade; há advo- em que, pela delicadeza da comunicação inicial num peqlleriO 
gados que são comercialistas, e estamos conversados. cartão, me despertou para a leitura de seu ofício. 

Sou de uma formaÇão diferente. Sou da formâç-ão ~-J.!gt~- S-. Ex~ começa dizendo: "_Só peço um pedaço do seu pre-
nística, aquele cidadão que se preocupa com muitos t~lp.as cioso tempo para a leitura desta carta, porque é muito iinpOr
a um só tempo. Talvez um conhecimento horizontal, de certa tante para mim"· 
amplitude, mas que possa falhar num assunto específico coino O assunto, Sr. PreSidente, Sis_. senadores, é a versão 
num desta tarde. e o fato do que ocorre, do que a imprensa registra. 

Estamos vivendo nesse princípio de tentativa de constru-
Até admito esta ou aquela falha, mas não -estou aqui ção da democracia e claudicando em diversos pontos. Lem

trazendo o meu clamor._ Sou, hoje, um porta-voz da aflição bro-me,então,dograndeescritorbrasileiro,meuconterrâneo, 
universítária braSileira. Acima de tudo, reporto-me ao drama João G~imarães Rosa, que diz: "Aos poucos, que o escuro 
dos meus colegas de ensino superior. Sei quem eles são, por- é claro". Quer dizer, ao entrarmos num recinto escuro, ya'mos 
que com eles estou há muitos anos. SoU, há muitos decênios, vetífitái que aos pOucOs vá.mos delineando os perfis, oS -pefi~ 
da Universidade Federal do Ceará, primeiro como aluno e_ metros, _acostumando a vista. Ao tempo em que vamos firman
depois como profess_or. Não fui professor que descesse_de do o olhar, verdadeiramente vamos verificando que, aos pau
pára-quedas, s_ou profess_or de muitos concursos, nos~_quais, __ co§, o escuro é claro. 
graças a Deus, logrei o primeiro lugar. Por isso ___ é que sou Democracia preSsupõe liberdade, a liberdade, segundo 
professor universitário. - - Tlllddides, depende de ser organizada. Devo confessar que 

Inclusive, venci muitOS âesafios paTa Suplantar paren- me agradou muitíssimo quando Tulcidides disse que, para 
tescos, proteções, aquele clima que âs vezes enodoa a própria tirarmos 6 ·maior proveitO da liberdade, temos que organizá-la. 
universidade, o favoritismo dos que são_parentes. Cheguei Chamou-me a atenção, também, Sr. Presidente, a fala 
à universidade sem ter parentes lá. Tinha meus antepassados de Jean Baptiste de La Cordaire, no século passado. quando 
porque meu avó, Eduardo Sabóia, foi fundador da _F~culdade diz, de uma certa feita, que nas relações entre o forte e o 
de Direito e morreu -eiriT9f7.--Che-guei àquela Universidade, .fraco, a liberdade oprime e a lei liberta. 
como professor, em 1968. - - --Bem mais tarde, umjuristadomeuEstado-ládeCampo 

do Meio- que mifítou nos fofos-de São Paulo durante muitos 
Mas, por ter chegado lá à custa do meu estudo, da minha anos disse, no II Encontro Latino~ Americano de Juristas. em 

dedicação, das muitas horas em que gastei a minha miopia 1937, que "a função da lei é proteger o fraco do forte". Noé 
sobre uma infinidade de livros, pudechegar com a nota máxi- Azevedo, por essa assertiva, mereceu o seu nome, cravado 
ma, jamais conhecióã naquela--escOiã~--FãTo com essa autori- em bronze, no Tribunal de Justiça do México. - · --
dade. E falo também por conhecer meus companheiros _de Sr. Presidente, nessa confusão de que ainda está muito 
universidade. Falo com muita emoção, :PorqU.e··e-s1ou vendo escuro e de que o escuro ainda não é claro; nessa tentativa 
tudo aquilo· se deteriorar! A qualidade do ensino está· em terrível da construção do estado democrático, há uma força
quase zero, os professores que saem, os_ q'úe Se aposentãm, da qual não podemos prescindir, que é justamente a imprensa, 
os colegas que não podem ficar, iss-o é da maior gravidade. a grande colaboradora da construção da democracia. E sem 

Por isso, repito aqui, ao final deste pronunciamento, o liberdade, a imprensa não é imprensa, é apenas simulacro. 
meu_.apelo ao.- Ministério--da Educação-par-a-que-determine ~ .. 1as será que estamos organizando a liberdade? Será -qüe 
providências urgentes na liberação das verbas, na liberação a lei está dando os limites da liberdade? 
orçamentária em favor da universidade brasileira e, de modo ~ecebi, do honrado Deputado Luís Roberto Ponte, uma 
específico, em favor da Universidade Federal do Ceará, antes carta _em que S. Ex' se dirige â Procuradoria da Câmara dos 
gue amanhã sejam demitidOs 300 funcionários de empresas DepUtados, pedindo que seja processada a revista Veja, por~ 
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que veiculou notícias com foros, com a.parê-nda:s-de verdãde. 
E ameia verdade, Sr. Presidente, é a pior de todas as-mentiras, 
porque pode enganar à primeira vista. A mentira descarada 
não ilude ninguém, mas a meiã-Verdade é a pior das mentiras. 

Virou moda neste País, Sr. Presidente, sob -o pretexto 
de preservar a liberdade, a imprensa dizer que se trata de 
mais um equívoco e desmentir não vale a pena, mesmo porque 
o desmentido quase sempre é piór do que a notícia enganada 
ou enganosa. 

Nós vimos, em uma reportagem da revista Veja, que 
companheiros nossos forani cOnfundidos, principalmente de-
turpadas as suas posições. - - -

O Deputado Lufs Roberto Ponte ganhou o meu respeito 
o dia em que, na Assembléia Nacional Constituinte, estávamos 
votando mais um desses cartórios sobre ~os trabalhadores no 
ensino- é comum, hoje, rotular-se o profissional de trabalha
dor. Eu devo ser trabalhador da palavra; o Senador José 
Eduardo, trabalhador do dinheiro; o médico, trabalhador da 
saúde:· Discutia-se que o professor deveria ter uma aposen
tadoria diferenciada de 25 anos, enquanto os pobres- mortais, 
de 35 anos. 

Isso me lembrou, nobre Senador José EdUardo, uma visi
ta que fiz ao Uruguai há muitos anos, país esse que, um 
dia conhecido como "a nossa Suíça sul-americana", estava 
começando a se esgarçar, ao que perguntei a um cientista 
político por que isso acontecia e ele me disse: '~Senhor, somos 
todos jubilosos". ___ _ 

Todas as vezes que criamos um cartório, tini -oenefíCiO 
que a "viúVa" vai pagar, podemos até ser aplaudidos pelos 
assistentes como bonzinhos, pois fizemos uma dádiva: Com 
o dinheiro da uviúva". Ser generoso com o dinheiro do nosso 
bolso, tudo bem. Mas querer ser bonzinho com_ o dinheiro 
da "viúva" -a viúva aqui, leia-se o Erário ... 

Já estou com os meus sessenta anos-de idade, chegando 
a um ponto que, às vezes, me agrada mais o descontentamento 
da galeria do que mesmo os aplausos. Quando sou aplaudido, 
às vezes, fico me perguntando onde foi que errei. Qualqüer 
idéia, Sr. Presidente, que for colocada aqui para debate, sou 
capaz de colocar cinco, dez mil pessoas lá na galeria, pela 
vida ou pela pena de morte. Não estou aqui para agradar 
meia dúzia de pessoas·; meu compromisso, quando me candi
datei a Senador, foi muito- diferente disso. 

Mas dizia que Luís Roberto Ponte, da tribuna da Assem
bléia Nacional ConstitUinte, levantou e disse:"- Essa aposen
tadoria de 25 anos cravada na Constituição é iiril?ilinOi:"alidade, 
e sou professor". Ele -cómeçou a ganhar a minha respeita
bilidade ao pronunciar essas palavras: "'e eu sou professor". 

Querer dizer que a profissão de professor é a mais desgas
tante de todas, como ficam os trabalhadores rurais, a telefo
nista, o bancário, os taquígrafos? De repente, descobrimos 
que os bons professo_res se revelam, talvez, depois de 20 a 
25- anos de cátedra. Porque não é s_ó conhecimento, não é 
s6 erudição, mas a cultura do processo de educação, e não 
de deseducação, que faz essa complementariedade e essa inte
ração- que toma o mestre um sábio. 

Então, comecei a Observar aquele homem do Rio Grande 
do Sul, com sotaque de nordestino, Luís Roberto Ponte, mui
tas vezes defendendo posições pouco simpáticas, niâs--sempre 
coerentes. 

E vemos agora, na revista Veja, uma notícia que confunde 
o político Luís Roberto Ponte com o empresário. A sua carta 
é um primor de sinceridade e de transparência. Vou pedir, 

inclusive, que conste dos Anais, não só para que seja melhor 
esclarecido, porque S. Ex~ não é réu para ser inocentado. 
Outro dia, fui procurado pelo Deputado José Geraldo Ribei
ro, a quem teriam atribuído a falsa notícia de ter colocado, 
no Orçamento, destinação de recursos do seu interesse. 

Colocaram, ainda, o Deputado Cid Carvalho com a foto
grafia do_ Se_nador Cid Sabóia de Carvalho, causando u_ma 
confusão que teve continuidade, porque, agora, o Jornal O 
Globo, logo depois, publicou uma notfcía -que pretendiam que 
fosse do Deputado Cid Carvalho, com a fotografia de Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O Senador Márcio Lacerda foi envolvido como o homem 
qu~ estarii apresentando emendas à -constituição para bene
ficiar uma cOnStrutora; ·porque S. Ex~ colocava recursos em 
uma hidrelétrica do seu Estado,_ Mato Grosso, q_~~. para cres
cer, precisa de energia hidrelétrica. Existe o potencial enérgico 
hjdrelétrico, os recursos estão no Orçamento e S. Ex•, como 
parlamentar, colocou recursos para essa hidrelétrica. 

Liberdade sem responsabilidade é leviandade. O projeto_ 
de lei apresentado pelo Senador José Fogaça deve merecer 
de nós todos a participação, o' debate, o estudo aprofundado. 
Ninguém pode estar acima ou abaixo da _lei. 

Uma das coisas que mais me encantou, na riossa ·extraor
dinária Constituinte de 1988, foi a palavra final do Presidente, 
Deputado Ulysses Guimarães, que, ao encerrar a Constituin
te, levantou o livro e disse: 

"Dedico este livro ao mais humilde, ao mais pobre 
dos meus irmãos, àquele que só _tem do seu lado _a 
lei. .. " 

A lei deve proteger o fraco do forte. 
Nos Estados Unidos da América do Norte há uma apolo

gia imensurável da liberdade: a Estátua da Liberdade; freedom 
é o chamamento. 

Gostaria que nesse lusco-fusco, nesse princípio, nessa 
tentativa de construção do Estado democrático, que pensás
semos e dedicássemos mais atenção à lei, inclusive à lei que 
organiza a-liberdade. E que ninguém, Sr. Presidente, nin
guém, esteja acima da lei, muito menos o quarto poder: a 
imprensa. Precisamos muito de uma imprensa responsável 
para a construção do Estado democrático, Também não sei 
fazer nenhum artigo de lei censurando a imprensa. Tenho 
muito, muito medo da censura. 

E lembro da luta, quando me candidatei a deputado, 
pelo antigo MDB, querendo derrubar a ditadura, pensava 
só numa coisa: acabar com a censura à imprensa. E cheguei 
um dia a dizer, da tribuna da Câmara dos Deputados: abrir 
a liberdade de imprensa é como abrir a porta um pouquinho 
e enfiar o pé. Não permitiremos que essa porta se feche mais. 
Não vou propor nenhuma censura à imprensa. Já disse aqui
e gostaria de repetir: o Cons_elho de Publicidade criou um 
conselho que autodisciplina a propaganda no nosso País. E 
acho que funciona. 

Um dos mais extraordinários Senadores que essa Casa 
já teve, Roberto Pompeu de Sousa, na Assembléia Nacional 
Constituinte fazia parle da Comissão de Imprensa e, quando 
discutíamos o problema da limitação da imprensa, ele, muito 
mais cOm uma visão reatiVa da ditadura do que prospectiva 
dos futuros dias gritou de braços abertos: "A_ imprensa é 
livre". E o fez com tanta convicção, com tanta seriedade, 
com tanta emoção que nós todos nos convencemos que a 
imprensa deveria ser Uvre. Tanto que encerramos o capítulo, 
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sem nenhuma Iimítação para a imprensa. Tempos depois, o 
enorme Senador Pompeu de Sousa, verificando que ninguém 
está acima da lei~ ele mesmo, não esperou que ninguém o 
fizesse, apresentou uma proposta para a criaçãO do Conselho 
Parcial da Imprensa a fim de que a imprensa se autodisci~ 
plinasse. 

Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que criticar um parlaw 
mentar por alguns erros, acho isso extraordinário. Somos how 
mens públicos e devemos ser censurados quando erramos, 
mas quando se generaliza a crítica e quando ela é colocada 
de maneira insidiosa; fazendo confusões, essa crítica acaba 
se alastrando para a Instituição. 

Sinceramente, Sr. Presidente, eu não sd corito construir 
a democracia sem imprensa livre. Mas também não sei cons
truir a democracia sem um parlamento altivo e soberano. 

Há poucos dias, na Comissão de Orçamento, fiz questão 
de requerer, que o_ Deputado João Alves nominasse todos 
aqueles contra os quais ele ameaçava atirar, porque senão 
passava a pesar sobre todos nós, membros daquela comissão, 
a ameaça de sermos os alvos dos tiros, porque esse tiro -
leia-se -tem alguma co~sa estranha, tem alguma coisa errada. 

Quando se propõe abrir uma CPI sobre wn determinado 
membro da Comissão, o que se pretende é arrastá-lã- toda 
P.3ra um lamaçal, porque o que se pretende é jogar um contra 
o outro. Está aí o discernimento entre denunciar o erro e 
o errado, sempre preservando a Instituição. 

Não quero envolver toda a imprensa, por isso mesmo 
fiz questão" de denunciar este artigo cheio de verdades, mas, 
ao mesmo tempo, cheio de equívocos. Peço -e espero dessa 
revista tão importante, Veja, que prestou tantOS ser_viÇos a 
este País no período da ditadura, que mostre a sua grandeza, 
reveja este artigo e :(ecoloque as coisas·DOS seus devidoS luga
res. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RO
NAN TITO EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

BrasOia, 16 de outubro de 1991 

IIm' Senhor 
Thales Alvarenga 
MD. Editor de Economia da revista Veja · · 
São Paulo - SP - · · 

Prezado Senhor, 
A Edição n9 1.204 da revista Veja publioou-~---na coluna 

Negócios-, com o títUlo '"Bateu e Levou", matéria que, em 
uma página: -- · · .-. -

-imputa-me tríplice personalidade; . 
-considera que- uma dessas personalidades é corrom-

pida, a ponto de merecer denúncia da outra personalidade; 
-considera incoerente denunciarmos concorrências pú

bJicas fraudadas e, ao mesmo tempo, participannos de licita
ção para construção dos Ciac, enquanto questionamos se, 
neste momento, este é o investimento priOritário para_a educa
ção e a criança, e se-o projeto único ::i.dotado é teCnologi
camente bom e adequado para as várias regiõeS -do País_;_ -

-afirma que fomos beneficiados peJos mesmos meca
nismos espúrios constantes de licitações que vimos denun
ciando, para sermos vencedores da concorrência dos Ciacno 
Río Grande do Sul; 

-informa que a empresa de que sou-dono lidera o con---
sórcio vencedor; -----

-diz que a concorrência foi realizada há d_uas sem~nas; 
-diz que estou preparando terno para assinar, nesta 

semana, o contrato em Brasília; 
-afirma qUe, seguildo minha definiçãO, o negócio -que

está sendo fechado é uma vitória viciad-a, com 95% de chances 
de ter sido resultado de uma maracutaia_; e 

-procura induzir, ainda, a partir do próprio títUiO, QUe 
as críticas que temos feito às Concorrênciâs viciadas tinham, 
no fundo, o objetivo de ganhar concorrências viciacias. 

Informo a V. s~ que as fontes do jornalista da _revista 
desconheciam a verdade _sobre os fatos, que não está presente 
em_nenhu~a das cpnsiderações acima. f_rovavelmente, e_:;;tão 
enchárcados da insanidade nacional do mom._ento, qual seja 
a de _consi~erar_ os homens públicos e as lideranças do País 
incapazes de cumprir seu dever, qu~dq_ este _contraria ~seus 
interesses pessoais imediatistas. 

Pqr isto, e porque estou convencido de __ que V. S• e este 
irttportantíssimo_ ói"gão de formação da opinião pública dese
jam e têm interesse de sempre evitar injustiças e procurar 
preservar a verdade, é que venho relatar os fatos ligados à 
_questão tratada na matéria, como eles realmente ocorreram: 

1. Pequeno Histórico 

A CBIC - Câmara Brasí!eini da Indústria da Constru
ção, Seu COnselho de fetJfese~tantes de 79 (seten_ta) SÍJldiC~tOS_ 
e associações de todas- as partes do Pafs, ___ e os,_ mais de _190-
(quatrocentos) empresários retiOidos iiO 549 ENIC, -de 10 a 
12 de abril, aprovaram, por unanimidade, e apresentaram 
a:o País, um memorável documento denomillado Carta de 
BeJa Horizonte, acolhendo e faze~do sua a mensagem de 
alé-rta-que enviáramos <)qllele encontio, onde nas· referíamos 
ao alastramento das informações oriundas de uma plurã.Iidade 
de pessoas responsáveis de que se buscava institucionalizar 
práticas inaceitáveis para a destinação dos recursos públicos, 
o que, se nada fosse feito, passaria para a sociedade a convic
çãode que estávamos na presença defatos reais, praticados 
com- a Co:D.ivência do próprio GOverno. Os ConStrutores, mais 
do que denunciar, concitavam todos os companheiros à resis
tência, embora sabendo, como disseram no documento, dos 
problemas pessoais com acusações de leviandade _e ofensas 
difamatórias que adviriam parã. os que denunciassem o que 
se sabia verdadeiro e não se podia provar. Tínham também 
consciência de que alguns maus colegas se mancomunavam 
com os ~aus administradores para, prejudicando o País e 
a classe, viabilizar os mecanismos corruptores, alegando a 
necessidade de sobrevivência, mas no furi.dO, tirarido també-m 
benefícios pessoais. 

- Não precisamos esperar. Logo, iniciadas pelo porta-voz 
do Palácio do Planalto, vieram as reações buscando desmo
ralizar as denúncias _e_ induzir a opinião pública de que o movi
mento não era autêntico, mas sim origiilãdo_por interesses 
escusas, como agora também fez, e confio que sem intenção, 

-a presente matéria da Veja. 
Felizmente, até agora, os desdobramentos desta mobili

zação vão indo bastante bem, em que pese a existência, ainda, 
de deformações inaceitáveis: · · · · · 

-o Senado criou uma CPI para apurar corrupções nas 
concorrências em que sé tem constatado inúmeros casos de 
irregularidades; 

---ta Câmara criou, na CorriisSãõ de Finanças, uma Subco
missão" Permanente para apuração de denúncias de corrupção, 
com força de CP!; 
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- inúrileras coricOfréncias foram __ cãiftelãdã-~(.--OOiHtatOs 
paralisados, editais prárrogados e modificados para seu enqua~ 
dramento ético; 

-o próprio Governo enviou dois projetas de lei_ aumen
tando as penalizações dos que praticarem atas de enrique
cimento- ilícito; 

-o TCU, demandado pela CPI do Senado, aprovou 
uma resolução considerando ilegais as licitações de preço base 
oculto, mecanismo dos mais pervertidos que passara -a ser 
usado rotineiramente nas licitações públicas, e que era, no 
MinistériO da Saúde, de aplicação compulsória nos convênios 
assinados com as prefeituras que licitavam hospitais e outras 
obras com recursos daquele ministério; 

-o Ministro Alceni Guerra -convidou-me a ir a seu _gabi~ 
nete para dar ciência de que eslava modificando os procedi
mentos licitat6rios, reVendo e saneando todo o processo, para 
aplicação já nas-éoilfrafaÇões dos Ciac· que aquele ministériO 
estava por licitar; 

-altas personalidades da República confirmam as de
núncias de corrupção, inClusive aliados da primeira hora do 
Presiâente, e há uma consciência crescente da necessidade 
de romper esta gravíssima deformação naciOnal; 

-tramita, no Congresso, o Projeto de Lei n<.> 1.491, que 
apresentamos para impedir os mecanismos conhecidos para 
escolha prévia do licitante vencedor e retirar ·os meios- de 
extorsão DO!! fornecimentos e na· contratação d~- obras públi
cas, permitidos pela atuallegislação; 

-este projeto de lei tem tido grande aceitação dos parla
mentares e das entidades envolvidas no_tema. 

2. O Caso dos CIAC 

Nos primeiros dias de julho, o Ministério da Saúde publi
cou os avisos_ dos editais para construção dos Ciác em várias 
regiões do País. · -· 

A Construtora Pelotense Ltda. Empresa de que detenho 
um terço das cotas, foi convidada, por duas empresas gaúchas, 
para formar um consórcio liderado pela Consttutora Sultepa, 
visando a participã.f âaS -licitaÇões dos Cíac no Rió _ Gn;m_d~ 
do Sul, no qual a Pelotense participaria CO-iiC20% das obri-
gações. . . . . . . . . . . 

Alertados os comPanheiros de que se- o-edital contivesse, 
como até então continbª-OJQ.Uigados ao Ministéii<:raa: sa-úae, 
deformações ou irregularidades, haveríamos de continuarcón
testando, denunciando e tentando modificá-lo, consOlidou-se 
o consórcio. 

As concorrências· dos Çi_áÇ s.lírahl ·coth priços mínimOs 
admissíveis publicados no Edital, e, conforme -divulgadõ am
plamente pela imprensa, curo redução do valor originaria
mente "programado .. , de 400 pai'a 220 dólares _por metro 
quadrado. Isto praticamente saneava o processo UcitatófiO, 
mesmo ainda prevendo n desempate das propostas de preços 
iguais através de nota técnica subjetiva, um outro -mecanismo 
inadequado e pernicioso que também permite a escolha prévia 
do vencedor da licitação pelo administrador, des_de __ que combi
nado com a utilização de preço mínimo com _yá.lor elevado. 

Ainda que o artifício de desempate por nota técnicã. tives
se, no caso, remotas chances de ser usado para decisão de 
desempate, devido ao baixo preço mínimo arbitrado, conti
nuamos criticando-o e tentando retirá-lo da licitação; estando, 
inclusive, a CBIC, questionando_ judiciª-lmente _a,__legalidade 
da adoção deste instrumento nas licitações-em geral. 

No dia 14 de agosto, o nosso consórcio, juntamente com 
dois _outros coi1stítufdos pelas_Empresas Cegem e Sindoa, e 
pelas Empresas Socofer e Urbrás, bem como a Empresa Con
vap, entregaram as (quatro) propostas apresentadas para a 
execução dos Ciac no Rio Grande do Sul. 

· Nos dias 6 a 8 de setembro, a CBIC promoveu o 55' 
ENIC, quando foi aprovado, por Unanimidade, presentes par
ticipantes das licitações dos Ciac, um man_ife_sto contrário a 
este projeto, numa demonstração de grande maturidade do 
setor, nos seguintes termos da Declaração de Cuiabá: 

"Enquanto setor, têm interesse, estão habilitados, e cer
tamente serão os construtores das obras, se o Governo insistir 
na sua realização, mas, em consonância com o compromisso 
acima, manifestam-se contrárioS-à implantaÇão do programa 
denominado Ciac, por entenderem que há outras prioridades 
nacionais de maior relevância, na presente quadra da vida 

-brasileira. Louvam a prioridade dada à educação, mas questio
nam, numa área de tantas carências em suas funções básicas, 
se é a construção desses prédios, que exige enonne aparte 
de_ ~ecursos, da ordem de seis bilhões de dólares, de dificílima 
obtenção, o investimento mais eficaz para os objetivos colima
dos. Questionam, ainda, este programa, pela utilização de 
projeto único, para todo o País, de tecnologia não dominada, 
de praticamente nenhuma experiência mundial, de sério risco 
de baixa durabilidade, e de inadequada adaptação às condi
ções climáticas, às peculiaridades e às potencialidades constru
tivas, de cada região. 
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Apóiam, nas licitações dos CIAC, a divulgada redução do 
preço-base estabelecido pelo Governo, que diminuiu as possi
bilidades de seqüelas causadas pelo critério da nota técnica 
subjetiva, limitando, assim, a probabilidade da espúria escolha 
prévia do vencedor, e propiciando a gigantesca economia de 
cerca de cinco bilhões de dólares." _ 

Na última semana, foi dada a decisão final do julgamento 
da licitação para o lote do Rio Grande do Sul. Dois dos 
consórcios foram desclassificados--por falhas ou insuficiências 
na documentação (e não por nota técnica). 

Das duas propostas que remanesceram, a do nosso con
sórcio tinha o preço 5% (cerca de onze milhõe_s ·de dólares) 
menor do que o preço da Convap. Por esta razão exclusiva, 
e não por nota técnica, o nosso consórcio foi considerado 
vencedor da concorrência. 

3. Resumo 
As- imputaÇões implícitas cOntlâ'aS Da repOrtagem, de in

coerência e dolo pela nossa atitude de, ao mesmo tempo, 
denuncfar os mecanismOs espúrios exiStentes em licitações 
públicas, questionar a prioridade e a adequação tecnológica 
do projeto CIAC, e participar, tomando-nos vencedores da 
licitação parã:-sõa ConstrUção, decorrem das seguintes afirma
ções induzidas e completamente falsas: 

a) os editais dos CIAC contêm os mesmos mecanismos 
espúrios e lesivos ao erário, para a escolha do vencedor, cons
tantes_ de inúmeras licitações públicas, conforme temos inces
santemente denunciado; 

b) a escolha dÓ vencedor da concorrência foi fejta com 
o uso destes mecanismos) propiciando um favorecimento pes
soal ilícito; 

c) a nossa __ não participação na concorrência evitaria- a 
execução do projeto, conside_rado_ruino_so; 
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d) vivenciamos um caso típico de dupla personalidade, 
onde o que defende o Deputado conflita com o que reivindica 
o construtor. 

Todavia, são estes os fatos reais: 

I) as nossas denúncias e seus desdobramentos conduziram 
a um aprintoramerifo do Edital e a uma enorme- redução do 
preço mínimo que O GOVerno i_ria estãberecer-p-ara -a-Sua execu
ção, tornando inócuo -o iinico dispositívõ indes_~jável ql!e per
maneceu no Edital, qual seja, o do desempate através da 
'"nota técnica"; --

II) vencemos a concorrência exclu_~iv~!D~nte p~~que t?fe
recemos uma proposta 5%rtlãiS: baixa do que a segunda colqca
da, e não atravéS- de nota técD.ica oi.i qUalquer outro critéri~ 
escuso; 

III) se não tivéssemos participado da concorrência, a obra 
seria contratada com a firma colocada em segundo lugar, e 
custaria para o· erário 11 (onze) milhões de dólares a mais; 

IV) as restrições que apresentamos ao projeto são as 
convicções do cidadão, seja ele visto como Deputado, Enge
nheiro, Professor ou Construtor. Defendemos aquilo em que 
acreditamos, e temos consciência de que o julgamento final 
sobre qual a correta solução compete ao Poder Executivo, 
que propôs o projeto, e ao Congresso; que õ aptóVárâ-bu 
não. A nós cabe pugnar pelo nosso ponto de vista, conforme 
o que entendemos ser o mais correto, contrarie ou não inte-. 
resse pessoal nosso, e isto o faremos até o fim. 

Gostaria de deixar, como reflexão final, algumas hipóte
ses em tudo semelhantes ao presente caso. 

Imagine-se que uma associação_ de empresas da_ Comuni
cação concluísse por Uma campanha para restringir as pu6Iicf
d~des ligadas aos Poderes Governameritais, sotneritê às irifor
maçóes de relevante interesse da comunidade. Alguém de 
incoerente o diretor do jornal, canal de televisão ou revista 
que atendesse a uma deliberação legal para fazer, no s~u 
veículo de comunicação, uma divulgação que ele considerasse 
desnecessária? -

Deve um construtor, convidado por alguém parã COIJ.Struir 
sua casa, sentir-se impedido de fazê-lo porque não convenceu 
seu cliente da conveniência de simplificar o'-projeto a·-ele apre
sentado, tomando~o mais barato, funcional e adequado à loc~w 
lidade, ou, ao contrário, tem obrigação de alertáwlo sobre 
as vantagens das mudanças, mesmo que lhe causem perdas, 
e não o conseguindo, cumprir sua obrigação profissional? 

Deve um cidadão considerar-se impedido de prestar servi
ços â Previdência Social porque denuncia e ~Ijtica os pfocessos 
corruptores lá existentes? 

Deve um3. construtora retirar a possibilidade de trabalho 
para seus operários, considerando-se iJ:!lpedida de participar 
de licitação para construção de uma estrada, porque critica 
a escolha de seu traçado, ou a sua prioridade, ou, ainda, 
porque em outras concorrências constatou práticas de corrup
ção? 

Tem um pedreiro 6 direito de privar sua fami1ia de susten
~o, recusando-se a trabalhar em uma obra pública suntuosa 
e inútil, porque denuncia e critica a -decisão governamental 
de construí-la? 

Deve um Deputado recusar-se a ser reeleito porque cons
tata e denuncia a existência, no Parlamento, de colegas pregui
çosos, fisiológicos, venais, que denigrem a sua im~e_f!l-1 difi
cultam o seu eficaz funcionamento? 

Senhor Editor, 
Faço-lhe este amplo relato porque fui convencidO de que 

V.~ e a Revista Veja têm o ma:ior interesse na preservação 
da justiça. 

Estou certo de que se V. Ex~ se convencer do que disse
mos, saberá como fazer para reparar a difamação, a injúria 
e a calúnia de que julguei ter sido alvo, ainda que inconscien
temente. 

Com os cumprinientos e o respeito de Luís Roberto Ponte. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) ..:._ Con· 
-cedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo. 

O SR. JOSÊ EDUARDO (PTB ~PR. Pronuncia oseguin
te-diScursO.) -Sr. Presidente, s~s e SrS. Senadoies: 

O DRAMA DOS HOSPITAIS 

A rede hospitalar do Estado do Paraná está ameaçada 
de falir, por causa da acumúlação de atrasos de pagamentos 
dos serviços de saúde prestados pelos hospitais paranaenses, 
públicos ou privados, mas ainda não remunerados pelo Go
verno Federal. Bá pagamentos em atraso de_sde junho, no 

, casO de alguns h<?:spitais. Até agora, ninguém rec~beu um 
tostão pelos serviços prestados nos meses de agosto e de setem
bro. Falar, então, num cronograma de futuros pagamentos 
seria uma in:esponsabilidade, ou, pior ainda, uma impossi
bilidade. 

A denúncia está sendo feita peJa Federação dos Hospitais 
e Estabelecimentos de Serviços de Saúd.e do Estado do Paraná 
(FEHOSPAR), pela 'Associação dos Hospitais do Estado do 

·Paraná (AHOSPAR) e por sindicatos regionais do setor. O 
~presidente da Federação das Misericórdias e Entidades Filan
trópicas do Estado do Paraná, também membro do Conselho 
Nacional de Saúde, Ivo Arzua Pereira, chegou a telegrafar 
ao próprio Presidente da República, Fernando Col!or de Me
no, constatando um clima de "verdadeiro colapso, que, segu
ramente, levará a óbito milhões de desprotegidos cidadãos 
brasileiros". 

A situação, de acordo com ás entidades do setor, é caóti,:, 
ca. Em documento enviado aos nobres Senhores Membros 
do Congresso Nacional, essas·· entidad'es lembram q_u'e esse 
caos torna impossível "o exercício digno da assistência hospi
talar à população, decorrente de desmandos econômiCos que 
levam a falhas orçamentárias provocando tais atrasos!'. O 
Ministério da Saúde _e o Inamps alegam que esses atrasos 
d~o~em do desequilíbrio entre ·receita e despesa e dão a 
péssimà- hotfcia de que tal desequilíbrio peimanece, o que 
poderá comprometer os pagamentos dos meses de novembro 
de 1991 a março de 1992. Toda a reei~ conveniada de saúde, 
pública ou particular, está, por isso mes~o. ameaçada de 
falir. 

Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores, a saúde pública 
precisa ser considerada prioridade máXima pelas autoridades 
federais. Essas_ autoridades preCisam tom(!.r consciênci3; de 
que pode faltar verba'para·uma porção de_plai!_OS menos priori
tários, mas -jam3is para a: saúde. Co.m salários e··encargo--s 
sociaiS atrasados e sem pagar aos forneCedores, que já come
çam a cortar o fornecimento de equipamentos essenciais ao 
funcionamento dos hospitais, a rede hospitalar chegou ao limi
te. __ Medidas urgentes precisam ser tomadas para não haver 
uma completa suspensão do atendimento médico, levando 
muitos brasileiros à.morte.· 
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Ro!lemberg) - Con· 
cePo a palavra ao nobre Senador Nels-on Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PD1:_- SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -:--:--Sr. Pre_sidente, Sr'5 e Srs. Senadores, 
venho hoje a esta tribuna para unir-me aos qité vêin 1utandõ 
contra _o Decreto n~ 177, de 17 de julJl:o do co~ente ano, 
editado_ pelo Executivo, aparentemente-com ~ finalidade pre
cípua de chocar-se contra a Cónstituiçáo_ prOmulgada em 1988. 
Trã.tã-se de iniciativa que tenta, ao arrepio da lei, regulamentar 
os chamados serviÇos limitados_ de telecomunicações, repas
sando-os a empresas particulares. Acontece que, por detenrii
nação constitucional, os trabalhos de telefonia, -telegráficos, 
de transmissão de dados e todos os outros serviços de tele~o-. 
municaÇões só podem ser explorados, direta ou indiretamente, 
pela Uniã_o. 

Este decreto, é claro, não se sustenta. Calrá por Sefll.a
grantemente inconstitUcional. Mas acho que ele deve ser ata
cado com firmeza porque esconde, por trás de- uma Catilínária· 
pretensamente técnica, obscuros interesses de riqueza e de 
poder. Este decreto significa apenas mais· Uma: ardilosa in~ur
são dos·que querem se apossar do património do Estado brasi
leiro, -escudando-se na palavra "privatização''. 

A venda de empresas por parte dos governos é hoje uma 
tendênCia incOntestável em váiias partes do mundo. Acontece, 
porém, que, no Brasil, os aproveitadores buscam se locupletar 
neste pro-cesso de privatização feito às pressas. Querem pôr 
suas mãos em ·setores estratégicos da economia, entre eles 
O''das comunicações. Desejam, acima-de tu-dó-, ·em.palmar as 
mais-rentáveis entre as einpresas do Estado, cónStrUTdas elas 
todas com o suor e a poupança do povo brasileiro. 

O Decreto n~ 177, comO está pr6põStó-; ·parece objetiVar 
apenas a passagem para as mãos de megaempresários de uma 
infra-estrutura que foi aSSentada em ttés- décadas de duro 
trabalho e de maciços inveStimentoS~. -

Sr. PreSidente, Sr"' e Srs._Senadofes, no iilício dos anos 
60; o Brasil Unha um dos piores serviços de telecomunicações 
do mundo, Naquela época, era cOmum que ligações telefónicas 
entre as grand~s cidades levassem horas_ou dias para ser com
pletadas. Esse péssimo atendimento era dado aos ·usUáiioS 
por dezenas de_ empresas, muitas delas privadas. 

A partir de 1965, numa· mostra da capacidade dos profis· 
sioiiais do País, ampã.rãâos por uma-iD.queStiOnável decisão 
política, foi ConstfWdo um dos mais modernos e eficientes 
sistemas de comunicações do mundo. Todas a~ projeções ati
mistas, feitas ·então; a ·reSpe"itó do- eSpaço que seria ocupado 
pelas comunicações no futuro, Confirmaram-se com o passar" 
dos anos. As telecomunicações foram fundamentais no pro
cesso de acelerado crescimento económico registrado aó longo 
da década de 70. A construção deste sistema gerou um formi
dável parque industrial e de serviços - espalhado por todo 
o País- que favoi"eceU em muito o avanço teCnológico. 

Há três anos, era promulgada a atual ConstituiÇão. De
pois de longos e intensos debates, os Constituintes brasileiros 
decidiram que o setor de- telecomunicações deveria ser mono
pólio do Estado. Assim decidiram porque o sistema era efi
ciente, rentável e de importânc'ia estratégica incontestável. 
Nas discussões preliminares forãm atentamente apreciadas as 
posições estatizantes e as privatizantes. Houve total liberdade 
de manifestação: Os CQnstituintes analisaram detalhadamente 
as performances de serviÇOs estatais e privados de comuni
~ção do mundo" todo. 

Posto o assunto em vota_ção na Comissão de Sistema
tização, venceu a tendência que preconizava õ monopólio 
estatal do setor. Fui um dos onze ConstitUintes que assinaram 
o pedido de. votação da emenda pró-instituição do monopólio 
para as telecomunicações. Votada a questão em Plenário, 
tivenios 392 vo_tos favoráveis,_ contra apenas 4 contrários. A 
esmagadora maioria dos Constituintes brasileiros, portanto, 
decidiu que só a União deveria explorar este tipo de serviço. 

Apesar disso, sub-repticiamente? durante o último reces
so parlamentar, o Governo Federal publicou no Diário Oficial 
da União _o Decreto n_9177, num evidente desrespeito ao Con
gresso Nacional~ ao Poder Judiciário e a:õ interesse- do povo 
brasileiro. O que não-sei precisar é se hóuve mesmo maldade 
nesta pUblicação, ou se o Presidente da República, que o 
assinou, foi vftima de artimanha montada pela Secretaria Na-
cional de Comunicações. --

Sim, o decreto é ardiloso porque, a pretexto de atender 
"grupos bem determinados" da sociedade, na realidade, que
bra o monopóliO definido pela Constituição no seu art. 21, 
inciso XI, onde está esCrito que cabe â Uriião ~~explorar direta
mente ou mediante OOrtcessão a empresas sob controle acio
riá:do -estatal, os serviços telefôilicOs, telegráficos, de trans
missão de dados e demais servi_ços de informações por entida
des de direito privado através da rede- pública de telecomu-
nicações explorada pela União". . 

Além disso, o GovernO errou, porque tenta legislar sobre 
·matéria que é de exclusiva competência do Congresso. O 
art. 48 da COnstituição, no seu iilciso XI, diz que cabe ao 
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da Repú
blica, dispot sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre telecomunicações e radiodifusão. 

Para dar uma aparência de legalidade a esta tentativa 
de burlar a lei, seus mentores recorreram à legislação que 
vigorava antes da promulgação da atual Constituição. Ora, 
se as leis anteriores ·se chocam ·contra a Constituição, não 
valem mais, não passam do que se convencionou chamar de 
entulho jurídico. 

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, segundo informa
ções que recebi do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomu
nicações e Operadores de Mesas TelefóniCas do Distrito Fede
ral, atualmente o Sistema Telebrás aplica cerca de 72% dos 
seus inVestimentos na rede básica, que, por sua vez, concorre 
com apenas 20% da receita. 

Os 28%_restantes dos investimento~ são aplicados na in
fra-estrutura dos_chamados serviços especializados- satélites, 
troncos de microondas interurbanos_, CQmunicações de dados 
e de texto, etc. Já esta infra-estrutura, utilizada pelos grandes 
usuários~ garante 80% da receita total do sistema. 
- Isto mostra claramente que o siste-ina de comunicações, 
como funciona agora, é de interesse público. E tem um forte 
cunho social, porque a receita dos grandes usuários é que 
vai proporciOnar o investimento _nas redes de telefones para 
os cidadãos,- _ 

O Decreto n~ 177, ao perm1tir que os grandes usuários 
formem "grupos determinados" para explorar os chamados 
"serviços limitados", acaba inviabilizando todo o sistema, que 
viVe em função destes investimentos cruzados. 

A impressão que temos, depois de estudar detidamente 
este decreto~ é que ele parece mais uma jogada de marketing, 
um espetáculo pirotécnico, uma cena armada para enganar . 
possíveis investidores estrangeiros. Sim, porqUe propõe passar 
por cima da Constituição, corifUilde permissão com c.oncess.:!gz . 
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dá serviços rentáveis a quem ilunca iriveStiu, condena à morte 
as empresas estaduais--de telefonia. 

Sr. Presidente, s~s e SrS. Senadores, O Poder Leg1SlaiiVO, 
que teve sua competência atropelada riiais uma vez, p-recisa 
trabalhar para que seja sustado este decreto ilegítimo e ilegal, 
que confirma, pela enésima vez, a singular vocação que:· este 
Governo tem de passar por cima da Constituição, do Con
gresso, do Judiciário e, especialmente, por cima do interesse 
nacional. 

Muito obrigado! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy _Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) ~Sr. Pr~sidente, Sr•s e Srs. Senadores, 
no dia 5 deste mês, completaram-se três anos da promulgação 
da Constituição de 1988. 

Embora com pequeno atraso, quero lembrar o transcurso 
dessa _data, de grande sigriificação para todos nós. 

Conseqüência natural do processo de mudançaS políticas 
por que estávamos passando, sobretudo a partir de meados 
dos anos 80, a Assembléia NacionalConstiiuinte-f6i_o desagua
douro das aspiraçõeS nacionais naqUele momento. A expec
tativa g6ne!alizada era de mudança na organização estrutural 
do_ Estado, criação_ de mecanismos institucionaiS- que prOpi:
ciassem melhor interação Estado-Sociedade, assegurassem 
amplamente direitos·-- e re-speCtiVas "gararitias - individuais 
e sociaís, permítissem o exercíciO real - não apenas formal 
-da cidadania. -

A perspectiva históriCa- dos momentos que antecederam 
a instalação da Constítuirite, bem assim dos que transcorreram 
durante os trabalhos de elaboração constituciOnal, me dá, 
hoje; a convicção -de que as motivações básicas da nova estru
tura do Estado brasileiro, então em fase de modelagem, s~ 
identifiCavam: COni oS manifestos anseios de -duas forças motri
zes: .. engajamento do cidadão, como cc-partícipe do processo 
de desenvolvimento, e a descentralização federatiVa, com a 
conquista de maior autonomia dos Estados e Municípios. 

Estou convencido, repito, como procurarei demonstrar, 
dessa percepção histórica dos fatos. -

Os ConStituintes Souberam recipcionar eSsaS forças? A 
ConstitUição- correspondeu e corresponde àqueles anseios? 
As motivações da época continuariam prevalescentes hoje? 
Mudar o quê? Por quê? Não mudar o quê? Por quê? 

Essas são as questões de fundo, que se apresentam agora, 
três anos após a promUlgação da Constituição. 

Este discurso, Sr. Presidente, Sri)S e Srs. Senadores, con
tém as minhas respostas. 

Quanto à primeira indagação, não tenho dúvida de que 
os Constituintes foram extremamente sensíveis à tendência 
ditada por aquelas forças motrizes. Souberam, portanto, sinto
nizar bem a emissão mais forte- da mensagem popular. Dessa 
forma, construíram um modelo perfeitamente compatível com 
as circunstâncias do momento histórico nacional. 

· Isto intr:oduz a resposta ã segunda indagação: De fato, 
a Constituição acabou correspondendo aos principais anseios 
da época. Basta examinar o o- texto- constitticióriãrpara que 
se comprove essa realidade. Tomem-se as-disposições relatiVas 
ao Título I (Dos Princípios Fundamentais), ao Título II (Dos 
Dii"-eitos e GarantiaS Fundamentais}, ao Título VIII (Da Or
dem~Soéial) e ao Título IV (Da Organização dos Poderes), 
em particular as do seu Capítulo I, que tratam do Poder Legis
lativo. 

Em seu conjunto, essas normas ressaltam, expfícita e ex
-tenSiVamente, os aspectos que abordarei a seguir: 

1} O estabelecimento, no art. l"da Constituição, de prin
cipiOS fundamentais do Estado Democrático de Direito-, que, 
em verdade, não são-meras intenções, porém referendais jurí
dico-OOnstitucioilais a que se relacion-a, harmonicamente, todo 
o textó-cOiistitucionai. Assim, o fundamento da soberania, 
por exemplo, tem dupla face, a extenla e ã. interna. A primeira, 
consagrada e declarada nos term9~ do art. 4" da Constituição, 
giz respeito à Rt:Piíblica _nas ~uaS rel:ições_íntern:iciOna:is e 
assenta-se no princípio básico da independência nacional. A 
face interna do conceito de soberania está -insculpida na dispo
sição do art. 14, secundada por outras normas que a esta 
convergem. Trata-se da soberania popular, exercida pelo su
frágio universal, voto direto e secreto, de prestígio ainda maior 
quando se assegura o seu exercício, tambéril, mediante plebis
cito, referendo e pela iniciativa -popular. Estes instrumentos 
de m~nifestaçã_o da sobe_rania interria, p9r sUá vez~ se-alicer
ça!fl _nos_ frindameJ?.tO~ _ d~ Estado Democrático de Direito, 
definidos nos incisos rr e v do art. 1 '!' que são a cidadania 
_e_~ pluralisll).o pqlniço_. 

2) De outra parte, no Título II, consta a enumeração 
torrencial dos direitos individuais, notando-se aí a preocu
pação com o assegurar-se primazia a alguns deles, dentre os 
quais: o direito de liberdade não apenas formal (a chamada 
liberdade de ir e vir}, mas como princípio desdobrado ampla
mente, no da liberdade de manifestação dQ pensamento, de 
consciência e de crença; de convicção filosófica ou- política; 
de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação; 
de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissãó; de 
reunião pacífica; de associação para fins lfcitos; e de associação 
profissional ou sindical. Ainda, o direito de propriedade, ex
pressamente clausulado sob o- princípio da função social; o 
dever do Estado de promover o direitO de defesa do consu
midor; a garantia do exercício de direitos, por ineio- de novos 
instrumentos postulatórios, como o mandado_ de segurança 
coletjvo, o mandado de injunção, o habe&s aat:a e a-ação 
de inconstituciOnalidade por omissão. 

3) No campo dos direitos _sociais, as prioridades para 
a ~educação, a saúde, o trabalho, o Jazer, a segurança, a previ~ 
dência social, a proteção à maternidade e ã infância, a aSSiStên
cia aos desamparados, tudo isso voltado, indistintam-ente, aOs 
trabalhadores urbanos e rurais, objetivaiJ.do~se a melhoria de 
sua condição social. 

Todos esses direitos estão definidos, detalhadamente, nos 
preceitos que integram o Título VIII da Constituição. 

4) _Por sua vez, no seu Título IV, o texto constitqcional 
consagra o resgate 9as prerrogativas do Poder_ Legislativo, 
que age e fala pelo conjunto dos cidadãos, aí representados. 

Aliás, é preciSo- Observar desde já que o Presidente da 
República foi eleito pela maioria_absoluta de votos do eleito
rado, mas o Congresso Nacional encerra, proporcionalmente, 
a totalidade das opções preferenciais desse mesmo eleitorado. 

Enfim, Sr. Presidente SI"'s e Srs. Senadores, a visão pano
râmica dessa parte do modelo constitucional adotado permite 
compreender claramente o sentido da expressão "Constituição 
Cida~ã", que o Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte, Deputad_o Ulysses Guimarães, empregou para bein 
defini-la. 

É o cidadão, enquanto sujeito de todos os direitos que 
a Constituição lhe assegura. É o homem, inserido no conjunto 
de direi!os e deveres fundamentais, que se torna, ao m~smo 
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tempo, agente e destinatário-dos avanços e benefícios do pro
cesso de desenvolvimento. 

Quis também o Constituinte.......:. e~Cohseguru --tlar fõrma 
a um novo modelo federativo. Temos aí_as normas do Título 
III da Constituição (Da Organização do Estado), que configu
ram a autonomia dos Estados e Municípios,-supriôiTda durante 
tantos ·anos. O desejo de liberdade político-federativa, tanto 
quanto o de liberdade política do cidadão, estava represado-. 
Romperam-se as Comportas. -

A essa autonomia política Correspondeu, necessariamen
te, a des-centralização financeira. Antes, o Sistema Tributário 
Nacional propiciava-excessiva coilcentra-ção de rendas, carrea
das para os cofres da União.- Agora, acompanhando a con
quista da autonomia política, obteve~se maior desconcentra~ 
ção da renda tributária nacional, decorrente do novo sistema 
previsto- no Título VI da -Constituição. - -

Pelo que se viU--até ã.qui, -sr. Presidente e Srs. Senadores, 
dos oito Títulos que compõem a parte realmente substantiva 
e permanente da Coilstitirição, seis-deles são dedicados a nor~ 
mas que concretizam a recepção daquelas forças motrizes: 
engajamento do cidadão e descentralização federativa. 

Essas motiVaÇões básicas ainda prevaleceriam nos dias 
de hoje? É a questã-õ ·que levanto agora, procurando enfrentar 
aquilo que me parece ser o pressuposto das atuais pretensões 
de mudanças na Constituiçãó ou- à -antecipação da revisão 
marcada para 1993. --- - -

A opiníáo dos que defendem mudanças urgentes no texto 
constitucional pode ser analisada sob enquadramento em·duas 
vertentes de argumentação. Uma, inspirada em dificuldades 
polítlCãS, -económicas e financeiraS", de ordem-Tnü!rna. Outta,
fwidada no novo quadro mundial, surgido do surto de liberali
zação polítiCa e de desestatiZaçã<feconôinica. 

Sob a óticit -dos que se encaixam na verteilte interna, 
as dificUldades políticas, sUrgidaS d'esde o início do atu~l Go
verno, se acentuaram a partir do Plano Collor II, em virtude 
do estreitamento dos _reduzidos canais de negociação através 
dos quais ele vem se relacionando com o Congresso. Diga-se 
de passagem que, apesar disso, o Legislativo não deixou de 
aprovar nenhuma das iniciatiVas do Governo, prestando-lhe, 
no plano ihstitudonal, o apoio -indispensável. O agravamento 
da situação económica, a incapacidade de o Governo empolgar 
os interlocutores com que maiS direta e assiduamente preferia 
trabalhar -líderes empresariais e sindicais- tudo isso deter
minou o enfraqUecimento das bases de sustentação parlamen~ 
tar. O Governo, então, tenta: se reaproximar -do Congresso, 
dessa feita procurando intensificar o relacionamento com_ os 
Governadores, segundo uma visão tática de que uma parte 
destes lidera expressivos segmentos partidários e que, em troca 
de apoio financeiro a piojetoS -de interesse local, receberia 
apoio político. As cóisas não se passam exatamente co_mo 
o Governo imaginava- e---as dificuldades_ não diminuem. _Por 
outro lado, a credibilidade do Governo se precipita numa 
onda de escândalos e de denúncias de corrupção. Chega-se, 
assim, a uma propalada crise de govemabilidade. 

Neste ponto, cruzam-se, ou melhor, justapõem~se difícul
dades económicas e financeiras. Aquelas, dizendo respeito 
ora aos impasses nas negociações-para pagamento dos juros 
da dívida externa, ou da própria dívida, ora à falta de perspec
tiva de retomada do fluxo de investimento estrangeiros, ora 
ao combate à inflação, cujo tiro saiu pela culatra, ora ao 
redirecionamento da política económica que permita superar 
a recessão etc. Já as dificuldades de ordem financeira se redu-

zem, basicamente, ao esgotamento de recursos de caixa do 
Tesouro. 

-Diante desse_ quadro, uma pergunta: o que tem a Consti
tuição a ver com tudo isso? 

A resposta, rigorosamente, é: nada. 
A Constituinte errou, sinl, ao ceder, no último momento, 

às injunções políticas que levaram à aprovação do sistema 
presidencialista de governo, quando toda a estrutura do texto 
constitucional, relativa à organização dQs poderes, já estava 
pronta e aprovada para a adoção do parlamentarismo. 

Esse erro cometido pela maioria dos Constituintes está 
sendo purgado pelo arrependimento, tanto que agora 1:1ma 
das apontadas saídas da crise política é a antecipação_do plebis
cito, marcado para 1993, sobre o sistema de governo. 

Mas, afora este aspecto de inadequação do texto constitu
cional, ante as circunstâncias que à _época aconselhavam o 
caminho do parlamentarismo, não há empecilho estabelecido 
na Constituição pata o desempenho normal da governabi
lidade. 

Penso que, se ã crise continuar se aptOXimãndo rapida
mente do ponto de irreversibilidade, a melhor solução será 
pela via da antecipação da consulta plebiscitária, visando ao 
parlamentarismo .. Não se trata aqui da voz suspeita de um 
parlamentarista convicto, como eu, e que_ durante os trabalhos 
da Constituinte canSou de advertir inde.cisos e presidencialistas 
de última hora. Trata-se de mais uma voz que se junta às 
que apelam ao bom senso. 

O fato, porém, é que o atual Presidente da República 
insiste, agora, em atribuir à ordem constitucional recém-ins
tituída as dificuldades que encontra para governar. 

Ora, esta cena é repetitiva e bem conhecida do público 
brasileiro. _ 

A História de nosso constitucionalismo republicano está 
marcada pela instabilidade e pelas rupturas da ordem constitu
ciorial. 

O problema principal é que o sistema presidencialista, 
no Brasil, seduz o governante ao fascínio do exercício imperial 
do poder. Ele quer governar, pairando sobre as leis que limi
tam sua vontade, ou com elas, desde que produtos de sua · 
vontade. Isso já se cansou de dizer, mas não custa repetir. 

Todos bs Presidentes desta República manifestaram, em 
maior ou menor grau, suas dificuldades de_ "adaptação" à 
ordem constitucional vigente. 

Dessa vez, a culpa está sendo lançada sobre o servidor 
público, os aposentados, a autonomia dos Estados. e Municí
pios, o monopólio estatal do petróleo, de minérios, minerais 
nucleares, e outros bodes expiatórios. 

Sem pretender entrar, agora, no mérito dessas propostas 
de mudanças do texto constitucional, a verdade é que;inde
pendentemente da vontade do Presidente da RepúbliCa e a 
daqueles que pensam de igual niOdo, as motivações básicas 
que determinaram o modelo adotado na Constituição ainda 
prevaleceriam hoje, sem qualquer dúVida. 

A cidadania e a descentralização federativa foram dura~ 
mente conquistadas e pode-se imaginar que em_ apenas trés 
anos·seria muito difícil efetivá-las na sua plenitude. Ora, qual
quer mudança nesse processo de maturação da prática consti
tucional significará uma verdadeira cassação dos direitos da 
cidadania e da autonomia. será Um fetiocesso. 

Logo, continuam-prevalecendo aquelas rriotivações. 
Quando ouço que o Presidente da República e autori

dades do Governo se teriam dado aO trabalho de ler a Consti
tuição para fazer estatística de quantas vezes mais o seu te.xto 
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menciona a palavra .. direitos" do que a palavra "deveres". 
fico estarrecido. Não há dúvida de que se utilizam de idéias 
falsas, mas com certa carga de convencimento, para justificar 
objetivos inconsisteiifes. Isso é sofisma. Nada mais. 

O problema é simples. Qual é o papel da Constituição? 
O que faz, em resumo-;- Uma Constituição? -

Ela estrutura e organiza o· Estado, estabelecendo os seus 
poderes, que ela própria distribui entre órgãos, funções e 
competências. O conceito de pod"er resulta de uma noção 
jurídica que o faz equivaler a um conceito extremado de direi
to. Assim, quem é titular de poder jurídico o~ odo próprio 
direito. Por outro lado, a todo poder jurídico, ou seja, a 
todo direito corresponde um dever. Com essa equação, o 
conceito de direito deve ser entendido invariavelmente numa 
relação, cujo binómio é~sempi"e direito-dever. 

Portanto, ao poder do Estado, concedido pela Cons-ti
tuição que o fundamenta, corresponde sempre o dever de 
todos os que lhe são submetidos. Dessa forma, os deveres 
perante o Estado estão subentendidos numa necessária contra
posição relacionada àquele poder. 

Mas a Constituição estabelece também -os limiteS-do exer
cício do poder. Para fazê-lo, ela enumera os-direitos dos cida
dãos e das pessoas em geral, que o próprio Estado tem o 
dever de respeitar, garantir e cumprir. -

Só isso. Talvez o Constituinte tenlia preferidO-USã.r a téCni
ca da repetição, do que possa ter resultado o emprego exces
sivo da palavra "direitos". Como fossem quebra-molaS a possí
veis atropelos provocados pelo ímpeto ou desatenção do moto
rista, ou pela ultrapassagem do limite de velocidade permitido. 

Mas há também, Sr. Presidente e Srs._Senadores, os argu
mentos em favor de mudanças na -constituição, sustentados 
sob a o impacto das -alterações no quadro mundial. 

Em síntese, afirma-se que a ConstituiçãO foí promulgada 
antes da queda do muro de Berlim; que ela é corporativista; 
social de mais; liberal de menos; estatizante_em excesso; nacio-
nalista em demasia. - --

Quanto a ter sido a_n_te_rioi" ao esfacelanlento dos regimes 
comu_nistas, a meu ver é apeilas uma questão de datas. Lá, 
conquistou-se a plena liberdade política depois de nós. Lá, 
quer-se adotar a economia de mercado depois de nós. Isto, 
portanto, não é argumento que infirme a modernidade do 
nosso texto constituciorial nesse aspecto. É apenas uma frase 
de efeito. _ - , . --

mas procura equiparar-se à de todos oS países que privilegiam 
o social como a própria razão de ser do Estado. 

- -Díz-se também que ela é menos liberal do qUe deveria. 
Claro que a alegação se prende ao ec_onômico, levando em 

-conta o elevado grau de normatização e de intervenção estatal 
na economiá, em desacordo com o figUrino moderno. Ainda 
que nesse particular nossa Constituição não seja tão liberal 
quanto desejariam, é um exagero considerá-la muito defasada 
em relação a esse figurino. Na realidade, ela não inviabiliza 
e privatização da economia, salvo naquilo que põe sob reserva 
de monopólio estatal. Do mesmo modo, não cria dificuldades 
ao relaxamento do dirigismo normativo. Os:_ problemas que 
afetam o processo de desestatização da economia não decor
rem de empecilhos constitucionais. Sabe-se, perfeitâ:merite, 
onde eles se localizam. 

Em primeio lugar, é necessáriO, como já se disse tantas 
vezes, desprivatizar o próprio Estado. Ao longo de tantos 
anos, sucessivos governos privilegiaram setores da economia 
e não souberam restringir concessões, sob diferentes modali
dades, habituando mal aqueles que sempre se beneficiaram 
dessa relação paternalista. Até hoje o Estado se enreda nessa 
malha perversa. Portanto, este é um problema de natureza 
administrativa, política _e também ética. _ · _ · · 
~ -bm segundo lugar -e isto se refere ao momento presente 

-, ·o- atual Governo já está-devidamente autorizado, pelo 
Congresso, a e-xecutar seu programa de pri":ati_Zl!Ção. Se -liãO 
o faZ adequadamente, o problema é, de novo, administrativo 
e polítiCo. Essa questão, entretanto, tem complicadores con
junturais que vem sendo mascarados e que, na falta de argu
mentos ou de coragem para apontar as ·verdadeiras causas, 
sãç:> atribuídos â Constituição, na parte em que ela ainda man-:. 
tém o monopólio da União. Mas, afinal, quais as dificuldades 
reais para implementar-se, completamente, o pr9~esso de pri
vatização? A meu ver, todas elils se situam no campo pró'prio 
dos negócios. Faltam interesse, capital e confiança da iniciativa 
privada. O País deixou de atrair o investidor externo. Quem 
tem dinheiro para_ investir ou reinvestir prefere a aplicaÇão 
financeira, a s-egurãnça do depósito em bancos eStrangeiros 
ou a repatriação do lucro e do capital. Falta credibilidade. 

::Faltá- táifibém ;-uma -tefõrfuã -flseal-Cxii"feta:; ·que-ohjeHVe 
atrair e estimular investimentos produtivos~ Mas deve ser uma 
reforma fiscal de cunho essencialmente económico, e não fi
nanceiro. Agora mesmo, sob o rótulo de "reforma fiscal", 
o Governador propõe mudanças no Sistema Tributário Nacio
nal, com vistas exclusivamente ao -reforço do Tesouro da 
União. Tudo bem, há problemas de caixa. Mas, ajustar o 
nível de receita, aumentando a carga fiscal ou reduzindo par
cela de recursos a serem repassados aos estados e municípios, 
resolve um problema financeiro do Governo Federal, porém 
não ajuda a resolver o problema da fuga de investimentos. 
De uma vez por todas, é necessário entender que o caminh-o 
para a plena econo!cia de n:rercado pressupõe um processo 
-de etapas -dã desestatização, uma das quais consiste na progres
siva redução da carga fisca_l. Isso passa, antes, por um sanea-

Quanto a ser corporativa, nossa Constituição não dá mos
tras disso em nenhum ponto. A alegação refere-se ao momento_ 
da elaboração constitucional, quando forças representativas 
de segmentos organizados da sociedade advogavam suas su
gestões e propostas. Eram forças que exerciarri pressão persua
siva, muitas vezes coriflitantes entre si, num embate perfeita
mente natural, dentro do processo_ de_ legitimidade inerente 
a uma Assembléia Constituinte eleita pelo povo. Destarte, 
esse argumento é eleitista e autoritário. De mais-a !páiS, nuni 
sentido amplo, de aceitação pacífica, todas as s_odedades que 
integram nações, desenvolvidas ou não, são corporativaS. O 
corporativismo é uma forma organizada de atomização social. 
Nada mais comum e presente em todo o mundo. 

. Quanto a ser social de mais, o que é dito como crítica 
deve ser tomado como elogio. Nossa C.onstituíção é apenas 
democrática. Ela reproduz o roteiro traçado pelo Constituinte, 
que se empenhou em oferecer as condições para o decantado 
resgate da dívida social, hoje um mote abandonado. Nesse _ 
campo, a Constituição ainda é mais uma carta de intenções, 

- mente orçamentário, pela racionalização da despesa, pelo ri
gor na aplicação "dos recursos do Erário e pelo efetiVO tom bate 
às principais causas do déficit público . 

• Quanto à questão do déficit público, o Governo insiste 
--~m apontar o custo da máquina administrativa como á maJor 

responsável. Pagam por isso os servidores públicos, com os · 
salários achatados e com sua imagem atirada à desmorali
zação. Só que este Governo esquece que a anatomia paqui
dérmica do Estado brasileiro é conseqüência do dirigismo · 
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económiCo, implantado a partir de meados da década de 622 
alim·entado e adestrado até hoje ao longo desse tempo. b 
preciso emagracer o bicho? É. Mas, com justiça e humanidade. 
Os servidores, ativos· e inativos, principalmente estes, estão 
aí porque forma convocados pelo próprio Estado. 

Doravante, cumpre racionalizar O funcíCmãinen"to- da má~ 
quin-a amihistratíva no lãhiãnho que está, extingUindo cargos 
vagos, não nomeando mais ninguém, salvo para as funções 
indispensáveiS que exija-m hãbilitação especial ou amPliação 
de quadros. Dinamizar O seiviço -público, mas com vál6fização 
do servidor e respeito aos seus direitos, aó cOntrário do que 
muitos pensa-m, ajudará a combater o déficit público. 

o foco priilcipar âessa situação deficitária se resume a 
uma palavra: corrupção. 

Atualmente, pregam~se muitos choques. Seriam soluções 
de impacto. Mas, para aquilo que é realmente chocante não 
se prega a solução cirúrgica. Ouvi de um parlamentar, recente
mente, que a solução para o Brasil seria um Choque de liber
dade económica. Comó? Eu pei'gunto. Pela desregulamen
tação geral da economia, que passasse por u-ma -liberdade 
total de preços e salários· e por uma renúncia fiscal de tal 
monta que nos transformasse, de uma hora para outra, num 
paraíso capitalista? __ -:-- __ 

Não, Sr. Presidente e-Srs. Senadores_. Ê preciso dar um 
basta às iri.venções, às Utopias. -

O que o BràSil necessita, com urgênCiã, é de um choque 
de moralidade, ou melhor, de moralização na gestão do dinhei
ro público. Os escândalos estão aí. Muitas denúncias são ãpre
sentadas. Fala-se, às escâncaras, na existência do mercado 
paralelo e inflacionado das "comissões". nenhuma providên~ 
cia e-tonütda Ninguém é punido. Aliás, muitos são punidos. 
Os OODtribuintes, os cOnsuffiidores, os aposentados. O povo 
brasileiro, este é que sofre a purtição. A Previdência está 
falida. Desmantelou-se nas fraudes. _Danem-se os -aposenta-
dos. É isso o que o povo está vendo. -

Combater o défióifpúblico iritpfiCa, aciifta d6-flldo, des
mantelar todo o esquema de corrupção, de dentro e de fora 
do Governo, dar o nome dos responsáveis, puni~ los e recupe
rar todo o produto das falcatruas, entre _dinheiro, valores e 
bens, não importa desde quando e em nome de quem estejam. 

Feito isso, o_ Brasil passará a ter um governo digno desse 
nome e a poder apresentar-se, como nação respeitada, aos 
seus cidadãos e ao mundo. 

Tudo o mais será posslvel, será fácil, será mOderno. 
Para recuperar o atraso econ6Inico· e sáéial dependemos 

de uma reabilitação moral. -
A Constituição também não tem nada com isso. Ela não 

está_ atrasada. Ao contráriõ, é bem moderna até quanto aos 
instrumentos institucionais adequados e suficítmtes para aque
la finalidade~ 

Contudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, identifico pon
tos fráge-is no textõ Coü.SfitUCiõhal, que podem merecer corre
ções. 

Estão relacionados com a alegação de ser demasiada-
mente nacionalista. --

Entendo que, na parte relativa à Ordem Económica, é 
cabível modificar o conceito de empresa brasileira, a fim de 
torná-la mais permeável à participação do capital estrangeiro. 
Igualmente, penso que a sujeição de empresa pública e de 
sociedade de economia mista ao regime de falência e concor
data seria um fator de indução da maior eficiência dessas 
empresas e desoneraria o estado de qualquer situação emer~ 
gente que exigisse saneainento finanCeir?. -

No tocante á questão do monopólio, devemos ser·muito 
cautelosos. Em princípio, sou -Contrário a qualquer ffiotlifi
caÇão, principalmente no ~o do petróleo e do gás natural. 
A Petrobrás -é uma das poucas coisas que deram certo neste 
Pais. - · · 

Por sinal, desconfio seriamente dessa estratégia velada 
do Governo de atrair capital externo, oferecendo o melhor 
que temos. Não há xenofobia nesta desconfiança. Há apenas 
discordância da estratégia. -

O nacionalismo tem uma significação especial.rios mÓVi- · 
memtos de libertação política que ·vem acontecendo nos últi
mos 01eses. Tem também um sentido muito próprio no inter-na
Cionafisinõ de mãO única dâ economia.]ãponesa. A EurOPa 
enverga ã camisa nacionalista no seu protecionismo industrial 
e agrícola. Os Estados Unidos são sempre nacionalistas, quan
do se trata de reprimir a concorrência Que considerem preju
dicial a seu mercado interno, seus produtos e seus trabalha
dores, ou _quando é o caso de defender~se da invasão de; capitais 
nipónicos, ou, ainda, quando aplicam retaliações. 

Por que, então, n·ão devemos ser moderadamente nacio
nalistas quanto ao que nos tem custado sangue, suor,lágrimas 
e vitórias? 

Cabe falar também, Sr. Presidente e Si-s. Se"Tiadores, em 
mudança da ConstituiçãO no sentido mais dínâlnico da palavra. 
RefirO~me à neCessidade de tirá-lade umã parcial imobilidade, 
naqueles pontos em que ela depende de regulamentação para 
tornar-se inteiramente aplicável. 

---o LegiSiativo -tem-- muita responsabilidade nisso, mas o 
Executivo também, pois a ele cabe a iniciativa exclusiva de 
várias Jeis regulamentadoras. 

Encerro este discurso, deixando _a_ ~ensage~_ de_ q~~ a_ 
Constituição, de 5 de outubro de 1988, aeve ser defendida 
com patriotismo Cónsciente. · 

Se mesmo cõm ela falta segurança~ sem ela não haverá 
esperança. 

Era o que tinha a dizer, Si. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr~ Presidente, Sr,s e Srs. Senadores, em 
1987, a Medicina brasileira conquistava um feitO extraordi· 
nárlo: a realização da primeira cirurgia de transplante cardía
co. Comandada pelo Dr. Zerbini, U:fiia equipe da capital pau
lista introduzia em nosso País uma prática cirúr_gica revolucio
nária, pouco tempo depois de inaugurada na Africa do Sul. 

-- De lá para cã, a evolução foi constante. Técnicas fóram: 
aprimoradas, mulplicou-se o número de profissionais da área 
e, com isso, ampliaram-se consideravelmente as expectativas 
de sobrevida de muitos pacientes. De igual modo, o crescente 
dOmínio das técnicas de transplante tornou possível sua aplica
ção em relação a outros órgãos humanos. 

Talvez o aspecto mais interessante contido no processo 
de avanço da medicina brasileira seja sua disseminação pelo 
País afora. ConquantO determinadas áreas_ ten_ham_ con_soli
da_do sua posição de destaque, verdadeiros centros de excelên
cia, tiveram elas a capacidade de se torn11rem pólos irradia
dores de conhecimento adquirido e produzido. 

É.exatamente esse o ponto que me traz, hoje, à Tribuna. 
Quero aqui registrar, com justo orgulho e muita alegria, a 
realização, no último dia 22 de agosto, pela primeira vez.no 
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nomia tem regras claras e que se as~emelha muito mais 
a um jogo de xadrez do que a um jogo lotérfco, em 
que se sorteia se o bloqueio de contas deve_ ser feito 
a partir de 20 mil, 50 mil ou 70 mil cruzados novos. 

Sabe Vossa Excelência que o Estado_ não produz 
riquezas. A sociedade, sim. E cada vez que o Estado 
retira riquezas da sociedade, tira-lhe a capacidade de 
crescer. O Pafs, sob o comando de Vossa Excelencia, 
ficou 7% menor (queda do PIB), sem que o Estado · 
se reduzisse na mesma proporção. E uma sociedade 
menor termina poi" não conseguir sustentar um Estado 
maior. O Estado de Vossa Excelência já não cabe no 
PIB nacional, e a reforma fiScal de emergência, que 
é um mero aumento da carga tributária, terminará por 
gerar mais inflação e mais recessão. O Brasil vive uma-
inflação de custos e não de demaõda. Na iilflação de 
deinanda, o aumento da carga tributária pode até redu
zir a inflação. Na de custos, os tributos são repassados 
para os preços e o aumento gera o fenómeno da estag
flação. 

Sr. Presidente, mais do que nunca o País necessita 
de paz para trabalhar e de que o Goverrio, se não 
puder auxiliar, não atrapalhe. As empresas- não demi
tem por mero jogo de prazer, mas porque, se não o 
fizerem, poderão ir à falência amanhã. Demitir funcio
nários formados para qualquer empresa é um prejuízo 
considerável, porque, em eventual retomada, o custo 
de aprendizado dos novos empregados será muito 
maior. Quando uma empresa demite, o faz como tim 
médico, que amputa um membro de corpo gangrenado 
para que a gangrena não-atinja tódo o paciente. 

Vossa Excelência sabe que o nível da carga tribu
tária no País - não em relação ao Produto Nacional 
Bruto, mas ao produto priva-do bruto, isto é, o produ
zido pela sociedade não governamental que paga tribu
tos - é o mais--elev.ido do mundo civilizado, e que 
é muito difícil ganhar competitividade externa se a car
ga tributária interria impede o P3.ís _de córicórrer~ Com
pare o nível da carga tributári~ do Brasil, que fecai 
sobre a sociedade não governamental, com a dos outros 
países e Vossa Exc-elência perceberá que o brasileiro 
é verdadeiro escravo-da gleba, como nos tempos medie
vais. E não é apenas o governo federal que tem eleÓado 
sua carga, mas os outros quase 5 mil entes tributantes, 
que não ficam atrás. O _B_r:a_sil, hoje com mais de cinco 
dezenas de tributos, é uma República Fiscal, em que 
os cidadãos são produtores d_e tributos e, depois, de
produtos e serviços. 

A economia informai, que vive da sonegação, é 
o subproduto do irracional sistema vigente, e quanto 
maior for a carga - apesar de todos os co-ntroles -
sabe Vossa Excelência que as pequenas e médias em
presas apenas sobreviverão na clandestinidade._O mun
do inteiro sinaliza que a redução da carga tributária 
reduz a informalidade, como a Receita Federal já de
monstrou ao reduzir as alfquotas do IR para 10% e 
25% em 1987, com aumento de arrecadação. Vossa 
Excelência parece trilhar Caminho oposto, o que levará 
os empresários e a sociedade a se protegerem para 
sobreviver, com efeitos diversos dos que Vossa Exce
lência pretende. 

~r. Presidente, não cabe em uma carta aberta
não a faço particular porque- das demais vezes citie lhe -
escrevi nunca recebi resposta - mostrar que o País 
vai mal, que a inflação é elevada, que os investimentos 
estrangeiros não vêm, os nacionais se- retraem, sobre 
haver uma violenta deterioração social, com desem
prego e salários subumanos rondando a casa dos traba-

. lhadores e de todos os brasileiros. 
Gostaria que Vossa Excelência percebesse que o 

País só crescerá quando o Estado diminuír. A diminui
ção do Estado não pode ser, todavia, uma expressão 
retórica, posto que, salvo no episódio da Usimínas, 

_em seu Governo o Estado ainda nãO diinirilliu de tama
nho. 

A sociedade, todavia, não reagirá sob ataques, 
principalmente quando injustos. Pai de seis filhos, sei 
que um pai obtém melhores resultados quando ensina 
os filhos a lutar, com estímulos e palavras de apoio 
do que com admoestações permanentes, que, muitas 
vezes, caem no vazio, se distantes da realidade. O ódio 
não -cria raízes. o amOr, sim. 

Um presidente é, de certa forma, o pai de uma 
nação. Representa-a. Deve dar exemplo. De dignida

-de. De probidade. E deve encontrar os caminhos para 
auxiliar a n~ção a acreditar em suas próprias forças 
e soluções. A evidência, a política policialesca e vinga

--- tiva da equipe económica ante-n:or não conseg-uiu gerar 
tal ambiente, como as palavras impensadas de crítica 
também não a estimularão. 

Escrevo-lhe, Sr. Presidente, apenas porque ainda 
acredito em seu idealismo, embora maculado por pre
Conceitos. -

Em 1971, publiquei um livro sobre finanças públi
cas -minha segunda dissertação acadêmica - intitu
lado "Desenvolvimento Económico e Segurança Na
cional ~Teoria do Limite CríticO", em ·que examinei 
os efeitos dos gastos militares sobre as finanças e a 
economia de uma nação. O livro foi prefaciado por 
Roberto Campos, que, em lapidar frase, ao final, decla
rou que é -necessário conhecer os fatos para se evitar 
a fatalidade. E o que espero, sendo eleitor seu e ainda 
acreditando em seu idealismo, é que conheça Vossa 
Excelência bem os fatos e que aja de acordo com o 
diagnóstico, com o que poderá evitar fatalidades que 
nenhum brasileiro, em sã consciência, deseja. 

IVES GANDRA DA SILVAMARTINS, 56, é 
professor titular de direito económico e direito cónstitu

. cional da Universidade Mackenzie (SP) e presidente 
do Conselho Superior de Estudos jurídicos da Fede
ração do Comércio do Estado de São Paulo.'-' 

Era o que tinha a: dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao no_bre Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMPB -:cc MT, Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sros e Srs. Senadore~ 
diz a sab_edoria popular que não há regra sem exceções. E 
sobre uma dessas honrosas exceções que gostaria de tecer 
alguns comentáriOs, haja vista sua real importância em termos 
de nossa ecologia. 

O atual e polêmico debate sobre a internacionalização 
da Amazônia vem, dominantemente, sendo marcado por posi-
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ções intervencionista-s e autõritáriàs-, ge-ràlmente contrárias aos 
interesses de entidades ecológicas, dos movimentos sociais 
e ONG (Orgallizações Não-Governamentais)de apoio aos po
vos das florestas. 

Exemplo positivO de preocupação internaciOnal com a 
Amazônia, desprovido de cobiça e de estratégias de ingerência 
em nossos assuntos internos, está presente no Acordo Quadro, 
finalmente aprovado por lei no Parlamento Italiano, em 24 , 
de setembro último, com indicações e· recomendações que 
superlativizam a qualidade de cooperação entl:e Brasil e Itália. 

Em relação a esse auspicioso fato queremoS deixar assina
lados nossos agradecimentos à Campanha Nor/Sud que, por 
gentileza de seu coordenador em Roma, Cristoph B~ker, nos 
enviou em primeira mão a informação. Ele chama a_i:nda aten· 
ção de nosso Parlamento para o fato de que na Itália os acordos_ 
internacionais, além de serem aprovados ou não, podem ser 
também modificados. · 

O Acordo QUadro, foi na verdade assinado em 17 de 
outubro de 1989 e, embora bastante amplo, tem Como prin
cipal escopo a defesa do meiq ambiente das florestas tropicais 
Por emenda do Deputado Sérgio Andreis foi incluída a deter· 
m.inação _de partipação das populações locais nos pr<Y~ssos 
de decisão dos projetas fmanciados pela Itália em função do 
referido Acordo. Dessa perspectiva os projetas deverão, tam
bém, ser submetidos a uma avaliação do impacto ambiental, 
social e cultural, bem como assegurar um máximO de transpa
rência, garantindo a participação_das ONG brasileira~ no pro· 
cesso. 

Não se limitou, porém o Parlamento italiano ao financia· 
mento de Projetes. Para bem caracterizar .sua ínsuspeiçáo 
aprovou também, por unanirilidade, expressas detenninaçõ~ 
no sentido de· "não favorecer, de qualquer modo, a partid 
pação de empresas italianas em processos de extração mineral 
na Amazônia" que usem de modo insustentável os recursos 
florestais pelos seus processos de transformação. 

O mesmo adendo ao projeto, aprovado e incorporado 
à lei que aprovou o Acordo, avança ainda mais na so~~~rie· 
dade italiana ao BraSil quaitdo indica o empenho do governo 
italiano, junto ao Banco Mundial, CEE, FMI e ONU para 
definir políticas que reduzam realmente o encargo paralisante 
dá dívida externa do Brasil e estudar modos de converter 
essa dÍvida em programas sociais e ambient~is. 

Sr. -Presidente, da análise da lei que aprovou o Acordo 
Quadro relevam indicações de procedimentos extremamente 
positivos e, sobretudo, respeitosos em relação ao Brasil, por· 
que levam em consideração nossa natureza e nos_so pqvo. 
Ao invés de impor condicioO.amentoS exteinos, ofensiVos à 
soberania nacioD.al, o Parlamento italiano acolheu a partici· 
pação da População local nos processos de decisão dos projetas 
financiad_os. Dentro da mesma linha de discernimento des
ponta também a criaçãO de mecanismos e instrumentos que 
facilitam a participação de organizações não-governamentais 
brasileiras. Essa nonna, aliás, está·se universalizando como 
conseqüência da constatação de que menos da metade dos 
recurSos que passam apenas por órgãos govefnam·entãis che· 
gam ao destino final. 

Na verdade, Srs. Senadores, a postura italiana evolui' 
do respeito à solidariedade, na medida em que determina ' 
ao ·Governo italiano o empenho jurito ao Banco Mundial, .

1

' 

FMI, CEE para definir politicas que reduzam a dívida externa. 
Assim, o Acordo Quadro Brasil marca uma nova fronteira 1 

na cooperação entre os dois países e exemplifica -que nc:m 

toda preocupação internacional com a Amazônia caracteri
za·sê 'pela cobiça e ingerêncía em nossos assuntos. 

Era o que tfnhamos a dizer. Muito obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senado
res, telúrica. Esta é a única palavra capaz de sintetizare descre
ver a -obra de Graciliano Ramos. 

Seus personagens nascem da terra ressequida, do solo 
gretado das caatingas, para se fazerem marcos testemunhais 
da fibra inquebrantável da gente do sertão. 

No sentido ético mais profundo, Graciliano Ramos revela 
o homem _na busca iii~ssante das forças de seu próprio interior 
para suplantar a adversidade circundante e construir-se como 
um !DOnun;tento_ d~ vi_da, mesmo quando a desolação e a morte 
o envolvem por todos os lados. 

Nessa visão de mundo o homem não pode se acomodar 
ao status quo. Tem de mudá·lo, transformá·lo, transmutá-lo 
num processo permanente de conquista da vida. _ 

Ele próprio é uma personagem do romance. Na cadeia 
ou no poder, sua mente irriquieta garimpa os caminhos do 
novo, da redescoberta, da superação de si mesmo. 

Torna-se assim, GracilianO Ramos_, Um monumento das 
Alagoas à inteligéncia nacional e, ao mesmo tempo, Um protó
tipo-nacional do homem alagoano capaz de arrostar qualquer 
desafio na busca obstinada de seus objetivos. 

De profunda sensibilidade social e de estilo contundente, 
Graciliano Ramos, em todas as oportunidades mariteve-se 
coerente com os seus objetivos e ideais, mantendo·se acima 
das conveniénci&s do poder. · 

Vocação precoce, aos doze- anos de idade estreava comó 
literato, chegando, na década de trinta, a ser_ con_sid~Jado 
quase perfeito entre os escritOres daquela época. Sua obra 
mais conhecida, "Vidas.Secas", é um marco inesquecível na 
vida dos brasileiros, definindo com perfeição suas co'erências 
e contrad_ições, toma·o uma das figuras mais belas do mundo 
político e intelectual das Alagoas. , 

Com honras e com alegria em todos os lares de.-Alagoas 
e do Brasil seu centenáriO é comemorado. Suas obras correm 
ó mundo em várigs idiom~s e seu verbo ressoa forte_, desper
tando nossa consciência p3fa os problemas dos mais humildes 
e desvalidos. 

Não poderia, janiais, Como Senador das Alagoas, deixar 
de fazer este regístro. -

Presto, assim, meu pleito pessoal ao ilustre conterrâneo 
e com ele exalto minha pequenina terra que tão grandes ho
mens tem dado ao Brasil.' 

Obrigado. 

O SR, PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Sen:~.dor Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se
guinte discurso.) -_Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. Senadores, é 
do conheci~ento comum que uma das referências básicas de 
um país é a sua mo-eda. Afinal, não é necessário ser numismata 1 

para associar o dólar aos norte-ai:nericanos, o austral aos ar- : 
gentinos, a libra aos ingl~s~s, .. e assi~ ~or .dt::mte. A própria i' 
estampa cunhada nos diferentes papéis·moeda caracterizam
se como referencial para identifica.ção de _poVC?s e nações. 

1 A moeda possibilita, também, o resgate da lt~!~r!.a_c!e um c 
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país. Na mOeda estão estampados os seus personagens maio
res, os seus principais acoritecimentos e as suas riquezas natu-
rais. - - -

O_Brasil foi descober!o por Pedro Álvares Cabral, lem
brado através da cédula de mil cruzeiros; governado na monar
quia por Dom Pedro II, homenageado na de 100 cruzeiros; 
teve sua Lei Áurea lembrada pela figura da PrinceSa Isabel 
na de 50 cruzeiros e assim por diante. O País homenageou 
o Marquês de Tamandaré, o Duque de Caxias, o- Marechal 
Deodoro da Fonseca, entre outros. Mais recentemente_, lem-1 brou Cândido Rondon, Cecflia Meirelles, Augusto Ruschi 
e muitos mais. Enftm., a moeda é o retrato do eafs e com 
ele deve identificar-se nos seus valores maiores. 

Ttido iSsó me leva a acreditar que um país que perde 
a confiança em sua moeda, perde a sua memória, sua refe
rência histórica. A moeda é um dos principais sínlbolos nacio
nais. 

A moeda reflete, também, as condições de vida de um 
país. Pode ser, igualmente, indicador de performance de seus 
governos. 

A história brasileira é tão rica que poderia retratar -em 
sua moeda um infindável contip.gente de personagens e um 
incontável número 'de eventos e de belezas naturais. Essa 
pluralidade poderia, portanto, retratar o valor histórico_ do 
País. Mas, nos últimos anos, essa pluralidade tem signifiCado 
muito menos a sua história e muito mais o nosso ·_próces~ 
inflacionário.· 

Imaginemos, por exemplo, a importância de Carlos Dru
mond de Andrade na nossa poesia e nas nossas letras. Essa 
homenagem, mais do que justa, contrasta com os olhos tristes 
desse poeta-maior em uma cédula que já foi 50 ·mil cruzeiros, 
50 ctuzeiros novos e que, se transformou, hoje, nos míseros 
trocados de 50 cruzeiroS. · 

Tudo isto porque o Brasil enfrentou, apenas nos últimos· 
dez anos, uma inflação acumulada de 662.128.987%. Talvez 
seja por tudo isso que na inesma nota de 50 cruzeiros esteja 
escrito sobre o seu valor nominal a exclamação "Deus seja 
louvado". Quem sabe, a melhor expressão fosse "Deus nos 
ajude'. 

A nossa maior cédula, a de 10 mil CI'UZeiros, homenageia 
Vital Brazil. Talvez repousasse, aí, a in1Cnção ·de descoberta 
de uma vacina contra tamanha inflação. Pois bem, a nossa 
cédula mais valiosa não compra, hoje, quatro quilos de carne. 

Em setembro do último ano, o ConselhQ_Monetário Na
cional autoriZou a criação da nota de 50 mil Cruzeiros e esco-
lheu, como homenageado, o escritor Luiz Câmara Cascudo. 
Passado treze meses, o valor real da cédula, que ainda não : 
circula, vale em termos reais, em comparação com a época 

. da autorização, menos de 10 mil cruzeiros. Em outras palavras;· 
o valor real da maior nota que ainda não foi emitida é menor 
que o valor nominal aa maior cédula que já circula, toman
do-se como base a data de autorização do Conselho. Se a 
afirmação parece confusa, ela refle:te, simplesmente, a balbúr- 1 

dia da nossa economia monetária em tempos de inflação acele
rada. 

Os economistas alardeiam a possibilidade de afundarmos 
em uma hiperinflação. No entanto, nada me contrapõe à idéia 
de que já convivemos com ela há longos anos._ Disfarçada, 
dissimulada. A enriq\lecer poucas dezenas de brasileiros, e 
a vitimar muitos milhões de cidadãos de segunda classe, habi-

_tlyltes do que sempre chamei de se_gundo Brasil. 

São os econOmistas que definem a hiperinflação como 
a: ·perda total da confiança na moeda, a destruição do sistema 
de preços baseado na moeda nacional. Do Sr. Mário Amato, 
líder de renome nacional, ouVimos que a "Falta de confiança 
da sociedade é generalizada". O poupador não confia no Go
verilo como deVedor. O contribuinte não confia no Governo 
com"o administrador do recurso público. O iilveStídor não con
fia no Governo como gestor, como guardião do valor da moe
da. Por isso, o poupador procura se proteger contra o- risco 
exigindo alta taxa de juros. O contribuinte sonega. As empre
sas não investem no País. E todos querem se desfazer da 
moeda nacional. 

As observações recentes cio ·sr. Mário Ã-mato, calçadas 
na nossa realidade, apenas materializam os conceitos definidos 
pelos economistas e corroboram a minha afinnação: já esta~ 
mos vivendo a hipeririflação. Com a -difereiiça~de que fóram 
rasgados todos os disfarces. As soluções maniqueístas e disSi
muladoras da verdadeira realidade já não merecem mais Crédi
to e não produzem os efeitos desejados por alguns. 

Mas o discurso do Sr. Mário Amato, que- poderia ser 
verbalizado por qua)quer um de nós, porque retrata uma reali
dade nua e crua, reforça um elemento crucial: a falta de con
fiança na moeda está direta e fortemente ligada à perda de 
credibilidade do Governo, de suas instituições e de suas políti
cas públicas. A realidade foge dos preceitos dos manuais de 
economia. Podem as medidas adotadas ser, em tese, as mais 
apropriadas para um determinado contexto. Mas_a população 
reage em sentido contrário. E o. Pats ejrtra~ PerlgO.sanienie, 
na contramão. 

A população acredita que, a qualci~er momento, o Go
verno intervenha com medidas drásticas. Mas essa mesma 
população não cre, a priori, na sua eficácia. É por isso que 
qualquer cfue seja a atitude do Governo para enfrentar o 
recrudescimento da crise tem, necessariamente, que ser ante
cedida de medidas que possibilitem o resgate de sua credibi
lidade junto â opinião pública. Esse tem que ser, necessaria
mente, o primeiro passo. 

A falta de credibilidade do Governo CoUor e a balbúrdia 
dos preços descartam qualquer possibilidade de êxito de um 
novo congelamento de preços e salários. 

Não há mais clima para um novo choque heterodoxo. 
Em primeiro lugar, porque o_ conjunto de medidas que o 
consubstância apenas posterga problemas ·que, ao contrário 
do que se objetiva, ampliam-se no seu período de vigência. 
Em segundo lugar, a maior ou menor durabilidade de êxito, 
mesmo que aparente, dos congelamentos depende substan
cialmente do alinhamento dos preços relativos. Tudo isso, 
associado à já discutida credibilidade de quem implementa 
essa política. 

Ora, as experiências anterioreS demonstraram que os con
gelamentos, além de penalizarem diretamente os trabalha
dores, que ~iveram os se.us salários arrochados, serviram ape
nas para camuflar os aumentos galOpantes de preços, que 
voltaram fortalecidos após o período que estiveram, na v_§ rda
de, reprimidos. 

Quanto ao alinhamento de preços, nunca se assistiu a 
um descontrole tão grande nos preços relativos, a ponto de 
o consumidor brasileiro não conseguir, hoje, definir o que 
significa ser caro ou barato. Por exemplo, não são raros os 
casos em que eletrodomésticos de brinquedo tenham seus 
preços maiores que ós mesmos eQuipamentos originais, peças 
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de roupa mais caras que produtos com algum nível de sofisti~ 
cação, entre outros absurdos. --~ 

Os insucessos Ue planos chamados heterodoxos também 
contribuíram para a queda de credibilidade do governo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, envolta em uma moldura 
tão deteriorada, para onde se encaminha a nossa frágil econo-
mia? - - -- -

Em um contexto em que o despotismo parece· orieiltar 
as ações de governo, procuro evidências nas vozes_ e nos atas 
dos agentes oficiais. E, aí, fOrtalece a minha preocupação. 

Incapaz de capitanear qualquer tentativa de enúmdimen
to que tenha como desaguadouro ·um plano balizador do de
senvolvimento nacional, que deverá incluir, por exemplo, as 
reformas agrária e Ui'bana, o Poder Executivo dá sitiais, de 
que suas ações_se orientam para o que se convencionou chamar 
de "choque liberal". Todos sabem que a tradução popular 
desta !!Stratégia é "quanto pior, melhor". 

A idéia -que permeia essa postura e- ã de permitir que 
se estabeleça o caos completo na economia, o que se definiria, 
então, como hiperinflação. Daí, em nome de salvação nacio
nal, invoca-se o entendimento amplo da sociedade e promo
ve-se uma reforma fiscal e monetária global, a partir de uma 
nova moeda. 

Creio ser desnecessário repetir ós e·ntrãves -a-uma estra
tégia que, por-aefiD.íção, requer Credibilidade de um governo 
que, hoje, encontra-se cada vez mais isolado. O que me parece 
ser útil reforçar é que a complexidade deste momento é muito 
maior do que a de situações anteriores. 

Em primeiro lugar, porque aos milhões de brasileiros 
que já -Vivem em- eStado de miséria e pobreza absoluta se 
alinham outros tantos desempregados vítimas diretas da ação 
(ou da inércia) do Governo. · 

Em segundo lugar, porque exige-se deste mesmo Go
verno tamanha sensibilidade para promover as mudanças no 
exato momento em que possam ser minimiZadas as seqüelas 
e fortalecidos os instrumentos propostos. 

Em terceiro lugar, porque a estratégia exige maioria par
lamentar no Congtesso, capaz de aprovar, com a necessária 
rapidez, as mudanças preconizadas. 

Efit quarto lugar, porque a estratégia requer apoio ex
terno. 

Em quinto lugar, porque o descrédito no governo e a 
sensibilidade do momento pode suscitar aventuras do ponto 
de vista institucional. - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores dentre as instit~ições polí
ticas soberanas, como elementos constitutivoS do Estado brasi
leiro, inclui o Poder Legislativo. O fato, da população correla
cionar a Admistração não nos exime de uma imensa responsa
bilidade neste momento da vida nacional. 

No mínimo, devemos permanecer alertas na defesa dcl 
democracia. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) ---:'Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. Senadores, 
em maio de 198_8, ao tomai c-onhecimento de que o ExecutiVo 

. estaria, de certa forma, patrocinando a construção da Ferrovia · 

Leste-Oeste, cuja ponta oriental 4e seu traçado privilegiaJ:ia 
o porto de Santos no escoamento de grãos e minério, em 
detrimento dos interesses dos Estados de Goiás, Rio de Janei
ro, Espírito Santo e, principalmente, de Minas Gerais, dirigi 
ao então Ministro dos Trãnsporles, José Refnaldõ Tavares, 
veemente protesto contra os critérios qlü;~ priVilegiaram por 
·essa tlecisão, o Sul brasileiro. 

Fiz ver a S. Er- -dá-iilipoSsióllidade de se defiriirem os 
ratp.ais do novo corredpr de exportação, em um amplo debate 
com os Estados envolvidos, sem o que se incorreria- no grave 
erro de s_e aviltar uma realidade palpável, relacionada com 
a necessidade d,e s_e continuar promovendo o desenvolvimento 
integrado das regiões que compõem o nosso País. 

Logo após o envio desse telex, justifiqUei, por ineio_de 
disCursO, ao Plenário do-Senado Federai minha atitude, salien
tando que "Por algum motivo, até então inexplicável, o único 
beneficiário. de· todo o escoamento de minério e grãos próve~ 
nientes do interior brasileiro seria o pOrto de Santos, em visível 
e inCOmpreensível discriminaçãO contra oS portos do Rio de 
Janeiro, Sepetiba e Tubarão, não cogitados, sequer, como 
opção". 

De fato, originalmente, as intenções eram ligar CUiabá 
a Vitória, utilizando-se Tubarão, um porto moderno, apetre
chado para receber navios de maior calado e tonelagem, para 
a exportação de tais produtos. 

Essa hipótese não excluiria também o uso alternativo 
dos postos do Rio de Janeiro e de Sepetiba. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o País i.ilvestiu uma 
soma considerável de recursos para o aparelhamento de Tuba
rão, a fim de que se tornasse mais um porto destinatário 
da pro-dução proveniente das novas fronteiras agrícolas do 
País. Nem isso- fcii cOgifãdo~ 

A eiclusâ-0 de Urberlândia do traçado da ferrovia invia
biliza não apenas a utilização dos demais portos, como, princi
palmente, regionaliza cada vez mais os interesses econômicos. 

Não bastasse tudo isso, a opção por Santa Fé do Sul, 
·em São Paulo, virá saturar cada vez mais o já saturado Porto 
de Santos. 

Trago de novo esse mesmo problema a este Plenário, 
Srs. Se_J]adores, como o primeiro a denunciar, há três anos, 
a graVidade da decisão, e como interesSado na integrãção 
inter-regionàl, por meio de macanismos concretos necessários 
à promoção económica, sem priVilegiar interesses que não 
sejam os de estrita natureza social. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Não há 
mais oradores_ inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vãi- encerrar 
os trabaihos, designãrido para a sessão ordinária de amanhã, 
às 9 horas, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

.. - l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 85, DE 1991 

(Em regime de urgência, art. 336, 
c, do Regimento Interno.) 

. Projeto de Lei da Câmara n' 85, de 1991 (n' 461/91, 
na Casa de orige_fl?.), de iniciativã do Presidente da República, 
q·u:~- dá nova redaçãá ao § 1~' do- art. -31' e aos arts. 7~' e 99 
do Decreto-Lei n' 288, de 28 de fevereiro de 1967, ao caput 
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do art. 37 dó Decreto~Lei n\' 1.455, de 7 de abril de 1976 
e ao caput e§ 2' do art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro 
de 1953 (dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Económicos). · ~ ·· 

-2-

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 78, DE 1991 

Discussão, em tuino único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Direlcira em seu Parecer n' , de 1991) do 
Projeto de Decreto Legislativo n' 78, de 1991 (n' 184/90, na 

·Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo ceie~ 
brado em Brasília, no dia 15 de dezembr_o __ de 1989, entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Centro 
Latino-Americano de_ Física sObre suas obrigações, direitos 
e privilégios em território brasileiro. 

-3-
Redação Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 79, DE 1991 

Discussão, em ·turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n' 413, de 1991), 
do Projeto de Decreto Legislativo n' 79, de 1991 (n' 168/89, 
na Câmara doS Deputados), que aprova o __ texto do Acordo 
de Cc-Produção CineniatOgráfica,--celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular de Angola, em Luanda, a 28 de janeiro de 1989. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N• 6, DE 1991 . 
DisCUssão, em seguildo turno, da Proposta de Emenda 

à Cons.tituíção n' 6, de 1991, de autoria do Senador Garibaldi 
Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá nova redação 
à letra b do inciso x-do § 2• .do arl. 155 da Constituição 
Federal, tendo 

PARECER, sob n' 424, de 1991, 
- da Comissão Temporária, oferecendo a re.da_ção do 

vencido em primeiro turno. -

.-5-
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N• 14, DE 1991 

Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n' 14, de 1991, de autoria do Senador José 
Richa e outros Senhores Senadores, que altera a redação do_ 
caput do art. 2• e o art. 3• do Ato das Disposições Constitu~ 
clonais Transitórias, tendo 

PARECER, sob n' 423, de 1991, 
- da Comissão Temporária, oferecendo a redação do 

vencido em primeiro turno. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 766, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, e de conformidade c~m 

a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão_Diretora n9 2, de 1973, e tendo em vista_o que 
consta no Processo n' 018. 215191~2; resolve designar JOSE RO~ 

- BERTO LEITE DE MATOS, Técnico LegisÍativo, Área de 
Processo Legislatiy9, Classe "Especial'..-, Padrão II, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, para substituir a Djretora 
da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado Fede
ral, durante os eventuais impedimentos da titular. 
· Senado Federal, 31 de outubro de 1991.- Senador Mau-
ro BeDP"'~~PS, Presidente. 

PORTARIA N' 39, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de 
_suas_ ~tribuições regimentais e regulamentares, resolve, pror
rogar, por 30 {tririta) dias, nos termos do.art. 152 da Lei 
n"' 8.112, de 1990, o prazo para a conclusão dos trabalhos 
da Comissão de Inquérito designada pela Portaria n' 32, de 
1991. 

Senado Federal, 31 de outubro de 1991.- Senador Dir
ceu Carneiro, Primeiro Secretário. -

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

(Íntegra do Apanhamento Taquigráfico.) 

ANEXO A ATA DA I' REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS EM CONJUNTO 
COM A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMI~ 

. COS, REALIZADA EM IODE OUTUBRO DE I99I, 
ÀS DEZ HORAS, REFERENTE AS EXPOSIÇÔES 
DOS DOUTORES EDUARDOHOMEM DE ME
LLO, SUZANA DE SOUZAQUEIROZ E EVERAR~ 
DO MACIEL, SOBRE DESNUTRIÇÃO, DEMAN~ 
DA DE ALIMENTOS E TRIBUTAÇAO SOBRE 
ALIMENTOS RESPECTIVAMENTE, QUE SE PU~ 
BLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO 
SENHOR PRESIDENTE, SENADOR ALMIR GA~ 
BRIEL. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gàbriel) - sr: Senador 
Raimundo Lira, nobre Presidente da Comissão de Assuntos 
Económicos, prezados Senadores, para mim é uma honra 
coordenar inicialin"ente esta reuniãõ, agendadã a partir de 
duas ou três semanas atrás, no-s-entido de ouvir questões liga
das à desnutrição, à ·demanda de alimentos e à tributação 
sobre os alimentos. Reunião essa que teve por idéia fazer 

1 a conjugação dos membros da Comissão de Economia e a 
de Assuntos Sociais. 

Para nós, é do-maior interesse pOder- assistir e discutir 
assuntos ligados a essa- área, especialmente neste momento 
em que o Brasil fala tanto em grandes reformas e, especifica
mente, de reforma fiscal. 

Com relação aos dois pontos iriiciais - desnutriçãO e 
demanda por alimentos -, creio que cada um de nós, como 
político, já tem suficientes infOrmações, se~não estatístiCas, 
pelo menos do convívio direto com as classes trabalhadoras 
e a popw:lação menos favorecida deste País. Mas, de qualquer 
maneira, vale a pena assistir a algum depoimento que metodize 
essas informações. - - - -

Entendemos que é muito_importante poder_contar nesta 
comissão com o Dr. Antônio Ernesto Salvo, Presidente da 
Confederação Nacional da Agricultura e com o Dr. Osvaldo 
Freire da !"onseca Jú~~or, vice-p~eSidente da Organização da~ 
Çooperahvas do Brastl. Aprovetto a oportunidade e os conw ; 
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vida· a participar da Mesã no momento em que iniciamos 
a apresentação dos trabalhos. 

Quero dizer a todos os visitantes que neste momento 
estão sendo instaladas oito reuniões simultâneas de comissões 
no Senado Federal, além de três Comissões de Inquérito e 
da Comissão Mista de Orçamento. Assim, peço que não se 
surpreendam quanto ao número de Senadores presente_s no 
momento, pois, certamente, esse número aumentará de acor
do o desempenho de cada um dos Senadores em suas respec
tivas comiSsões. 

Não sei se o Senador Raimundo Lira gostaria de faZer 
alguma colocação, nesta fase inicial, para que possamos pasSai" 
logo à expo-sição da professora e :O~ Suzana Queiroz, sobre 
o tema desnutrição. 

O SR. RAIMUNDO LIRA- Gostaria apena<"di,-acrc·s
centar aos Srs. Senadores e convidados que, em função da 
importância do assunto, a Comissão de Assuntos EconómiCos 
sente-se honrada em participar de uma reunião conjunta com 
a Comissão de Assuntos Sociais. Nesse sentido, gostaria ape
nas de concordar oom todas as colocações feitas pelo nosso 
companheiro Almir Gabriel, Pre:sidente da Comissão d~ As-
suntos Sociais. - - - --

Acreditamos que logo mais teremos Qquorum aumentado 
em função das atribuições dos Srs. Senadores na Casa. 

Devolvo a palavra ao Senador Almir Gabriel, que irá 
presidir os trabalhos_ desta comissão conjUnra: 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabríel) ~ C;Onsultamos 
a Professora Suzana Queiroz se gostaria de iniciar logo a 
sua exposição, mas S. S• preferiu falar logo a seguir. Assim 
sendo, concedo a palavra ao Professor Fernando Homein de 
Mello, a fim de que inicie a sua exposição. 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO -'Sr. P"rcsi-· 
dente, Srs. Senadores, membros da Comissão de Assuntos 
Económicos e de Assuntos SOciais. - -

Realmente é grande a nossa sat.isf*çâo en1:_ poder estar 
presente hoje aqui no Senado Federal compartilhando algu
mas idéias a respeito da situação da agricultura brasileira e, 
particularmente, alertando para a necessidade _de n:iUdanças 
que recoloquem a agricultura brasileira numa tra}etória de 
crescimento sustentado. 

Gostaria de salientar, em não mais do Que 15- miinitos, 
alguns pontos básicos, alguns óbvios, mas que na -realidade 
do Brasil de hoje me pareceu importante sereni salientados. 

O primeiro é quanto à necessidade de rapidamente au
mentarmos a nossa produção_ agrícola e .• em segundo, o de 
rapidamente retomarmos uma trajetória de crescimento agrí
cola, sustentado particularmente em função do nosso objetivo, 
aqui na reunião de hoje, que é a discussão do tema fome, 
do tema desnutriçãn· e ·do tema melhoria de qualidade de 
vida de uma ampla parcela da população brasileira. 

Sem a contrapartida de uma resposta da produção agrí
cola e de um crescimento dessa mesma produção em termos 
sustentados, seria ilusório pensarmos que as importações de 
alimentos seriam suficientes ·para-dar conta dOs acréscimos 
de consumo de produtos alimentares. 

Caso não haja esse incremento na- oferta, na presença 
da retomada do_ crescimento da demanda e o objetivo social 
de solução das questões de fome e desnutrição, a contraparte 
será um aumento do preço relativo de produtos alimentares 
o que, basicamente, in-validaria a própria solução do problema 
a que se propõe, que é o da fome. Preços mais altos de prodU-

tos alimentares para os consumidores ffials Pobres não é evi
dentemente uma solução duradoura. 

Esse ponto, a meu ver, é básico, fundamental salientar, 
ainda que óbvio, porque o Br8sil enfrentou nos_último_s cinco. 
_anos, e enfrenta ainda hoje, um quadro ac.entuado de desequi
líbrio macroeconômico, e a -agricultura brasileira yem pagando 
um preço pesado em função dessa situação. Paga um preço 
pesado em função da queda que ocorreu de 1986/87 para 
cá nos preços recebidos pelos produtores de alimentos e nas 
suas relações de troca, preços recebidos quando comparados 
com os pagos por insumos. 
~ - _-Essaqueda de rentabilidade significou, em·numeros apro
ximados, em um trabalho que venho fazendo, mas não está 
co-ncluídO, e apenas para dar uma idéía a v.- Ex~" ~m-19~5, 

-_o_s_ v:inte principais produtos alimentares e_ agrícolas tiveram 
como valor da produção, ou a receita bruta recebida_ pelos 
produtores. no Brasil todo- correspondendo a dólares à taxa 
média de câmbio dos primeiros oito mes_es do ano 91 - 36 
bilhões de dólares. 

O desequilíbrio macroeconómico e a crise agrícola foram 
tão graves que no ano de 1999, qtJ.e s:oqsider9 q _"fundo do 
poço" da situação agrícola,. a mesma re~ita desses mesmos 
vinte produtos avaliada à mesma taxa de câmbio caiu pa·ra 
algo em torno de 14; ou 18 bilhões de dólares. Portanto, 
não é surpresa algu_ma verificarmos _o quadro gravíssimo de 
endivjdª-me_nto do setor agropecuário, da descapitalização, 
Qa fal~a de_ capacidade de investimento do se to r agrícola para 
recuperar a taxa de crescimento que mencionei. E muito im
portante que se recupere a taxa de crescimento do setor agrí-
cola brasileiro. . _ _ 

' Eu Podería nlenci6riar 3' ou" 4 causas principaiS dessa criSe 
agrícola que levaram essa queda vertiginosa de preços recebi
dos pelos produtores. A primeira, que o prOdutor agrícola 
-se-insere- em um mercado muito mais competiUVCf-â9 _ _gue 
os produtos industriais. Estes últimos têm condições de fixar 

-os _seus -preços de venda, que é caso básico de uma indústria 
oligopolizada, como é a indústria automobilística e outras 
no Brasil. 

_O produtor agrícola não determina preço. o preço é a 
ele_ determinado. A sobrevalorização da tax~ de câmbio .. A 
recessão económica que se i1_1stalou no Brasil com o sucessivo 
fracasso de programas económicos de. estabilização desde o 
Plano Cruzado, p_assandopelo rlano Bres?er e o Plano Vc;_!rão 
e 1 agora, mais recentemente, no _anO pa-ssado, como Plano 
Collor I. E, firialmente, a aceleração inflacionária terrível 
que o Pafs teve, em ·que a taxa de inflação passou de 1%, 
nos meses iniciais do Plano Cruzado, para 84%, no finãl do 
Governo Samey. 

Os--preçOs agríColas não conseguem acompanhar a infla
ção, quando esta tem a trajetória de rápida elevação, como 
foi rl"os últimos cinco anos: .. --- . . --. - - ---

Finalmente, a própria política--agrfcola fica 'inc-apacitada 
nos seus instrumentos principais, que são os instrumentos de 
preço mínimo de garantia, crédito agrícOla, capacidade de 
suprir recursos de investimentos. -A polítíCa agrícola fica inca
pacitada pela própria aceleração inflacionária de seus instru
mentos· de fiolítica como os preços mínimos. Mesmo com a 
boa vontade dos governos, tentando garantir os níveis reais 
de preços mínimos, o processo inflacionário- os corrói. 

Então essas quatro razões, ligadas a esse desequilíbrio 
mt:tcroeconómico, nos trouxeram uma situação em que depois 
de alcancarmos uma safra, em 198_9, de quase 70 milhões 
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de toneladas, o País, em 1990 c cm 1991, certamente por 
problemas climáticos, voltou a produzir abaixo de 60 milhões 
de toneladas de grãos. 

De maneira que essa me parece a tarefa inicial, fuiida
mental, recuperar rapidamente os níveis de produção· na agri
cultura no primeiro e no segundo anos a nossa frente. 

A segunda tarefa f_undamental que gostaria de salientar 
é de se recuperar a capacidade de crescimento do setor agrícola 
para que, ao fim de dez a quinze anos, readquira condições 
de voltar a atender ao crescimento da demanda. 

Nesse contexto, Sr. Presidente, passaria à segunda parte 
da exposição, que seria mostrar as duas transparéncías que 
correspondem a quatro cenários ecOnómicos .. Não vou ent_rar 
em muitos detalhes- evidentemente, coloco-me à disposição 
de V. Ex~, posteriormente- mas são cenários que denominei 
de baixo crescimento da economia como um tbdo, médio 
crescimento, alto crescimento e cresdinentó social. _ 

Evidentemente, o primeiro é mais pessimiSta, e·o quarto, 
crescimento social; é mais otimista. O baixo crescimento cor
responde a uma estagnação do PIB per capita. O médio cresci
mento é algum crescimento_ do PIB per capita. O alto cresci
mento é um alto crescimentO" do PIB per capita. E o cresci
mento social, um bom crescimento 9o PIB per capit3, menor 
do que no alto cresciin_ento, mas com melhor distribuição 
da renda. Ou seja, o cresciiíiento do produto é melhor distri
buído na direção das famílias que, hoje, são de _baixa renda. 

Colocamos, aí, duas transparências. A primeira delas cor
responde ãs taxas de crescimento dos principais prOdutos ali
mentares. A segunda corresponde aos níveis absolutos de de
mandas de produtos al.imentares, digamos, daqui a dez anos, 
dependendo do quadro macroeconómico da economia brasi-
leira. -- -

Peço a atenção de V. Ex~ para o fato de que, mesmo 
no pior cenáriõ económico; que é~ O baixo cresCimentO da 
econ_omia, a nossa produção de grãos terá que atingir cerca 
de 87 milhões de toneladas. Nesse cenário do baixo cresd
mento, para uma p·rodução atual neste ano _que estivemos 
abaixo dos 60 milhões de toneladas- vejam, mesmo no pior 
cenário ___;_ teríamos que intretnental' a nossa produção de 
grãos para 87 milhões de toneladas, caminhando conforme 
melhora o quadro, até 117 milhões de toneladas, que é o 
cenário melhor, é a quarta coluna. Portanto, caminharíamos, 
dependendo do cenário eco-nómico, 87 milhões para 100 rrii
lhões, no médio crescimento; 111 milhões, no alto crescimento 
e 117 milhões de toneladas de grãos, digamos, daqui a dez 
anos. Evidentemente, os cenários melhores dependem da so
lução da crise macroeconômica em que o noss-o-País está envol-
vido. -

O Segundo ponto importante a salientar aos Srs. Sena
dores nesta tra11sparência é que determinados produtos passa
rão a ter mais elevadas taxas de crescimento à medida que 
mudamos o tipo de crescimento econômkO, enfatizando o 
crescimento social, que é o crescirrie"nto-coin- eqUidade. 

Portanto, podemos verificar nesses números q ue·o -ccmSu
mo de feijão é Inenor no melhor cenário da economia_ brasi
leira, que é o cenário de crescimento com eqüidade. Passa
ríamos de 3.436, no pior cenário, para: 3.072 toneladas, no 
melhor cenário. Cito o_ feijão para evidenciar a mudança de 
hábitos de consumo da população brasileira, que deverá ocor
rer ã medida que o País recupere o seu crescimento económico 
com uma melhor distribuição de renda. A mudança vai ser 

gradativa, não vai ser da noite para o dia; não vai ser de 
um ano para o outro. Mas, gradativamente, a população po
bre, à medida que tiver maiores níveis de renda; Vai redirecio
nando o seu poder aquisitivo muito mais na direção de outros 
cereais, proteínas animais, frutas e produtos desse tipo, que 
serão os produtos líderes no crescimento do consumo de pro
dutos alimentares. 

A segunda transparência corresponde às taxas de cresci
mento desses mesmos produtos que foram aí listados. Os mes
mos cenários econômicos dão uma jdéia a V. Ex~ de como 
o feijão~ a mandioca, gradativame-óte .:._,_ iss_o_ DãO é; repito, 
um processo muito rápido -vão ter taxas menores de cresci
mento das suas demandas à medida que o País vai obtendo 
melhores desempenhos econômicos aliados à melhor distri
Quição da renda. Enq"uailto proteínas anitnaís, frutas, verduras 
e a demanda derivada para milho e SS>ja, com.o alimentação 
anim:al, também vão ter taxas mais altas de _crescimento. 

Destaco a questão do leite. O ieit:C é_ um dos produtos 
que têm uma das roais altas taxas de crescimento da demanda 
entre tódos os produtos no melhor cenário da economia. Ou 
seja, o leite é um produto que temos que olhar com muita 
atenção, porqUe a mudança de hábito da população vai sendo 
direcionada para um maior consumo, e muito mais acelerado 
o consumo de leite e de deriv_ados ... 

Com _essas _transparências - de modo algum-vim aqui 
no sentido de cansá-los com a apresentação de números -, 
gostaria de passar ao meu terceiro tópic.õ, nos minutos 'finais, 
trazendo a V. Ex'~ a visão de que, eVidentemente, oS instru
mentos tradicionais de política agrícola são importantes. Na 
semana passada, testemunhamos um esforço adicional do Go
verno no sentido de alocar um montante maior de recursos 
para o financiamento da safra 91/92, provavelmente sensibi
lizado por essa situação de esgotamento de estoques dispo
níveiS na ·entrada do -próximo ano, essa queda p'elo segundo 
ano- conJ)ecutivo da nossa produção de grãos para níveis abaixo 
de 60 iriilhões de toneladas. 

Entretanto, gOStaria de salientár aos· Srs. Sell~dores a 
importância de recuperarmos os instrumentos de médio prazo. 
Estamos falando de um desempenho da economia brasileira 
daqui a dez anos; os efeitos disso no consumo de prodUtos 
alimentares e essa mudança de hábitoS de consumo. 

O primeirO dos referidos instrumentos que me parece 
fundamental na nossa sociedade, é a existência de mercados 
livres, no sentido.de.que preços de produtos alímentares sejam 
livremente determinados pelas forças de mercado. Isso, em 
absoluto, significa a auséricia do Governo do processo do 
mercado como instrumento de estab.ilização. Mas que o mer
cado seja o mais Uyre possível e funcione o mais perfeitamente 
possível no sentido de passar ao produtor agrícola as mensa
gens que o consumidor, ao longo dos próximos dez anos, 
dará atravéS dessas mudanças de hábitos~ Por exemplo, distin
go novamente o caso do leite. O leite tem uma das. mais 
altas taxas de crescimento da demanda. É preciso que isso 
aí se reflita no mercado livre do leite para determinar o seu 
preço de modo a que o produtor de leite saiba que essa deman
da maior vai aparecer daqui a 5 ou· 10 ãnos e mobilü::e os 
seus recursos de custeio e de investimento para prOduzir mais 
leite, e assim com os demais produtos. 

O segundo ponto, que é muito im;'ortante, é o País am
pliar, os se tores público e privado, ampliarem, apoio ao desen
volvimento tecnológico da nossa agropecuária. 
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Vamos ter que incre_mentar a produtividade da nossa 
agropecuária para que·a -oferta de produtos agríco~as _daq_~i 
a 5, 10, 15 anos atenda a essse crescimento elevado da deman
da de produtos alimentares num melhor cenário, at~nda a 
esse crescimento a custos mais baixos e possa, portanto, colo
car o alimento na mesa do consumidor, particularmente do 
consumidor mais pobre, a preços compatíveis. · · · 

Em terceiro lugar, recuperar a capacidade d~ investi
mento do setor agrfcola. Este ponto, em função dos dados 
que mencionei no inídõ, ou seja, da queda dare_c~~a _ ~-~!~
de 20 produtos, em 5 anos, de 36 para 18 oilhões cfe oólares, 
mostra que o produtor agrícola, hoje, nao tem recursos .PP?
prios para ihvestimeritõ. - - - - - - · 

Na melhor das hipóteses, ele pode_ ter algum recurso· 
próprio para financiar uniâ p3rte do cUsteio. Mas ele ·n:ao 
tem recursos próprios, em fwlção da crise dos último~ ? anos, 
para financiar- o iriv6'stimei:ltõ de médio prazo, e aí, então, 
é preciso ·que o setbt público, o Goveinó,· junto, evidente
mente, com o Legislativo, encontre mecanismos de financia
mento não inflacion'á!ios-·q'ue ·a1endam a essa necessidade de 
maiores investimento-s no Setor agrícól3. _ _ _ 

Em quarto lugcrr; também há necessl~ad~c:l~ in;CF~me~-: 
tarmos os inVestim·entos em. ·recursos humanos. Essa agricul
tura que cresce a taxas mais elevadas, ·que nós mencionamos 
há pouco, necessita de um produtor agr:fcO!a qualificado, ~e 
um produtor agrícola hábil a utilizar a modema tecn?l_og~a. 
E a única-marteita:: de qualificar o produtor agrícola é !esga~~!. 
aquilO que, no ·passado, nos últimos 30 ou 40 anos, no .~r~~ll,_ 
foi deficiente, o invesiliri.ento na áre-r-~ducacional, enfim, na 
área de recursos humanos. 

Em quinto lugar, há a questão.da"iiifr~~e_stru~Ura:·gl~~a_Sfl 
está perdendo não ape-nas capacidade de C<?mpetlção ·n~s m~r
cados intemacionaís~. mas" também está ·aumentando o ~usto 
do produto alimentar nos grandes centros_ de consu~o, e~ 
função da sua precária iilfra-estrutura de transporte-e de ann~
zenagem, o que vem. ·aumentar o custo da comercializ'aé;ã() 
e, conseqüentemente, o preço do produto alimentar nos g~a.n~ 
des centros de cons,umo. · - ~-. · . 

E, fiilalmente, qtiero falar da reforina tributária, ~ien
tando qUe a diminuiçãO ·ou eventual, no ex,tr'emo, a eliminação 
dos_ impostos indiretoS que incidem n~ c~múcializaç~'?·_P.arti
cularmente o imposto estadual, o ICMS, e o COnJ~nto de 
impostos federais que, certamente, serão hoje· aqui mencio
nados na terceira palestra, corresponderá a um poderosíssimo 
instrumento de apoiO - e talvez um dos ·mais_ importantes 
-, com reflexos a curto e médio prazos, Po"rque tem a grande 
virtude, a dimjnuiÇão OtÚl virtual eliminação da carta tributária 
sobre produtos alimentares, sobre o grande mérito de aumen
tar o preço recebido pelos produto~es, ao ~esmo tempo que 
diminui o preço pago pelOs consumidores, principalmente os 
de baixa renda. -

Então, gostariâ. _ qe terminar neste ponto, insistindo que 
a redução da carga tributária talvez seja, atualmente, o instru
mento mais poderoso para sinali_zar para o produtor agrícola 
que a política econômica-muda, e a favor do produtor e do 
consumidor, ao mesmo tempo. -

Muito obrigado a V. Ex''-

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -oAgradOi:el.llos~~ 
a palestra do professor Fernando Homem de Mello, prôlessor 
titular da Faculdade de Economia da Unive:r:sidade de são 
~~JJ]o, pela clareza dos dados, pela extraordinária capacidade 
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de síntese que mostrou ao enfocar um problema de tarnamha 
importância. -

- - Convido a professora Susana de Sousa Queiroz, Coorde
nadora do Grupo de Atenção à Nutrição do Centro de Apoid 
e Desenvolvimento da Assistência Integral â Saúde para profe
rir a sua palestra. 

A SRA. SUZANA DE SOUSA QUEIROZ - Inicial
mente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, 
principalmente porque esses debates podem redundar numa 
~çãq ;realm~nte efetiva para a melhoria da condição da criança 
brã.sileir.a~ ~-- _ , , _ . , ,_ .. ,- --, ,-, _ , .. , __ 
·-_---É evidente que esse.é um quadro que_ todos nós gost~;,t

niôs ~de ptese.Ilciar; a criariç3. bem nutrida, unia criançã: .tró!ica~ 
por B.ssim-dizer; 'feliz, Símplesmente amparada pelo braço. de 
sua mãe. , . · . .' · . . ' · . _ · · _ · ·, 

Entretanto, nem septpre essa é um;J. situaçâó pies-LimCiada .. 
Na maioria das vezes, obervamos crianças vivendo num meio 
ambiente inadequado, num meio ambiente em que a ausência 
de seus pais e, principalmente, da sua mãe, obriga um: irmão 
mais velho a tOmar capta das a;utias piiâ*ças; p~rde~~o, C?~se
qü~ntemente, o direitq ;!e .ser çrianç~ também. . . · 

De um modo geral, o que poder~mos dize{ que ·da .\ll_e;smfl.. 
forma: cjue- o alto poder económico gera ó. alto pod~r político 
e; Com _iS~O, · ~ p'e~etú~sã:O-. d<;>~, p~i_V!lé~i?s-; 9 , baiX~: po~ú 
econômtco gera. a m.I~éna, ~ lim1t~ç6es ~x!reptamente _graves. 

. Essas. limitações poderiam estar, eVIdentemente, no ga
nho salarial do indivíduo, na própria escolaridade que esse 
indivíduo também não consegue adquirir, ná falta de, percep
ção de alternativas viávies bu na escolha do direcionamento 
da sua própria vida_~. -principalmente; na· sua exclUsão' dos 
extratos mais eleVados, por·assim dizer._ ; · . 

Dentro dessas limitações', a principal é nlesnutrição pro-· 
téico-càl6rica, ou a desnutrição ehergé!ii::o:p\'otéica. ~ ' • · 

Esse é o quadro rio nosso País~ u~ quadro realmente 
assustador, já que a ca'l::la 20 minutos morre de fome Do Brasil 
uma criança, sendo a desnutr_ição. a causa básica ou ~ causa 
associada. 

É ~~a pena, mas isso, na- realidade, é -quase pior do 
que. uma guerra. A sensibilização para esse fato, entreümto, 
é muito pequena, porque na inaÍór páite das_ vezes .há um 
distanciamento muito grande das classes que poderiam alterar 
essa situação; há uma distâncht muito grande das pessoas-fren
te a esse quadro, daqueles que poderiam mudá-lo por não 
se sensibilizarem ele. 

E frente a nós da área da saúde, esse é um quadro que 
praticamente todo dia presenciamos: uma criança altamente 
denutrida, uma criança que já está comprometida, mesmo 
que· venha a se recuperar em· termos ·de nutrição, P?nto de 
viSlà do seu crescimento, bem como do seu desenvolVImento. 

- -Há uma lesão ~o ·sistema nervoSo central e-- ~13.:. st dá 
principalmente no péríódo intrél-uterino e até·o 'segundo an<f' 
de vida, pois esse é o p'eifodo de ma:ior Crescimento do SiStema 
nervoso central, perianto, de maior vulner?~ilidade. -~o_f1:_anto~ 
mesma que essa criànça se rec~pere;certamente ela vai se:r 
uma criança com grandes seqüelas. 

· A desnutrição no nosso País começa tnuito precocemente . 
. Ela já se inicia ri.o período iritra-uterino e guarda uma~ dondição 
muito estreita com a condição nutricionã.1 materna. Assim 
como também tem, uma correlação mtiito estreha ~~: á Condi

, ção s-ócio~ecónômica materna, que se reflete, conseqüente
mente, nos parâmetros nu~ricionaís jã n_o nascimeítto dessa 
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criança, ou seja, no seu peso, no se-u comprimento e no seu 
perímetro cefálico. - --- -~- - --- - ~ . 

É, conseqüentemente, essa -criança, uma presa fác11 dos 
agravos nutricionais_ que-podem ocorrer, inclusive, no período 
pós-natal. 

Num trabalho que realizamos no Estado de São Paulo 
pudemos realmente avaliar a condição nutricional de gestanM 
tes. Foi durante uma campanha de vacinação que pudemos 
avaliar a condição nutricional de toda a pqpulação usuária 
naquele dia. Portanto o trabalho reflete muito a população 
do nosso Estado. -

E pudemos perceber que cerca de 2/3 da população 
de gestantes encontramMse em situação nutricional inadequa
da, para mais ou para menos. Ou seja; cerca de 28,3% foram 
classificadas como gestantes de peso- baixo e, certamente, elas 
irá o dar à luz crianças de baixo peso ao naScer. -

O terço restante, que seriam composto -das mais Obesas 
também pode gerar o retardamento intra-uterino, em função 
de patologias maternas que estão associadas ã -esse ·quadro 
como diabetes, hipertensão; dependendo até do grau de diabe
tes também pode gerar retardamento do crescimento intrã-u
terino, assim como também a hipertensão arterial. 

Para que se tenha uma idéia de como o-nado é extrema
mente importante, no sentido de se interferir posterionnente 
agindo para modificar essa situação, aqui nós apieseiitàmos 
a situação comparada ·com o interior· do Estado, a Graitde 
São Paulo e o municípiO, -e~ SU.fpreeridenterilente~ a condição 
nutricional inadequada situava-se muito mais no interior do 
Estado de São Paulo do que até na grande São Paulo e no 
município. -- -

Quer dizer, aquele quadro de visualização de que o inte
rior ainda é o local de maior acesso_ aos alimentQs em que 
a população ainda pode viver de uma maneira mais adequada, 
realmente, é um pouco duvidosa essa situaçã.Q-. Nós podemos 
dizer, inclusive, que aqui abrange Uma grande região, que 
é a iilacrorregião III, da área da saúde, que é a chamada 
Califórilia brasileira, oride se encontra um dos maiores-índices 
de desnutrição. 

Posteriormente nós evOluímos para o entendimento e pa
ra o -conhecimento de um trabalho que procurava, através 
de um sistema de vigilância alimentar e nutricional, detectar 
o nascimento dessas crianças de baixo peso, ou seja, com 
peso inferior a 2.500g. Nós tínhamos um parâmetro anterior 
que era um trabalho coordenado pelo professor Nóbrega, 
em que avaliou, há, mais ou menos, 10 anos atrás, cerca 
de 100 mil recém-nascidos de todas as capitais brasileiras, 
e a média de récem-nascidos de baixo peso situou-se pcir volta 
de 8,8% de crianças abaixo de 2.500g. O que ll6s pudemos, 
então, detectar é que em aproximadamente 10 anos nós cOnse
guimos aumentar em cerca de 50% esses índices de repélll
nascidos_ de peso baixo. O problema do baixo- peso· ao- nascer 
é serem essas crianças altamente suscetíveis à mortalidade 
no período neonatal, além das seqüelas para os sobreviventes. 
Nós temos também outros dados, não só dos recém-nascidos, 
mas também de outros pontos do Brasil, e aqui foi desenvol
vimento um trablho, de 1977, que identificou a desnutrição, 
na cidade de Londrina, em torno de 70%, e a poptdação 
com uma alimentaçãO inâdequada, ou seja, da própria família 
em torno de 80%. 

No transcorrer do tempo, nós podemos identificar que 
a desnutrição está realmente abaixando, por assim dizer. Po
de-se perceber em. vários trabalhos realizados no-Estado de 

São Paulo onde existe urna tendêncta, com o transcorrer do 
tempo, de urna redução, embora ainda existam determinados 
bolsões como o Vale da Ribejra. A_ desnutrição d,e 2" e 3"' 
graus foi a que mais drasticamente _s_e reduziu, caindo muito 
nO decorrer do tempo. Um fato bastante interessante é que, 
na_ realiQade, houve sirp. uma re!=l_ução da d.esnutrição aguda, 
ou seja, a rediminuição do peso para a idade. São esses dados 
aqui da Grande São Paulo. Temos _dados também do interior! 
Presidente Wenceslau, e, por exemplo, Man1ía. Os dados 
de desnutrição aguda estão situando-se em tomo _de 12%. 
Agora, com relação ao déficit de estatura, nós ainda estamos 
com -índices extremamente alarmantes, nós estamos aumen
tando, inclusive, esse déficit, significando que a desnutrição 
está-se instalando, cronicamente: a crianÇa nasce desnu_trida, 
continUa assim e- Cori:l- isso é seqüelada em termos da sua 
eStatura. O que vai acontecer é sermos chamados de um país 
dos chamados nanicos, com -nanismo nutricional. 

Esse aqui é apenas um dado que compara o Estado de 
SãO -Paulo com O restante do Brasil, conseguido através do 
Pro-grama Nacional de Nutrição, em que obtivemos dados 
mi.Iito semelhantes com relação ã desnutrição- como u·rn todo. 
t~to a aguda como a crónica, mostrando, novamente, que 
hoje o déficit está principalmente em relação à altura do _que 
propriamente em relação ao peso para a idade, e que, princi
palmente, -a- maior parte é o que -se chama de proporcionado, 
isto é; eles têm um peso adequado para sua estatura. Se não 
bastasse a desnutrição, hoje nós estamos vivenciando um outro 
momento, que é até mais grave, que é a anemia ·carencial 
ferropriva, ou seja, uma anemia: gerada pela baixa ingestão 
de ferro, e nós estimes no Estado de São Paulo e em todas 
as macrorregiõeS, ou seja, foi um trabalho que foi avaliado 
e ponteado absolutamente em todo o Estado, com amostras 
representativas de cada macrorregião, e i16s nos encont:faritOs 
com índices de 60% de anemia nas crianÇas atendidas ria:s 
unida-des básicas de saúde. Como pode-se perceber, nova
rriente a Grande São Paulo, que seria a macrorregião I, está 
tanto para crianças abaixo de 11 meses _como de 12 a 23.~ 
com índices melhores do que o restante do Estado de São 
Paulo. A macrorregião III, que é a Califórnia brasileira díta, 
está com índices de 62%, as regiões de Campinas, Jundiaí, 
Ribeirão Preto, São José do Rio Pretó estão por volta de 
67 e 68%. É um -quadro que, no transcorrer do tempo, cada 
vez se agrava mais. Quanto ao resultado obtido com a gestan
te, é em relação à anemia. No Município de São Paulo e 
na Grande São Paulo ainda foi melhor do que no interior. 
Quer dizer, está mudando, realmente, esse quadro, esse perfil. 

Para os sobreviventes, os que vivem em condições sub 
humanas, e são indivíduos que pela evasão escolar, principal
mente pela falta de capacidade de aprendizagem, pelo déficit 
intelectual, são ignorantes, analfabetos~ tornam-se, conse
qüentemente, mão-de-obra não-quafificada e, com isso, os 
salários são indignOs, gerando todo esse processo de desnu
trição e a nossa sub-raçã.: baixa estatura e rebai:iniriteTito inte
lectual. 

Como foi menciOi:tãdo, nos países subdesenvolvidos~ eles 
têm uma evolução extremamente prejudicada, com repercus
sões negativas nas áreas sociais, tanto na Saúde na como educa
ção, nesses grupos que- são Considerados os mais vulneráveis, 
ou seja, as populações carentes e, prin-cipalmente, o grupo 
materno-infantil. A pobreza, com a falta de decisão governa
mental que prioriza a área social, que seria educação e saúde. 
é que vai dar condição dessaseqüência, desse caminho, ekvan-



' 
7662 ~exta-feira -1, __ DIÁRIO DO CON(}~'!;SO N,\,CIONAL (Seção II) Novembro ç!e 1991 

do a alta mortali~ ... e _e, çon~q~ntemente, a baixa esperança 
de vidli da nossa população. : ... 

. O exemplo de decisão política ficoü mUitO claro quando 
nós "temos vários países que Conséguiram, pi"aticainf:iife, resol
ver a condição nutricional de sua população e, com diversos 
regimes políticos, por-.assilil dizer, podemos citar Japão, Fin
lândia, Suécia que há muito tempo já ilãõ eXiSte- desnutrição 
-China e Cuba, que, mesmo em decorrência das dímensão
dos países, conseguiram resolver o problema da de'snutrição 
df!-_, ~rj;:tqç;-!, e outroS como Chile, Portugal e CoStá Rica que, 

. na :i"ealidade, apresentam-se com um PIB inclusive muito infe-
ríõr- itC:i.do Brasil, e que hoje, em termos, de condição de 
vida e situação nutricional superaram há muito tempo esSe 
problema.· 

O Brasil, por um lado, um país rico, mas por outro' lado 
um pafs extremamente pobre que de 1960 a 1990, quando 
havia, ainda, um crescimento bastante significativo do PIB, 
passou de 30 milhões d_e miseráveis para praticamente 60 Ini
lhóes. A importância- dessa decisão política é muito grande 
no sentido de que todos os setores estejam participantes. A 
saúde não pode mais estar falando sozinha. E um problema 
que, realmente, parte dela e tem que estar conosco, nós_ temos 
que ter um poder de decisão muito importante, pOrém, outros 
setoreS como promoção social, a própria sociedade civil, plané
jarnento, educação, abastecimento e agricultura, dirigindo-~. 
principalmente no sentido de uma política integrada de ali
mentação e nutrição. Além disso as estratégias para essa polí
tica têm que estar muito palpáveis, no sentido de que a basé 
dessa pirâmide, alaborada por Xandra, está, principalmente, 
em função do desenvolvimento económico. Mas a partir daí' 
existem muitas outras ações que concomitamente propiciam : 
o melhor andamento do ponto de vista nutricional da noss(J 
população. E é impOrtante ressaltar que os recursos destinados 
â alimentação são o topo dessa pirâmide. Sem essa base dificil
mente teremos qualquer tipo de retomo com apenas um repas
se de alimento para o nosso povo. 

Esse é um fato muito importante em relação à política 
int~grada, porque não se deve pensar em nutrição como _um 
repasse de alimento à população.,. 

Então; esse é um fato muito importante em.-·relaÇão à 
política integrada, porque não se deve pensar que a nutrição, 
como repasse de alimento à população, descaracterizando_ 
também o papel do setor saúde. Essa seria uma atitude extre
mamente paternalista, que até agora nunca mostrou nenhum 
tipo de resultado. 

Por outro lado, também temos que fazer uma análise' 
crítiCa de quem ~stamos fonilando. Com relação ao ensino! 
médico, um~ série.de-alterações seriam necessáriãs:;-principal
mente do ponto de vista de conteúdo_ dos seus currículos,, 
assim como na própria formação do médicO. 

Com relação à parte de reestruturação do currículo médi
co, pecessitando adaptá-lo a realidade do País, ·assim ~mo: 
também ao desenvolvimento de programas de atenção primá• 
ria que praticamente são inexistentes. E um outro ponto im..: 
portante é a própria valorização do médico geral. Esse é u~· 
fato em que, se formo.s observar entre O discurso e a prática 
há uma diferença muito grande. Com relação a esse elemento 
de ligação da saúde na família e na comunidade, deveria real'i 
·_niente ser enaltect.· do mas, na realidade, nesse duelo o quel 
oqQrre é que sempr~ o médico generalista é considerado um 
médico de s~gunda classe. ~ _ _ 

Um outro 1ãtór cOiri:-"rêlação aós noSSos -Cu'tríéulos_seria 
~ fal~a de co~teúdo social nos programas de ensino, a falta 
de programas comunitários, assfin cOmo também a pouca ênfa
se no e~sino nós aspectos que se relacionam à nutrição. Nutri

. ção da gestante e da nu triz, o realce que sempre oçorreu 
e que agora estamos com extrema dificuldade dé retornar 

· á alimentação artificial, e não o aleitamento materno. E uma 
· sofisticação extremamente inadequada da própria alimentação 
da criança. 

De um modo geral, numa avaliação que foi feita pela 
nutritionalista Maria Lúcia Cavalcanti, ela fez uma avaliação 
com os. profissionais envolvidos na Rede, principalmente em 
função. do conhecim:~nto sob~ o p~p~l_do_ aleitamento mater
no para criança. E apenas 19,5% responderam de uma manei
ra satisfatória. Portanto, 6 conhecimento nessa área realmente 
êstá extremamente ineficaz-. lnsatisfat6rio 33,6%, erróneo, 
32,1 %, de um total de s:7ss respostas. 

• Além disso, podemos também ressaltar as dificuldades 
no .~nsinO. m~dico _como .a própria falta de participação da 
comunidade. A nossa experiência de participação com a comu
nidade, realmente, é muito pequena e é extremamente impor
tante, porque somente com ·a sua participação é que teremos 
rest~ltados efetivos. A falta. de participação dos setores da 
economia nos programas de e4ucação e saúde. 

Por fim, é importante també:qt ressaltar que atualmente 
estamos presenciando no dia-a-dia, com um processo inclusive 
de municipalização, que a saúde tem sido vista como um setor 
em que tenha que dar lucro. O lucrO riossO é a sáude da 
nossa população. Saúde não pode ser vista, na realidade, como 
um processo que gere rendjmento por_ assim dizer. E daí, 
quem sabe, com todo esse processo, com essa reversão que 
est~ps tentandO fazer, cheguemos a uma situação que foi 
el;lçon,trad;;t por caminha, quando praticamente descobriu o 
nosso_ País, e que coloca, que andam bem asseados e. muito 
limpos. E naquilo ainda mais. em convenço que são cómo 
aves ou alimárias montezinhas, às _quais o ar faz melhores 
penas e melhor cabelo que as mansas, porque os seus corpos 
são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não podem 
ser mais. - -~-

0 S~. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Agradecemos 
-ã' brilhante palestra da Professora Suzana de Souza Queiroz 
sobre desnutrição. Solicitamos ao Professor, Doutor Everardo 
Maciel que apresente o seu tema: Tributação sobre Alimentos. 

o·s~. EVERARDO QUEI~OZ- -_ Exm• Sr. Senador 
Almir Gabriel, Presidente da Comissão de Assuntos SociaiS; 
·Exni~' Srs._SenadbreS_, minhas Senhoras-e meus SenhÕreS: -

_l.)s expositores anteriores abordaram com propriedade 
a questão agrícola brasileira, particularmente enfatizando o 
problema da fom:e. Um pouco nesta exposição vou contrastar 
_com os meus colegas que nie antecederam, porque, ao invéS 
d~ falar sobre a fome, vou falar sobre a vorzcidade fiscal; 
a voracidade fiscal exatamente no setor agrfcolà. 

Inicialmente gostaria de contextualizar as observações 
que vou fazer ao longo dessa exposição, mencionando que 
a nova Constituição~ promulgada em 1988, no que diz respeito 
ao sistema tributário, em verdade, fez não mais do que uma 
extrapolação da reforma tributária que havia sido implantada 
em 1967. ~efórma tributária essa que correspóndêu; à época, 
a um significativo_avanço, significativo prógresso em termos 
de sistema tributário para _o País, particulaimente em virtude 
da adoç~o de um ~II,lPOStt? de valor agregado, no~<;?~ .então, 
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era o ICM --hoje o ICMS - e que, ao longo do tempo, 
foi sofrendo distorções. 

O ICM, que era supostamente um imposto que deveria 
revelar neutralidade e eficiência, mas as isençõeS, as modifiR 
cações nas bases de cálculo, as reduções nas bases de cálculo, 
mais precisamente, introduziram--distorções que não foram, 
na minha avaliação, suficientemente corrigidas na reforma 
constitucional de 1988. E hoje o Brasil está numa situação 
bastante curiosa, Temos um sistema tributário bastante com
plexo: -TemOS hoje quinze fmpostós, 30 contribuições sociais 
e económicas, um semRnúmero de taxas, contribuições de me
lhoria que podem ser implantadas a qualquer momento, de 
tal sorte que resulta numa soma de tributos e_ de contribuições 
parafi~ca1s. ---

Essa complexidade não só sigriifica uma pesaoda carga 
tributária, pelo menos nominal, sobre a sociedade Qrasileira, 
que finda onerando aqueles que efetivamente- cumprem sUas 
obrigações fisCaiS, onerando: deSproporcionalmente, e, do ou
tro lado, significa tãmherii unia cmilplexiÇade (!per~cional 
muito grande, no sentido -a~ fazer p~gar:esses trfu_ut~._ ---~- _. 

Além desse aspecto, gostaria também de salientar que 
no_ssa partilha de rendas está revelando um quadro singular. 
Recentemente, fiz utna' compilação_ de dados de partilha de 
renda em vários países do mundo. Uma amostra que envolvia 
pa{ses como México, Colômbia, Argen#ri3, Estados Unidos, 
Alemanha, Nigéria, Índia, União Soyiéti~, Iugoslávia e Bra
sil. E cheguei a uma constatação muito curie:~~; ~e que a 
participação do Gove"rno Federal ou dos seus homólogo~ nos 
Estados unitário-s;- q-ue~ petttanto-, Vou chamar agora de Goyer
nos Cêntráis, -do Goverrio Centtãl, na partilha de renda; em 
todos esses pa{ses, a do Brasil só é sUperiOr a da Iugoslávia, 
que, na verdade, decididamente, não pode ser apresentada 
como um bom exemplo de integração, seja do ponto de vista 
político, político, seja do ponto de vista económico, seja do 
ponto de vista social. 

Se a partilha de rendas, Governo Central - estou cha
mando Governo Central para tornar equivalente o Governo 
Federal com os outros Governos Centrais em Estados unitá
rios -, vis-àRvis, os- Governos subnacionais, a participação 
hoje do Gov~rno Federal no Brasil, em partilha de rendas, 
é de 37%. Essa participação do Governo Federal, no caso 
brasileiro, só se revela superior nurila amoStra que, destaquei, 
portanto, bastante expressiva, a que é experimentada na Iu
goslávia, que é de 25%. É inferior à dos Estados _Unidos, 
que é de 59%, é inferior à da Alemanha, que é de 64%, 
é inferior à do Canadá, que é de 48%, inferior à da União 
Soviética, que é de 49%, inferior à da Argentina, que é de 
88%, inferior, no caso· mais extremo, à da Nigéria, que é 
de 91%. 

Então, com isso quero dizer que, em verdclde, houve 
um processo fortísSimo--de descentralização, que, entretanto, 
não se fez acompanhar, como deveria, de uma necessária 
discriminação de encargos. E essa situ3çãó gera uma déficit 
estrutural na participação do Governo Federal brasileiro à 
partilha de renda vis-à-vis a sua partíc1paçáci- no total das 
despesas públicas. Afora isso, é claro, somaram-se às vincula
ções, o aumento muito grande de vinculações que, de certo 
modo, engessa a capacidade dos Governos, particularmente 
o Gõveiilo Federal, de fazer política económica. E, tudo ísso 
somado, tivemos um aumento- bastante grande da evasão_ fis
cal. 

E, de resto, por último mencionar; dado esse quadro 
de vinculações, e dado que o Governo Federal precisa gerar 
receita, ele necessariamente começou a concentrar seus esforR 
Ços em cima do aumento de arrecadação das contribuições 
sociais, assunto Sobre o qual vamos falar ao longo da exposi
ção. O aumento da carga tributária relativa às contribuições 
sociais produz toda sorte de distorções, por ser, por sua prórpia 
natureza, um tipo de tributo cumulativo que percute sobre 
o preço, que onera, sobretuo, setores menos estruturados, 
introduz uma distorção, dada a própria natureza da contri
buição social que se pressupõe estar vinculada a um determiR 
nado fim. 

Tudo isso levaria a concluir que se faz necessária uma 
revisão profunda do sistema tributário nacional, num contexto 
mais amplo de uma reforma fiscal. Algo que só seria viável 
sob a perspectiva de uma revisão constitucional, no meu modo 
de entender. Portanto, não víável a curto prazo. Essas :obser
vações poderiam dar lugar ao entendimento de que não há 
nada a fazer, a curto prazo, o que também não é correto. 

Se é verdade que há muito tempo não se estuda no Brasil 
com profundidade as questões_ fiscais e tributárias. apenas 
para citar um exemplo, poderia alinhar inúmeros outros. Te
mos aqui uma iricou-,gruéncia que foi a aplicação ·do imposto 
sobre valor agregado, no caso o_iCM, que ficou sob a titulari
dade dos estados, isso gera um problema de difícil solução, 
se saber onde se apropria a arrecadação no caso das operações 
interestaduais, para o estado produtor ou para o estado consu
midor? Essa situação não acontece, evidentemente, nos países 
em que, ou IVA, Imposto sobre Valor Agregado, é de titulari
dade do governo central, ou do governo federal, ou no caso 
dos estados unitárioS, 9nde essa situação evidentemente não 
existe. 

No caso brasileiro, permanecemos com esse problema, 
essa questão não foi naturalmente tratada. Há algumas ques
tões, entretanto, que podem e devem ser tratadas a curto 
prazo. Uma delas, em virtude dos argumentos __ que foram 
expendidos pelos expositores que me antecederam, refere-se 
exatamente ao setor agrícola. 

A agricultura no Brasil hoje tem um ónus tributário certa
mente bastante diferenciado em relação a qualquer padrão 
que se possa observar no mundo inteiro. No caso brasileiro, 
tributa-se a intenção de produzir, configurada especifica e, 
particularmente, quando o agricultor adquire um insumo agre
cola, quando um agricultor adquire um tratar, quer dizer, 
a própria iritenÇão de produzir já rii:tsce tributada. Tributam-se 
a produção, o transporte, as vendas, o armazenamento e a 
comercialização, num ritmo que não encontra similar em ne
nhum outro país do mundo. Cerca de 1/3 dos custos dos produ
tos_ que- integram a cesta básica do trabalhador brasileiro é 
representado por impostos. Então, é verdade, o trabalhador 
brasileiro consome, efetivamente, não alimentos, mas, sim, 
1/3 disso sob a forma de impostos. 

Logo de saída, para enfrentar essa situação, gostaria pri
meiro, de mencionar a própria questão do ICMS. O ICMS 
no- Brasil, a despeito da Coristituição prever a regra de seletivi
dade na aplicação de alíquotas, ela efetivamente não foi posta 
em prática no Brasil, a não ser em casos extremamente isola
dos. No caso dos preços dos alimentos, o ICMS Corresponde 
a 2175% do_preço dos alimentos: Se tomasse algum padrão 
internacional citaria, por exemplo, a França, onde se aplicam 
alíquutas seletivas, o mesmo IV A, o mesmo Imposto sobre 
Valor Adicionado, 5,5% sobre alimentos, remédios, produtos • 
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da agricultura e da pesca, transporte coletivo, livros e presta
ção de alguns serviços ligados ao turismo. Dezoito vírgUla 
seis por cento·sobre mercadorias e serviços não IncluídoS em -
reginie especiais e 28% sobre automóveis, motocicletas, fumos 
e artigos supéfluoS. Se tomo out:l"os padrões sobre as alíquotas 
aplicáveiS, sobre o valor adicióflado_em bens essenciais, citaria, 
na Espanha essa alíquota é de 6%, na Holanda, de 6%, na 
Alemanha, de 7%, em Portugal, de 8%. · 

O ICMS, por sua própria natureza, um imposto indiretO, 
revela um elevado grau de regressividade, e para citar um 
estudo realizado pela Universidade de São Paulo, registraria 
que o peso do ICMS no custo de alimentação para fanu1ias 
de baixíssimo nível de renda assim entendido, aquelas com 
até meio salário- mínllnó per capita, é dez vezes maior que 
o mesmo custo para familias de renda igual a superior a 1 O 
salários-mínimos, ou seja, revela-se uma boa correlação nega
tiva, no sentido estatístico-da palãvra, entre o pe'só do imposto 
e a renda familiar. Quãnto menor a renda, maior o peso 
do ICMS na cesta de alimentação das famílias mais pobres. 

Situação do ICMS. Mostramos primeiro que é a-ilão-ob
servância do princípio da seletividade, mas daí resulta uma 
pergunta que alguém poderia suscitar, corrto resolver o proble
ma do estado? Primeiro ponto que levantaria para se contrapor 
a essa situação é de que, em verdade há um notável processo 
de evasão fiScal de ICMS no Brasil que se inscreve em um 
quadro mais geral, que é um processo de anomímia que per
passa toda a sociedade brasileira. Nessas circunstâncias, é 
fácil demonstrar que se tenho um nível de evasão de 90% 
e tenho uma alíquota de 20% ,se eu reduzir esse nível de 
evasão de 90% para 10%, com uma alíquota de 2%, serei 
capaz de produzir quase a mesma arrecadação. 

Ora, como faz, de fato, ·o sonegador? Ele examina, na 
verdade, a vantagem, o custo e o benefício da sonegação. 
Se na verdade a alfquota é alta, se o imposto qrie ele vai 
pagar é alto, então, naturalmente que lhe interessa fazer a 
sonegação;·-na medida em que -houVer uma r-edução dessas 
alíquotas, o sonegador irá avaliar melhor se vale a pena ' 
ou não sonegar, em razão dos custos inerentes ao prórpio 
processo de sonegação.-

Segundo ponto, nos Estados, particularmente do Centro
Oeste, que são produtores de alimentos, argumenta-se da 
seguinte forma; se retirarmos ou baixarmos as- alíquotas do 
ICMS vamos ter uma perda significativa em nosSa -arreC:a:. 
dação. Ora;'issó nasce-de um outro problema que é a questão 
outra vez agora das alíquotas interestaduais, dada a existência, 
a não prevalência daquilo que se chama na literatura do "prin
cípio do destino". Ou seja, de cjue, nã. verdade, o ICMS 
deveria ser _apropriado no estado do co_nsumidor. que faz com 
que esses Estados, naturalmente, tenham' a seguinte situação, 
exportam alimentos e iriipOrtam proâutOS mani.Ifaturadbs, im
portam automóveis, veículos, etc. 

gação por conta de que as operações internas passarão a ser 
conseqüentemente caracterizadas como operações interesta-
duais. _ 

Como enfrentar esse problema, que é, naturalmente, um 
problema de difícil solução? A- idéia que imaginaria como 
safda seria fazer exatamente o inverso, maximizar a aüquota 
-interestadual e estabelecer uma câmara de compensação de 
créditos entre os Estados. Essa situação hoje já existe em 
relação ao imposto cobrado na fonte, no caso de deferimento 
de imposto, e é uma situação perfeitamente controlável pelos 
Estados. 

Vou citar um caso particular que vimos, um Estado que 
exporta cana-de-açúcar, Alagoas para Pernambuco, como na 
cana o imposto é deferido para o açúcar, então o Estado, 
ao cobrar o imposto no açúcar faz a transferência do imposto 
correspondente, imposto da cana, para o Estado de Alagoas. 
Quer dizer, essa situação hoje existe e ainda demanda um 
estudo_ mais acurado sobre a matéria, é algo que pode ser 
perfeitàmente enfrentanto e a adoção efetiva do princípio 
do destino faria com qUe não houvesse uma perda signifiCativa 
de arrecadação para aqueles Estados que são produtores de 
alimentos. 

Um segundo ponto, diz respeito -à qüeStão relacionada 
com as contribuições sociaiS e -as qUe, no Brasil afetam particu
larmente o setor agrícola, são o Finsocial, o PIS e o Funrural. 
O Finsoci~ com uma alíquota de 2%, o PIS com uma alíciuota 

_de 0,65% e o Funrui'al com uma alíquóta de 2%. 

Para examinar como essas contnõuições sociais impactam 
qualquer setor, inclusive o setor agríCOla, teriâm que ser feitas 
considerações específicas sobre o número de etapas decor
ridas, desde a aquisição da matéria-prima até a· venda do 
produto final, não esquecendo que a contribuição social pro
duz um efeito em cascata, o tempo decorrido nas várias fases 
do processo produtivo, até a entrega do produto ao consu
midor final, a alíquota aplicada e o valor adicionado em cada 
etapa do processo de produção e circulação de mercadorias 
e serviços. Daí se diz, se conclui, que o peso das contribuições 
sociais- serã -tailto maior quanto niaiõi' fó{ o núme·ro de etapas 
petootridas, desde a aquisição de liiaterias~primas, a:té a aquisi
ção do produto pelo consumidor final, forem maiores os inter_':" 
valas de tempo decorridos entre cada etapa e etapa subse
qúente, e forem menores e decrescentes os valores acrescidos 
em cada etapa do processo de produção e circulação de merca
doria e serviço. 

Como a contribuição social afeta a área agrfcola? Estabele
cemos que Fernando Rezende, num trabalho conjunto que 
realizamos, algumas hipóteses para- poder dimensionar o peso 
do ICMS e_o peSo das contribuições soci3.is sobre a agricultura. 

Algumas hipóteses do tipo: o ICMS é, por suposto, um 
tributo não cumulativo, o que não é verdade, com precisão, 

Então, o que acontece? Pela existência hoje de um siste- no setor agrícola, e demonstro sem dificuldade. Como um 
ma misto onde prevalecem parte de princípios da origem, produtor desorganizado pode apurar o crédito_ da semente 
parte do princípio do destino, se houver uma retirada imedia- que ele comprou, ou do tratar que ele utilizou? Na verdade, 
ta, uma redução imediata das alíquotas do ICMS, haverá, a semente que ele utilizou foi matéria-prime do seu processo 
por via de conseqüência, Um problema na arrecadação desses produtivo, mas do ICMS que ele pagou na semente não foi 
Estados. A fórmula para a solução dessa questão passa por utilizado como crédito. Então, essa situação configura, visível
uma adoção efe_tiva do princípio do destino, como é doutrina~ mente, faticamente, uma negação do princípio da não cumula
riamente imaginã.do o ICMS; mas alguém diz o seguinte: essa tividade. Ou seja, o ICMS, riessa circunstância, converteu-se, 
situação, fui secretário da Fazenda e muitas vezes tive --esse ipso fkcto, em um imposto cumulativo, porque ele não utilizou, 
tipo -de problema, consistia no Seguinte: se re_duzirmos a zero __ não pôde fazer um aproveitamento_ adequado dos créditos 
a alfquota interestadual vai aumentar dramaticamente a sone~ existentes na operação anterior. 

~~ -----~--~ --
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Para as contribuições _sociais imaginamos e fixamõs, Como 
hipóteses, um certo número de efapas percorridas, as_alfquotas 
existentes porque são constantes --um intervalo de tempo 
entre cada uma das operações e algumas hipóteses sobre o 
valor acrescido em cada etapa. 

Chegamos às seguintes conclusões: em relação às carnes, 
o peso do ICMS, éde3,64% das contribuições sociais, 8,8%; 
perfazendo um total de 22,14%. Em relação ao arroz, ao 
feijãO, o tot3.1 do peso- é da mesma natureza do que o das 
carnes; ao_café moído, já esse valor sobe a 29,12%. O mesmo 
acontece com o óleo comestível e o macarrão. Apenas em 
relação aos produtos bortifrutígrãfljeiros há unia redução bas
tante significativa pela isenção do ICMS, que faz com que 
incidam sobre esses produtos apenas Contribuições sociais e, 
portanto, o peso total é de 8,8%. -

Em função desses problemas que estamos aqui mencio
nando, e dentro da perspectiva de uma alteraç-ão de curto 
prazo, apresentamos algumas _sugestões para tentar resolver 
a questão tributária do setor agrícola. Encontra-se na mesa 
dos senhores um trabalho, iD.titulado Fome, ao final do qual 
se encontram como _anexos 3 projetas que elaboramos: um 
projeto de lei complementar, um projeto de resolução do 
Senado Federal e um projeto de lei. _ 

Resumidamente, dado que meu tempo já está esgotado, 
diria qtle em relação ao projetq_ de lei complementar o que 
querlãmos ·era modificM-atgumas regra-s- hoje conSubstancia
das na Lei COmplementar n"' 24, que estabelece, por exemplo, 
entre as hipóteSes de convénio para os Estados em relação 
aos ICMS, o caso do crédito presumido. E o crédito presu
mido, evidentemente, não é urila situa-ção de favor fiscal. 

Também propusemos que~ eni relação aos produtos agrí
colas, fosse modificado_o _quorum hoje exigido de unanimidade 
para concessão de qualquer favor fiscal. 

Em relação ao projeto de lei, imaginamos uma -sn:ua:Ção 
onde se estabelecesse uma isenção·,-·condídonaâa entre os 
EStàdos e a União, em que, ao mesmo tempo que Seriam 
estabelecidas algumas isenções com relação ao IPl e às cqntri
buições sociais. Portanto, tributos federais, os Estados se obri
gariam, também:, a recónhecer - e nós chamamos bem a 
atenção, não bem ·conceder --o crédito presumido nas opera
ções de ICMS relativas às entradas de insumos e a !senção 
em relação às saídas de produtos que integram a cesta básica 
de alimentos. 

Por fim, com respeito ao_ projeto de resolução do Senado 
Federal, propusemos uma redu_ção_ das alíquotas elo IMCS, 
tanto uma alíquota máxima aplicad-a nas operações internas, 
como também a redução da alíquota interestadual incidente 
sobre os produtos alimentares. -

Dito de forma be.Dl resumida, eram esses Os pontos que 
gostaria de frisar e ferir nessa-exposiçãO, pelo-que agradeço 
a atenção de todos os Srs. Senadores.. - ~ - -

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel).- Agradeço a 
exposição concisa do Prof. Everardo Maciel e solicit:irla que 
o PrOf. Fernando Homem de Mello e a Drf Suzana viessem 
à Mesa para responder às questões que estão abertas aos 
srs.·senadores. 

O Senador Ronan Tito já. havia -solicítado previamente. 

O SR. RONAN TITO - Queria fazer uma sugestão 
para que se começasse pelo profess-or-que--acaba de fazer 
a sua dissertação sobre tributação;·para que, depois, passás~ 
semos para os outros. 

Queria perguntar ao Prof. Everardo Maciel se, por acaso. 
viu aquela idéia, apresentada pelo economista Marcos Cintra: 
a do imposto úníco, que não é único, mas que simplifica 
muito a tributação, o que acha desse imposto? 

O SR. EVERARDO MACIEL- Na verdade, conheço 
as exposições feitas pelo meu amigo, Prof. MafcoS Cintra 
Cavalcante de Albuquerque, e acho que, de saída, ele está 
pouco fundamentado. . . 

É rigorosamente surpreendente imaginar que conseguísse
mos identificar ui:na base para--impOstoS que puàesse, quase 
como um imposto único, como V. Ex~ mencionou bem, produ
zir uma~arrecadação que correspondesse a 25% do PIB. Essa 
demonstração não foi feita 3.té hoje. InClusive, em vários foros 
em que discutimos o assUnto~ há qüase uma ·reação· assim 
de não tomar conhecimento do assunto. 

O mundo inteiro tem espeda]istâs em tributaÇãO e jarriais 
conseguiram identificar uma única base de cálculo que produ
zisse uma arrecadação desse porte. Alguém diria: bom pode
mos estar dentro do primeiro caso. Mas não conheço, porque 
o Marcos ainda não fez demonstração de que efetivaffiente 
seria possível fazer isso. Nós temos alguns parâmetros no 
mundo inteiro. 

·Existe um imposto muito pãrecido com esse na Argeritina: 
é o Imposto sobre os Depósitos em Conta Corrente. Ele não 
é exatamente à proposta do Marcos Cíntra, porqUe ele se 
Iimíta ã.pe-nas aos depósitos em conta corrente. Esse imposto 
foi iniiOduzido, deforma experimental, em 1983, na Argen
tina, e está prestes a ser extinto, porque o máximo que conse
guiU produzir de arrecadação foi 0,4% do PIB. Então, esse 
é um exemplo concreto. 

Questões que envolvem inconsistência no próprio impos~ 
to. Há um consenso de que nenhum país deve exportar impos
to;;, até em função da própria competitividade das expor~ 
tações. 

Então, a questão que coloquei para o Marcos Cinfra, 
e que de fato não soube me responder, ao dizer: "Essa pro~ 
posta tem muito charme, é uma proposta que teria uma baixa 
alíquota de 2%". Aliás, falta mencionar que, na Argentina-, 
essa alíquota é de 1,25%, portanto, muito próxima da alíquota 
qut;_ ele im'!ginou. 

O SR. RONAN TITO- Sím, mas em termos de opera
ções fínançeiras, talvez em 5% de todas operações financeiras, 
que é o depósito· a vista. Não se tem pagamento de cheques, 
não se tem transferências, nem desconto de duplicatas, nem 
tributação ou outro tipo de operação. Reduziu-se, na Argen~ 
tina, a um tipo de operação. 

O SR. EVERARDO MACIEL- Cheque. É exatamente 
os depósitos ein conta corrente. A emissão do cheque é ·o 
f~~ gera_dqr d9'_imposto,_que produziu0,4%_. É ç:laro_ que_! 
a bem da verdade, não é exatamente igual ao que o Marcos 
Cíntra propôs, que seria algo maior, incluindo todas as opera
ções financeiras e não aperias o cheque. 

Agora, a proposta tem muito charme; uma alíquota baixa, 
um único imposto, uma simplificação dos procedímentos coo~ 
tá_beis, conforme cita o Marcos Cintra. Entretanto, imaginan~ 
do-se uma exportação de p':"odutos, como eu saberia, dado 
que esse imposto é em cascata e diferente para cada tipo 
de produto, para cada tipo de operação, qual foi o ônus tribu
tário -Incidente naquela exportação? 

"Vamos supor, então". Diz ele - "que posso montar 
uma contabilidade extremamente complexa, elaborada, para 
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o produto, para identificar qual foi o ónus tributáriO incidente 
sobre aquele produto. Como fária agora a desoneração? Me
diante um pagamento em espécie? O GATT nãO aCêifa -essa 
solução, pois a considera como um favor fiscal, portanto, 
incompatível com as regras por ele estabelecidas nas operações 
intêtnaeioniüs''. 

O SR. RONAN TITO- Mas o GATT aceifa75% de 
subsídio no açúcar de beterraba tranqüilamente. 

O SR. EVERARDO MAClEL - Mas os 75% que ele 
dá de incentivo ... 

Ela aceita incentivos_de impostos, não há restrição, o 
que ele não aceita é o pagamento em espécie, a posteriori. 

Isso estou levantando se ultrapassássemos a preliminar, 
que é dificílima, que seria identificar, efetivamente, a carga 
tributária excedente naquele produto, naquela exportação. 

O SR. RONAN TITO~ _Verdadeiramente, -isso eu não 
trabalhei; eu trabalhei foi coín a mOvimentação bancária do 

· mês de maio deste ano, juntamente com_ assessores. E chega
mos depois de dar um desconto de 25% de evasão - porque 
as pessoas vão fugir com a mala de dinheiro para não passar 
pelo banco-, ao que seria mai~ ou menos-; 25~ d~ !_ri_~utação 
do PIB. 

O SR. EVERARDO MA.CTEI: -Permita-me, Sériáctor, 
só concluir o seguinte: acho excelente a-polêmíca gerada pelo 
Marco Ciritra. Na verdade, há um consenso de que esse nosso 
sistema está completamente obsoleto, é absolutamente com
plexo. Então, o que está fã.ltandci é que ele aprofunde os 
estudos em relação a isso, para que possamos fazer uma avalia
ção melhor fundamentada, expender um juízo de valor mais 
seguro sob~e o assuQ.~_Q_. __ A mi_nha impressão, como uma preli
minar, sujeita poitanfo a verificação, é que com aquela bas~ 
tributária- ele não produzirá jamais aquela arreCada-çãO -ae-
25% do PIB em termos de arrecadação federal, em termos 
de arrecadação nacional; no caso, não seria nem federal. E 
com as seguintes agravantes: disse-me ele que excluiu da~ 
operações, as realizadas entre governo~J- as operações intergo
vernamentais. Por que, se ele não excluir, aí vamos entrar 
num moto-contínuo. Moto-contínuo da seguintes maneira: 
quando transfiro da União para o Estado, incide imposto. 
Quando incide imposto, tirei arrecadação d3 -união. Aítem 
que incidir novamente o imposto e fazer uma ~ova partilha, 
o que gera um moto-contínuo. Isso fica interminTveLDisse-me 
ele que excluiu isto: Considerado o volume de transações 
praticadas pelos gove-rnos-no País, acho muito pouc6 realista 
imaginar que com alíquota de 2% podemos conseguir uma 
arrecadação de 25%. Mas, o que digo, vale estudar. 

O SR. RONAN TIT() - Neste estudo el:n que V. S• 
apresenta aqui à Mesa, V. S• sugere todo um sistema tributário 
em substituição ao que existe ou é ap_enas máfs um <::osméfiCo ~ 
na que existe aí? -- - - -

O SR. EVERARDO MACIEL- Não. Na verdade espe
rei em duas questões._Eu disse que há modifica_Çóes de curto 
prazo, especificamente relacimiadas com o setor agrícola. 
Acho, entretanto, que deve haver uma modifiCação bastante 
profunda no sistema tributário, que não é matéria de curto 
prazo, para o qual sequer estamos preparados, e falo no País 
inteiro, para apresentar uma solução consistente porém, se 
se reúnem especialiStas na matéria, há quaSe um conwenso 
de que deveria existir uma única contribuição social, de que, 
por outro lado, os impostos se· reduzissem a um imposto sobre 

a renda; um imposto sobre o valor agrega-do e um imposto 
sobre o património e, naturalmente, aquele imposto que tem 
t.fatureza económica, que é o inipost<? sobr~ comérciq_ extep~o, 
que não é efetivamente O imposto que vai produ~ir receitas. 
Há um consenso do que isso é perfeitamente posSíVel~ é Perfei
tamente viável, e é uma redução, agora falo eu, de 15 para· 
4 impostos, o que já é uma redução notável. 

_O SR. RONAN TITO -Uma última pergunta. V. S•, 
e parece que o seu companheiro Fernando Resende, tem Úma 
obra pública sobre estudos tributárioS para que a gente possa 
tani.bém estudar'? 

O SR. EVERARDO MACIEL -Sobre a agricultura? 

O SR:. RONAN TITO ..c. Não. sobre tributação em gerai. 
O SR. EVERARDO MACIEL- Não. Fizemos um tra-

balho que está nesta revista especificamente sobre a tributação 
no setor agrícola. Agora, sobre o que aconteceu no Brasil 
depois da Constituição de 1988, não existe no Brasil nenhum 
eStudo de profundidade sobre_ como, de fato, se _encontra 
o atual sistema tributário; Isso é objeto de uns trabalhos que 
estão sendo realizados nesse instante através do IESP- Insti
tuto de Economia do Setor Público, da FUNDAP de _São 

--Paulo, do Instituto de Economia Industrial da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, contratados pelo Ipea, com recur
sos do Banco Mundial. Paradoxalmente, Senador, vou trazer 
até uma surpresa. Os-raros estudos que existem foram produ
zidos por estrangeiros _a conta do Banco Mundial e Fundo 
Monetário Internacional. 

O SR. RCiNAN TITO - Deixa eu explorar mais um
pouco. V. S• fez um estudo de' diversos p3íses. Qual é a tribu
tação média dos países, dito desenvolvidos, sobre t? PIB? 
Médios. 

O SR. EVERARDO MACIEL- Sobre o PIB, .. bruta? 

O SR. RONAN TITO -É. 
O SR. EVERARDO MACIEL - Em torno de 25. A 

média suponho 20 a 30, põe 25% como carga média. 

· O SR. RONAN TITO -Carga bruta 30%. 
-0 SR. EVERARDO MACIEL- Carga Bruta 25% .. 

O SR. RONAN TITO - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a 
palavra ao Senador Levy Dias. 

O SR. LEVY DIAS- Eu gostaria que o professor Fer
nando Homem de Mello respondesse bastante objetivamente 
algumas colocações que farei. 

Sobre subsídios da agricultura, considerando essa desca
pitalização da área agrícola, cujos números assustam, V. S' 
é fàVoiável ou V. s~ é contrário a subsidiar a agricultura, 
considerando que os países mais desenvolvidos do mundo 
adotam essa prática. 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO --Não sou 
contra, em princípio~ subsidiar a agricultura, como não sou_ 
contra subsidiar qualquer outro setor da economia, -produção 
ou consumo. Acha que temos alguns caminhos alternativos, 
antes de se tratar de subsidiar a agricultura, que po,P.eriam 
chegar ao mesmo objetivo e com uma eficácia maior. Por 
exemplo, a questão da tributação, que foi mencionada aqui, 
com todos_ os desdobramento-s na capacidade de competição 
do Brasil no mercado internacional. Quer dizer, foi levantada 
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aqui pelo Everardo Maciel a questão da exportação de impos
tos em função da estrutura tributária brasileira, tanto no que 
diz respeito- às contribuições Sociais, quanto ao ICMS que 
ainda existem nás exportações de produtos agrícolas. Então, 
o Br.asil está perdendo ou perdeu a capacidade de .competição 
contra um mundo que subsidia O alimento. E creio, portanto, 
que. a primeira etapa a ser c-umprida antes de se subsiaiar 
propriamente seria corrigír es·sa estrutura tributária qu~ dimi
nui a nossa ·capacidade de competição no mercado interna
cional. 

O segundo ponto é a questão da infra-estrutura. Eu não 
dei aqui, por uma questão de tempo, mas os números são 
extremamente assustadQre_s_ -º-º_que cUz respeito à incidência 
da precária estrutura de transportes, portuáría e tfi5Utáç-ão, 
no caso, na exportação brasileira de -~aja. . ___ .. 

Fazendo as devidas_correções sobrc_3: çl_esyalprú;ação _çla 
taxa de câmbio e tomando o preço da soja que praticaniente 
é O preço ae ontem, 220 dólares a tonelada no porto de Santos, 
uma tonelada de _s_oja com origem ei:n Rondon_Ç)polis, no Esta
do de Mato Grosso, era debitada em 35 dólares por· tonelada 
para chegar ao porto_de Santos, por 34 dólares de impostos 
e 9 dólares de despesas portuárias, somando um total ~ 78 
dólares por tonelada ou relativalJ1ente falando 35% do preç()_ 
FOB. - -

Evidentemente, senador, essa estrutu,r_a de transportes 
é precária, ineficien_te, porque basiCamente rodoviária e com 
estradas precárias. A_ estruturª_ de;: ~.riPutação _que foi aqui 
colocada e a nossa condição no mer~ado internacional tmpe~e 
que a exportemos por 34 dólares d.e imposto para o preÇo 
na Bolsa de Chicago;_ a mesma ~om o porto, e mais ainda, 
agora, quando pen~8:n10S na nossa -capacidade de competição 
com os países componentes do Mercosul. Quer dizer, vamos 
ter uma estrutura que não nos_habilita .• não habilita a agricul-
tura brasileira a competir-cm igualdade de condições. ~-. 

O terceiro ponto que eu salientaria é ª' questão cambial. 
Quer dizer, um dos grandes desajustes que levaram à descapi
talização da agricultura, nesse período mais recente êji.Ie men
cionei, 85 a 90~ foi a tremelld-ª _valorizaçâo da nossa taxa 
de câmbio. Ess.~_ processo, de cert~ maneir~, está_ sep.Qq gr_?
dualmente corrigido. Tivemos agora, em 30 de _seJemlJ.r~. uma 
nova etapa e a taxa de câmbio hoje já- seenc_ontràe"m níveis 
bastante melhores do que há um ano e meio a dois anos. 
Então, concluindo, para ser objetivo, como V.J;x~ solicitou, 
antes de partfmos para uin prõgra:ma ambiciOsó de __ s_ubsfdios 
explícitos à produção agrícola, creio que temoS questões inter
nas substancialmente graves _que onera_m o se to r agrícola que 
podem ter aqui um tratamentõ ao nossó alcance, com o nosso 
grau de liberdade e CQID a nossa autonomia ante~ d.e passar 
a um programa que nem sabeffioS bem cõmo finaríciar. -

O SR. RONAN TITO - Quer dizer que bastáriá não 
penalizar tanto o que já seria o suficiente para se tornár cõinpe
titfvo. 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO -Sim, 
e muito! Esses três pontos que mencionei -.câmbio, infra-es
trutura e tributação --:-_, resolvidos esses três grandes proble
mas, creio que se teria capacidade de recol.oqr rapidamente 
a agricultura numa nova etapa de crescimento. 

O SR. LEVY DIAS- Como V. Ex• vê esse novó pacote 
agrícola? 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO- O ter
ceiro? 

O SR. LEVY DIAS - Este_ de agora, dessa semana 
passada. 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO -De sexta
feira. 

Vejo em linhas gerais muito bem. Creio que atacou dois 
problemas muito importantes, muito sérios, qtie-era o proDle
ma da escassez de recursos, uma demanda de crédito agrícola 
superior àquele montante que foi defendido no pacote agrícola 
de julho. A minha estimativa de reç~ita agrícola neste ano, 
fcitã"no prini.eiro semestre, foi diminuindo ao longo do tempo. 
T(nham~s- uma estimatiVa de crescimento da receita agrícola, 
aqueles mesmos 20 produtos que falei na minha exposição, 
um crescim_ento de 3,5 a 4 bilhões de dólares em relação 
ao ano passado. Com a queda de preços, que ocoueu a partir 
de maio·, principalmente a partir de maio, preços reais na 
agricultura- maio, junho, julho e agosto-, agora recupe
rando em setembro e outubro, com essa queda de preços 
a partir de maio, a nossa mais recente estimativa é que a 
renda agrícola este ano cresça em relação ao ano passado, 
"mas em montante bem menor do que o inicialmente previsto. 
Deverá chegar ao final do ano co_m um crescimento de 2 
a 2,5 bilhões de dólares. Portanto, esse acréscimo de recursos, 
que será colocado à disposição da agricultUra, cori:Ipensa esse 
menor crescimento da receita em relação --ao ano passado e 
permitirá, desSa maneira, chegar-se ao nível de 65, 66 milhões 
de toneladas de grãos. 

O segundo problema que me parece que foi bem encami
nhãdo- e resolvido é- a questão da taxa de juros. Realmente, 
a agricultura pagar uma taxa de juros de TR mais 18% ou 
TR mais algo bem superior a 18%, que é aquela faixa-livre, 
disçriminando contra produtores de café, de cacau, de cana, 
de pecuária, que foram relegados a essa faixa de liVre_ neg0cia
çá.ç>_1 realmente, isso inViabiliza a tomada -do crédito agrícola. 
Vamos colocar assim: a TR para o produtOr agiícola é muíto 
pior do que a sistemática ànteriOr do BTN baseado p.o IPC;
que era um fndice defasado da taxa cqrrente de ipflaç_ão. 

Numa simulação que fiz ainda ontem, a TR de março 
até seterribro -ficou acima dos dois principais índices de infla
ção~ Dig:imos, O IGP d3 Fundação Getúlio Vargas ficou acima 
do íridice da Pipe e do índice de preços recebidos pelos produ~ 
tõ"res:- -

o SR. LEVY DIAS - Isso porque todos dizem que 
a economia está desindexada. - -

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO - Para 
concluir, nobre Senador, creio que a eliminação desses impos
tos.., essa cunha fiscal contribuindo para uma redução da taxa 
de juros para 12,5%, sem dúvida, é um encaminhamento 
na direção correta. 

Há uma úriiCa dúvida que tenho, em parte por um proble
ma de desinformação - a imprensa não divulgou e creio 
que é um problema que realm-ente existe-=-, é quanto a fonte 
de financiamento. Como é que o Governo vai mQPilizar cerca 
de 2 bilhões de dólares num curto período de tempo, até 
o final do ano, qUe é o montante desse crédito adicional que 
será concedido ao setor agrícola. 

O SR. LEVY. DIAS - O estrago que a ex-Ministra Zélia 
Cardoso de Mello fez na área da agricultura senhor vai ser 
muito difícil de ser_ corrigida. Além disso~ eu gostaria d~ saber 
co_mo o vê o problema do trigo. Enquanto n6S~- ·no sül -ao 
País, estamos dando o nosso trigo,_o trigo nacionà.l para ~uí~õS 
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e aves, temos, nos portos brasileiros, mais de uma dúzia de 
navios carregados de trigo importado do Canadá, da Argen
tina e dos Estados.Unidos. 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO- A meu 
ver, é estritari16nte-uma falta de planejamento entre as necessi
dades brasileiras,_a-·polític::i goveriiamental e o cronograma 
de safra e entressafra. O trigo é um produto de inverno, 
tem um período de colheita; portanto. isso· tem que sei correi-
liado com o período em que o trigo será importado num 
ano em que há necessidade de importação. Na minha interpre
tação é estritamente Um problema de falta de planejamento. 

O SR. LEVY DIAS__:. Parece-me que viramos um labora
tório há alguns anos, pois se fazem as coisas sem um míninlo 
de profundidade na análise. Por ís·so creio qUé-esses prOblemas 
acontecem. 

Queria fazer urila pergunta à PrOfessora Suzanà, que se_ 
referiu à falta de informações sobre nutrição. Obtiviiriforma~ 
ç6es sobre nutrição depois que passei a Ser granjeiro. Via 
que em casa os. meus filhos alimentavam-se erroneamente, 
e na granj~ os animais- (fómhrb. bem-Porque se alimentavam 
de ração balanceada. Todos que criam animal tecnicamente 
constatam que a alimentação é a base de tudo. 

Recentemente, fiz um pronunciamento nO Senado, antes 
do pacote sobre o problema da agricultura, e observei que
todos batem em duas teclas, em toda campanha política: todos 
os candidatos falam que o problema é educação e saúde, 
mas, para a criança chegar _à escola, precis-.:t se alimentar. 
E aí ·vêm uma corre-nte, Uri:J. círculo ViCi6S(f'iiilliio diílcii de· 
superar, ou seja, a mã-e tem- que ser alimen1ada para que 
a criança nasça cOm saúde. Além disso a criança tem que 
ser bem alimentada até a idade escolar. 

Vejam_em que_ mãos estãvamos:- alguém que desprezou 
totalmente a área da produção ag'rícola, que fõi a Ministra 
Zélia. Menciono muito a Ministra Zélia porque cansei de 
conversar com ela, e tivemos inclusive algumas discussões 
até certo ponto não muito leves pela total ausênCia de conheci~ 
mento do problema. Nesse pronunciamento que fiz no Sena
do, há dias, eu abordava o problema dos nossos estoques 
estratégicos. Quando o Presidente Fernando_Collor assumiu 
a Presidência da República, tfnhamos 9 milhões de toneladas 
de estoque, hoje temos qualquer coisa como 2 milhões e em 
fevereiro teremos zero. Isso nunca aconteceu na História polí
tica do Brasil. 

Então, temos. não sõ eíi, mas um grUpo gtande de Sena
dores, de Depl!tados, temos feito -um trabalho muito grande 
e que, tenho certeza, foi mola principal que motivou o lança~ 
mento desse novo pacote agtfcola. Não vamos corrigi~lo este 
ano, naturalmente, aliviamos um poUco o p-roblema, mas tere~ 
mos que programar, Senador Ronan Tito, -o ano ·q-ue- -veni 
porque, hoje conversando com o meu Estado, o pessoallevan
ta·o problema da correção dos solos para os -cerrados, o que 
é muito séiio -sou do Centro-Oeste, -do Mato Grosso do 
Sul - e precisamos -de investimentos na -área do calcário, 
de subsídio para os fertilizantes. Com o lançamento do pacote, 
dependemos de importação de fertilizante, pois hOuve casos 
de duplicação de preços dos fertilizantes .. QUer diz_er, pratica
mente começa novamente haver a inviabilização. 

EntãO, queria ãpenas cumprime-ntá-Ta- pel3. sua P3.Iestr3., 
pela sua colocação que chega a ser agressiva com algumas 
fQtos de crianças.. -

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO - A reali
dade é que é agressiva. 

O SR. LEVY DIAS - Exatamente. É sobre isso que 
estou dizendo. 

-Veja bem, sabe-se que informações sobre nutrição-inexis~ 
tem, inclusive na classe média. Há também a falta de vontade 
do bras1;~iro_ para plantar. Vi no Japão--que a peSSOã dispõe 
de um metro quadrado de terra, põe água e planta arroz. 
Vejo peio meu Estado terras excelentes, todas as pessoas 
que moram nos bairros têm os seus quintais e ninguéni Pl3.nta. 

A SRA. SUZANA QUEIROZ- Realmente, com esse 
·problema retornamos a9 primeiro ponto; o fator educacional. 
A educação també~_pe!ffiite que o indivíduo resolva os seus 
próprios problemas. E como coloquei no íiJJdo da comuni
cação. Há a falta de condição de decisão para a resolução 
do~-.-~eus próprios -p_rob~emas~ .J~s~a sit~ação- desprivilegiada 
C::Ill_ _que esse indivíduo está não_ permite que ele encontre 
essa ~olução. Quer dizer, a própria desriutrição gera aquele 
cfrÇu_lo vicioso de que falamos. A desnutrição fntra-uterina 
gere a desnutriçã() no perfodo pós-natal. Além disso há falta 
çl~ _interªção entr~ mãe e filho para que esse criança seja, 
por assim dizer, estimulada e vá à escolaridade a fim de qUe 
realmente tenha um aprendizado. Todas essas condições vão 
permitir que o indivíduo resolva os _seus próprios problemas. 
_ Quando num determinado momento isso é interrompido, 

quando a criança já nasce desprotegida, desamparada, quando 
vai se tornar uma mão-de-obra inqualificada, uma pessoa anal
~'!be~, sem ~~:md_içqes, ~videntemente não consegue pensar 
~~~~en~~ ~~mo pensamos objetivamente, quer dizer, já que 
há um pedaço de terra, vou plantar. 

_l:fqje estamos com uma proposta no Estado de São Paulo 
que· inclui a criação de um centro de referência de nUtrição, 
alimentação e desenvolvimento infantil para que possamos, 
num trabalho- conjunto com os vários setores da sociedade, 
várias Outras secretarias do próprio Goverqo, no sentido de 
retomar, arranjar a casa, por assim dizer, no setor saúde, 
fucluindo principalmente o fator educacional. A mãe tem que 
ser educada novamente para saber como cuidar do seu filho, 
como ampará-lo, como estimulá-lo para que esse ciclo, num 
deterinenacto momento, se quebre. Se não essa criança vai 
se desnutrir, vai ser internada, volta para casa e um mês 
dc;:pois.ela está desnutrida de novo e internada de novo. 

Esse fator educacioilal é fundamental. E precísa também 
haver um fator educacional na própria escola, na área de 
nutrição. A criança tem que aprender o que é melhor para 
ela e como se direcion;u melhor para a vida por assim dizer, 
posteriormente. 

O SR. LEVY DIAS- Concluindo, Sr. Presidente, Sena
dor Almir Gabriel, quero apenas fazer uma colocação para 
o Professor Dr. EVera-rdõ Maciel. Primeiro, impressionou-me 
muito os seus conhecimentos sobre tributação e a maneira 
clara e objetiva como o senhor os colocou. Quanto ao proble
ma --aos incentivos, relativamente- aó Confaz, às Secretarias 
de Fazenda de todo o País, hoje está muito em vOga que 
deteri:ilinados Estados os criam, independente desse órgão. 

Hoje, os três Estados do Sul, essa potência do Esperidião 
Amin, Santa Catarina, o Paraná e Rio Grai:tde do Sul, em 
conjunto, criam grandes vantagens para as einpresã.s se radica~ 
rem lá. Por outro lado, ess_e poderio que se· chama SãO Paulo, 
está criando todos os dias- estamos na divisa com São Paulo 
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e com o Paraná - excelentes condições para quem quiser 
implantar as suas indústrias e as suas empresas comerciais 
]á_ 

Cria~se um problema muito sério. Conversava esta sema~ 
na com um cidadão que tem uma indústria de esmagamento 
de soja, no Mato Grosso do Sul, nã. cidã.dé âe TrêSLagoas, 
bem _em cima da barranca do rio Paraná, e o desespero dele 
é desmontar_ a indústria dele e passar para o lado de São 
Paulo, pelas facilidades que o Governo de São Paulo deu. 

Então, gosta_ri~ _c;i_f:?_O!lvir a sua opinião sobre os incentivqs 
fiscais que Vão criando em todo o País i.im desequilíbrio enti"e 
Estados brasileiros mais ricos e mais pobres. 

O SR. EVERARDO MACIEL -Senador, de fato o 
nosso -problema consiste naquilo que tentei menCionar ao lon~ 
go de minha exposição, que é a inadequação do ICMS como 
imposto estadual. 

Quando digo isso, não es!ou fazendo nenhuma proposta 
de federalizar o imposto, até porqUe hoje envolveria 3.Igo 
que é inviáVel à realidade. 

Então o que acontece? 
Essa concessão de favores fiscais, da maneira mais genera

lizada, de isenções, reduções de _base de cálculo, incentivos 
etc. etc, a rigor o que está sendo praticado por alguns Estados 
é absolutamente em desacordo com a Lei Complementar n"' 
24. 

A Lei Complementar n"' 24, diz que a concessão de qual
quer favor fiscal só pode ser feita em virtude de decisão do 
Confage, dos representantes, portanto, de todos os Estados, 
envolvendo, inclusive, urna regra draconiana, que é a regra 
da unanimidade, somando-se a outras, como aquela que. men
cionei"- de inclusão de hipótese de crédito presumido corno 
matéria que se inscreve coi:no favOr fiscal. 

Crédito presumido não é favor fiscal, crédito presum"ido 
é o reconhecimento de uma situação em que alguém não 
pode apurar o imposto e deve apurá-lo, sob pena de o imposto 
converter-se de não cumulativo em cumulativo. 

Então o que possu dizer é o seguinte: essas medidas que 
são tomadas isoladamente afrontam diretamente a Lei Com
plementar n.,.. 24. 

Paradoxalmente, nós não temos, na Lei Complementar 
n9 24, ne.ilhuma norma que implique em penalizar o Estado 
que entrar em desacordo com ela. 

É aquilo que é chamado de uma norma em branco, não 
penaliza nada. 

Posso apenas dizer que é ilegal. 

O SR. PRESIDENTE (Afmii Gabriel) _:_Senador Espe-
ridião AmiD. -- - - - --~ -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Em primeiro lugar, eu 
gostaria de cumprimentar o $eliador Almir Gabriel pela inicia
tiva tomada, juntamente com o Senador Raimundo Lira, de 
promover este encontro, que exatamente porque não diz res
peito a um projeto em tramitação, uma questão imediata, 
deve ser enaltecido. 

Temos freqüentemente que dar conta de questões rotinei
ras, burocráticas, até em matéria de deliberação sobre projetas 
em tramitação, às vezes cumprindo prazo, e perdemos a visão 
do conjunto e deste drama. 

Nesta reunião, com a conjugação destes_ três temas -
desnutrição, produção de alimentos e a ignomínia de se tribu
tar mais a quem pode pagar menos -é importaflte- que se 
estabeleça um ponto de vista a respeito do problema, que, 

na minha opinião! pode ser resumido como ~ não é que 
não se- juntou a fome: com a vontade de comer-~ juntou-se 
a maior vergonha com a vergonha mais dramática. 

A maior vergonha, na rllinha opinião, realmen-te é o nosso 
País, com as suas diinensões e Cõin as suas peculíaridades 
climáticas - que são todas -, importar alimento. Essa é 
a maior vergonha nacional. E o retrato mais doloroso é_ o 
da criança, da infância brasileira, ou seja, do nosso futuro. 

Só não sou um pessimista completo, porque li, recente-:.: 
mente, que em 1912 o poderoso Exército da Inglaterra, que, 
na época, ainda cobria do poente ao nascente, o mundo intei
ro, tomou uma providência de natureza administrativa: redu
ziu -em 1912, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial 
-a altura mínima exigida para o recruta, porque o problema 
da desnutrição era decorrente do desequilíbrio que acompa
nhou o processo de industrialização. Na Inglaterra era tão 
''imexível .. , tão inelutável, que tinha que ser admitido. Então, 
para não perder contingente, tinha que reduzir de 1,60m para 
1,55m, mais ou menos ~s~o, _a altur_a ~ínima do soldado inglês 
para continuar tendo _contingente para oprimi!, ou melhor, 
para "civilizar"-as colônias inglesãs. 

" Por isso não sou pessimista a respeito" do nosso futuro. 
E queria fazer, então, três ordens de indagaçO_es após 

essas observações. 
_A professora Susana eu queria fazer uma observação, 

sem com isso fazer coro ao que disse o Senador Levy. Mesmo 
percebendo pela sua identificação funcional que a senhora 
trabalha em São Paulo, sugiro que, na sua próxima expcisição, 
a senhora apresente dados não apenas do Estado de São Paulo, 
porque isso prejudica a sua palestra. 

A SRA. SUZAN~ QUEIROZ - Apresentei os dados 
do_ PNSN, que é a nível nacional. Foi quando comparei com 
os dados de São Paulo, que estão muito semelhantes. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - E o fato de a senhora 
privilegiar Londrina, apesar da ausência do Senador Richa, 
também não nacionaliza o projeto, porque o Paraná é um 
Estado muito recente. Há menos de 150 anos de existência 
pertencia a São Paulo. 

Faço esta observação, porque acredito que as dificuldades 
para superar o problema da desnutrição são muito maiores 
exatamente ·onde a organização do Estado e da própria -soCie
dade não alcançou os níveis de organização, ainda que precá
ria, do Estado de São Paulo. 

Eu formularia essa sugestão, qU-e a--Senhora já abordou, 
porque exemplos como os que já se desenvolveram em Santa 
Catario.ll, estão se desenvolvendo no Ceará, de vinculação 
de assistência à criança, à mãe, ao· dispositivo de saúde, à 
capacitação ã saúde, e aproveitam um pouco da ra""Zãó- do 
êxito da China, de Cuba, na satisfação desse problema. 

Queria um comentário seu- a respeitO desse assunto. 

A SRA. SUSANA QUEIROZ~Trouxe, recentemente, 
os dados de São Paulo, porque São Paulo, em relação ao 
problema da desnutrição, é tido como o "Sul maravilha .. , 
onde praticamente são_ inexistentes todos esses problemas e 
para onde conseguir recursos torna-se muito difícil. 

Se o Estado de São Paulo, que é categorizado dessa situa
ção, encontra-se, atualmente, com cerca de 20% de desnu
trição aguda e cerca de 35% de desnutrição crónica, com 
déficit de estatura, com 60% de anemia cafencial ferropriva 
na população usuária da unidade básica de saúde, com ce!ca 
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de 30% de gestantes de baixo peso, eu pergunto; o restante 
do Brasil, realmente, como é que andará? 

Eu troUxe ã. compáração do PNSN, que é um dado de 
nívél nacional e que coloca o Estado de São Paulo muito 
semelhante aos dados obtidos pelo PNSN. 

O Estado de São Paulo está recebendo ~ inclu_sive o 
interior· do Estado - muita migração. A grande São Paulo 
pratiCamente não está ma:is recebendo tanto. Quanto Cihit_êliôi 
do Estado de São Paulo, que agora está arcando COm esse 
ônus, por assim dizer, e com essa responsabilidade _de 3.teriaer 
toda essa população extremamente carente. 

Ao Dr. Everardo Maciel eu gostaria de indagar se S. 
s~ tem cOnhecimento" de detalhes. Eu conheço apenas o enun
ciado político da decisão dos governos dos três Estados do 
Sul. O Senador Almir Gabriel, inclusive, tinha convidado 
o GOvernador de Santa Catarina, que estava em Brasília, 
para aqui compareCer, quem sabe, dando alguma informação 
adicional. Eu participei de uma reunião cem: que foi iriforrilado
ao Min:stro da Economia, Fazenda e Planejamento a dispo
sição dos três governos dos Estados do Sul de reduzir o ICMS 
incidente sobre os produtos da Cesta l:iásici para -patamares 
de 5 a 7% apenaS, piaticamente fechanÇo com aqueles dados 
que o senhor mencionou, não da situaçãó~deal, mas da m~lhor 
média em outros países. - __ -~~ - -

Eu queria -saber se o senhor tem conhecimento disso, 
inclusive com a elevação da alíquota do ICMS 'incidente sobre 
combustíveiS, equalizanao com São Paulo. Na verdade não 
é uma elevação muito grande. 

O senhor tem algum comentário e esta proVIdência, Da 
sua opiniãO, vai oomprometer a saúde firiancéira dos-EStados, 
como o senhor chegou a aludir? 

O SR. EVERARDO MACIEL - Não, elJ creio que 
não. 

Na verdade é o seguinte: .eu conheço as informações pela 
imprensa. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN -Ela foi informada no 
&~ . .. 

O SR. EVERARDO MACIEL- Não tenho, portanto, 
nenhuma informação mais precisa so_bre o assunto, de qual 
é o alc_ance e o que se pretende fazer com essa redução. 

Mas, em princípio, entendo, pelo conhecimento que te
nho da imprensa, que se compadece com a tes_e_ que aqui 
levantei, a tes_e de que a redução dessas alíquotas não afetará 
significativamente a arrecadação, dado pelo princípio exata
mente daquela regra que eu mencionei da evasão de imposto 
que aí está. 

O SR. ESPERID lÃ O AMIN - Vai valer menos apenas 
sonegar? 

O SR. EVERARDO MACIEL- Isto. Noutras palavras, 
é exatamente isso, Senador. 

E de outro lado é o seguinte: se preventivame-nte se busca 
alguma outra forma de elevaç-ão de tributos em outros produ
tos, no caso ·mencionado af dos combustíveJs, equalizando 
com São Paulo, certamente, por mais forte razão, não haverá 
queda de arrecadação. Mas meu conhecimento é pela im
prensa: 

Eu não tenho nenhum conhecimento mais apurado sobre 
o assunto. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Finalmente, ao Dr. Fer
nando Homem de Mello, cujo trabalho eu tenho procurado, 
de alguma forma, acompanhar, porque é realmente, de grande 
significado e alcance,_ e~ prestei atenção às suas observações 
sobre o plano da safra de outubro. Estranhei at~ que ele 
t~n~l}a sido lançado ew. __ outubro. Ou é descujdo, ou é excesso 
de previsão, Porque realmente oti.tU.biO nãÕ ér eXatcimente o 
_m~s para se lançar u!D __ pl~no p.e sa_fra,~a não ser que fósse 
para a safra 92/93, aí até-seriã. uma demonstraçãO 'de antevisão 
e previsão._Mas se y, S' puçiesse citar três pontOs deste plano 
que lhe pareçam capazes de ajudar a preencher aqueles núme
ros gordos, que todos nós fazemos votOs que sejam concreti
zados, dos seus quadros para os próximàs dez anos, ou-seja, 
para chegar àqueles níveis de produção, das medidas anun
ciadas queria que V. S' seleciona se três como sendo decisivas 
para ajudar a se chegar lá. 

O SR. FERNANDO HOM"EM DE MELLO.~ Creio 
que as duas principais, Senador, foram aquelas que mencionei. 
O incremento de recursos ... 

O SR. ESPERiorÃO AMIN ~Bom, mas isso não~ tem 
base- não sabemos a fonte. 

OSR. FERNANDO HOMEM DE MELLO.- É verda
de. E o grande defeito que niencioiJei. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - A falta de uma fonte, 
então, é um problema, não é uma solução. 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO- Setorial
mente, em termos de agricultura, o incremeDto de recursos 
é válido. O pacote agrícola tem o problema de consistência 
maqoeconômica. Nâ6 sei se não houve tempo, não tenho 
essa informação, não sei se essa ·consistência macroeconômica 
virá ao longo dos próximos dias ou não. Antigamente, o senhor 
sabe tão bemquanto eu, existia o financiamento monetário, 
conta movimento, Banco do Brasil etc. Hoje sa]?e-se que uJna 
parte disso virá pelo incremento da parcela dos depósitos 
especiais remunerados dos bancos, que deverão ser aplicados. 
do mínimo de dez para o mínimo de vinte nos bancos comer
ciais privados, e de vinte para trinta no Banco do Brasil. 
É isto que sei, não Sei mais. -. - -

Então o grande' defeito-é, por enquanto, a falta de consis
tência macroeconômica, no sentido de levar 2 bilhões de dóla
res, ou um trilhão, aproximadamente, de cruzeiros, num curto 
período de tempo, à disposição do produtor agrícola. Agora, 
na suposição de que o orçamento de financiamento -oCOrrerá
de alguma forma, os dois grandes méritos são estes; incre
mentar o volume de recursos no momento em que,_ de maio 
para cá, os preços agrícolas caíram e essa queda quebrou 
o cresdm.enfo âritevisto de renda. Evidentemente concordo 
com V. Exf de que veio tarde, veio em outubro. Diria-até-; 
nesse aspecto, que antes tarde do que não vir. 

· E o segundo aspecto favorável é a correção do problema 
da taxa de juros. Há pouco tempo, alguns empresários indus
triais, particularmente do meu Estado, quando em agosto 
o Banco Central iniciou uma política de elevação de taxa 
de juros, declararam explicitamente que a maior taxa de juros 
iria para o preço. A- agricultura não consegue fazer isso. É 
impossível o produtor agrícola fazer esse repasse de uma maior 
taxa·de .juros para preço do rllilho, para preço do arroz, para 
preÇo 'de soja, seja ele produto de mercado interno, seja pro~ 
duto de exportação. E em comparação ao ano passado ou 
ao ano retráSado, uma taxa de juros de 18% rio Banco do 
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Brasil na poupança verde,_ em termo_s reais, ~8~- mais TR, 
significa mais do que 18%-n:lãís o IPC. Então essa distorção, 
acho que o Governo viu urri pouco_ tã.rde deri1ais. A TR é 
um melhor indexador, porque se aproxima da inflação ~r~ 
rente do que o IPC, que pof definição era um índice de dois 
meses atrás. 

Então, o grande defeito do pacote agrícola de julho foi 
esse problema da taxa de juros. Novamente concluo dizendo 
que antes tarde do que nunca. Fico com a dúvida de como 
serão tratados os contratos já feitos, aqueles_ que tomaram 
a 18%, ou mesmo a 25%, a 30%-etc. Mas pelo menos aquele 
que tomou a partir de segunda-feira teve essa distoJ.::ção Cor
rigida. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Só para concluir. O 
senhor não considera a colocação, a equivillência comum dos 
três fatores? 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO - Acho 
que a equivalência tem ... 

O SR. ESPERID!ÃO AMIN -Hoje o setor está desca
pitalizado. A relação de troca ... 

OSR.FERNANDOHOMEMDEMELLO-Masveja, 
Senador, a equivalência, ao meu entendimento, tem dois ní~ 
veis. O primeiro é o pequeno produtor e o segundo __ o-s demais 
produtores. A equivalência se dá em ambos os casos pelo 
preço m,ínimo e não pelo preço de mercado. A discussão, 
o debate todo da equivalência vem da capacidade ou não 
se a agricultura pagar uma determinada taxa de juros em 
relação à correção dos preços de mercado. Entã? esse risco 
da flutuação dos preços recebidos pelo produtor em relação 
ã taxa dos prços recebidos pelo produtor em relação ã taxa 
de juros não foi eliminado pela equivalência. O que o Governo 
colocou no pacote é 450_ bilhões de cruzeiros para cuidar da 
equivalência ao mini e pequeno produtor ao nível do preço 
mínimo. Só. Quer âizer, ele não eliminou o risco da tomada 
de crédito. Ele diz: se o preço de mercado_cair ao nível do 
preço mínimo ou abaixo do preço mínimo -o que não deveria 
ocorrer -, banco na equivalência com o preço mínimo. A 
equivalência não é, no meu entendimento, um dos pontos 
principais do pacote. Posso até estar equivocado. Para o médio 
e grande produtor, no entendimento que tenho de que é equiM 
valência o casamento dos índices no crédito agrícola e correção 
do preço mínimo, a única garantia que existe é uma garantia 
antichoque, é uma garantia antidescasarnento desses dois índiM 
ces, como ocorreu com o Plano Collor II e vários· outros 
planos anteriores. Se o_Govenio quiSer sempre corrigir o preço 
mínimo pela TR, acabou. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mas novamente não ~ 
leva ao problema do preço de mercado. 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO ~Senador 
Esperitlião Amin, por isto que falo o preço de mercado. Essa 
seria a verdadeira equivalência. A equivalência_ verdadeira 
retiraria o -riscO do produtor, transferiria ao- sistema-financeiro 
ou ao Governo. Essã qiie--ea-equivalência que era anteriorM 
mente debatida e que de repente se levou numa outra direção. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Na verdade ficou uma 
minieqUivalência. -

O SR. FERNANDO HOMJ'iM DE MELLO - Diria 
limitada. Acho que essa questão toda é de uma eficácia -inuito 
limitada. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Acho que deve ser leva
da à_~ltima conseqüência. 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO -Ela tem 
um, Senador, nos momentos de congelamento. E acho que 
está hoje na cabeça de todo mundo a maior probabilidade 
âe vir um novo -congelamento aí no horizonte _desta safra. 
Então nesse contexto há um mérito na questão da equivaM 
lência. 

O SR. LEVY DIAS - Mas gostafia de Ouvif a opinião 
do Professor Fernando Homem de Mello sobre o seguinte: 
O jtiró"-dõ-grande_ agricultor era 18; caiu para 12,5. O juro 
do peq~_eno e do pequenininho e:r:_ã. 9 e Permaneceu -9. O 
senhor não acha que nós devemos aqui no Congresso apreM 
sentar as nossas emendas para reduzir do pequeno também, 
de 9 para qualquer coisa como 5 ou 6, mas não manter? 
Porque não mexeram no pequeno. --

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO -Senador, 
diria que há um momento para parar. Quer dizer, tudo isso 
tem um custo. O que mencio-nei da consistência macroecoM 
riômiCa, ·acho que hoje o que seria importante o Senado cobrar 
do Govei'no como é que esse plano está sendo financiado 
no contexto global da economia à renúncia fiscal. O plano 
tem renúncia fiscal. Ele abre mão do Finsocial, ele abre mão 
do PISMPASEP, ele aloca recursos para cá, para lá etc. Então 
há a questão como é que isso vai ser financiado num momento 
delicado da política de combate à inflação. 

O~ SR. LEVY DIAS- Com o dmheiro dos CIAC. 

OSR. FERNANDO HOMEM DE MELLO -É, com 
o dinheiro dos CIAC. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Senador Carlos 
Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROéfNIO .,.,.-Sr. Presidente Almir 
Gabriel, inicialmente gostaria de cumprimentar a V. Ex~ e 
também o Senador Rã.imundó Lir.;t pela feliz iniciativa de 
reunir conjuntamente; nessas dua_s comissões, tão importantes 
personalidades na área da alimentação. _ 

Gostaria também de cumprimentar a Dra. Suzaria QueiM 
roz pelo brilhantismo da sua -exposição e dizer que nos apreM 
sentOu Vérdãdeiramente números que chegam até a chocar, 
principalmente em se tratando de pesquisa realizada no que 
seria o filé do nosso País, o Estado de São Paulo. Evidente
mente que se adentrarmos para o Norte, o Nordeste, as cifras 
serão muito mais estarrecedoras. E isso já ficou evidencia-do 
aqui. 

Mas gostaria de perguntar à Dra. Suzana se nesse trabalho 
foram feitas algumas considerações, como, por exemplo, o 
uso do fumo durante a gravidez, ou a poluição, ou outros 
fatores que eventualmente pudessem também colabor:1r para 
esse estado de desnutrição, de distrofia que a senhora mostrou 
aí com muita clãreza? 

A SRA. SUZANA QUEIROZ- Na realidade, infeliz
mente, temos dados que são até piores do que aquilo que 
fOi colocado. Porque existe uma diferença muito grande de 
comportamento quando estudamos duas populações, uma 
proveniente de condição socioeconômica alta, a outra proveM 
niente de condição socioeconômica baixa. Nesse trabalho que 
mencionei, que tive oportunidaae de Participar com o ProM 
fessor Nóbrega, que foi realizado em todas as capitais brasiM 
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!eiras, pôde-se estudar uma série de vafiáve1s malel!tas que 
pudessem estar interferindo, conse:qüentemente, na desnu-
trição intra-uterina. · · 

Tódas elas tinham grande repercussão quando a mãe era 
proveniente de condição socioeconômica_baixa. Por exemplo, 
o fumo. Quando a' mãe era gestante, fumante,_havia uma 
correlação direta com o baixo peso ao nascer, e quando ela 
era de condição socioe.conômica alta não havia essa ~correla
ção, mesmo fumante. 

Não estou fazendo_ neilhuma apologia ao fumo, defesa 
do cigarro, porque ninguém ine garante se -~a criail_ça n~scer 
com 3.700 quilos e passou a 3.200 quilos e cons1deramos_ o 
peso normal. _ _ __ __--:_ 

Outras variáveis, por exemplo, adolescência. Quando a 
adolescente grávida, de nível socioeconômico alto não_havia 
nenhum problema com o peso do_ seu recém-nascido, porém 
adolescente gestante de nível socioeconômico baixo havia uma 
grande correlação com baixo peso ao nascer. Portanto, uma 
grande influência aí também da idade, e assim por diante. 
QUer dizer, todas essas va~áveis, infelizmente, novamente 
colocam a população proveniente de baixa condição sotioeco
nômica como altamente desprivilegiada em todas essas condi
ções inadequadas de vida. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Uma outra pergunta 
que eu gostaria de formular a V. Ex' diz respeito a um eventual 
estudo entre aquelas crianças das camadas populacionais me
nos favorecidas, com relação àquelas crianças que ficam em 
creches e outras que ficam nas suas próprias casas. Se há 
um estudo nesse sentido, mesmo porque estamos na iminência 
de implementar no País alguns milhares de CIAC: Isso chega 
até a ser uma preocupação para nós. Como diz O Dr. Fernan
do, não sabemos se essa comida vai dar para todo mundo. 
Parece que o nosso descamisado vai comer mais agora. 

Então, se existe algum trabalho nesse sentido, se as crian
ças que permanecem em creche teriam um menor grau de 
desnutrição ou de distrofias, do que aquelas que ficam nas 
suas casas. 

A SRA. SUZANA QUEIROZ - Esse é um dado que 
tenho até um pouco de receio para colocar, porque foi pata 
nós também surpreendente. Quer dizer, nessa avaliação de 
anemia, introduzimos em São Paulo o leitor fortificado com 
ferro e viüunina C que ajUda a abSorção do ferro. Fizemos 
uma avaliação, temos um ponto zero aqui -no Estado de São 
Paulo, quer dizer, a situação de anemia é extremamente grave. 
Introduzimos na Grande São Paulo o leite enriquecido com 
ferro. Posteriormente estamos fazendo avaliações~ que tanto 
vão ser nas crianças em campo aberto, na unidade básica 
de saúde, que está recebendo esse leite, assim como erri cre
ches. Nesse momento, da creche, tivemos a oportunidade 
de fazer uma avaliação. Aproveitamos não só da anemia, 
mas uma avaliação da condição nutricional. Foram em cre
ches, principalmente da Grande São Paulo. 

Por incrível que pareça, o que avaliamos é que com o 
transcorrer do tempo houve uma correlação de tempo de per
manência com o processo· de desnutrição de anemia. Quanto 
mais tempo elas permaneciam nessas creches mais chances 
de desnutrir elas encontravam. 

Não sou desfãv9rável a creche, queria deixar bem claro 
isso. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- A desnutrição é 
maior quanto mais tempo na creche? 

A SRA. SUZANA QUEIROZ - Quanto mais tempo 
de penrianência ri.ã creche, mais Chance de de_sn_utrição ela 

· tinha, assim como também de anemia. Isso nós avaliamos 
n.os-CA!>ES e avaliamos nas creches da Grande São P&ulo. 

O SR. CARLOS PATROÇÍNIO- Em que período, 
por favor? 

A SRA. SUZANA QUEIROZ -Avaliamos, mais ou 
·menos, em crianças que permaneceram por mais de 4 meses. 
- Com 4 meses--já dava para perceber que havia uma deterio

ração do seu estado nutricional. 

O SR. CÁRLOS PATROCíNIO- Qual foi q periodu 
da pesquisa? 

A SRA. SUZANA QUEIROZ -Foi agora, realizado 
neste ano. -

Era isso que eu queria deixar bem claro. Não sou desfavo
rável a creche, acho que a creche é necessári_a, prinCipalmente 
no sentido da mãe que trabalha fora. Aquilo que eu demons
tre_i, o fato de uma criança um pouco mais velha tomar conta 
do irmão mais novo, é extremamente -inadequado .:____essa 
é a nossa realidade. 

O problema total é como essas ·crianças são _cuid_adas 
nessas creches. Nessa pesquisa e nessa análise verificamos 
se havia o alimento. O fornecimento havia. Realmente, verifi
camos estoques, geladeiras. As prefeituras tinham até uma 
preocupação em fornecer o alimento adequadamente. Porém, 
cada vez mais estamos enxergando que não é só ·o--alimento. 
POr e"xemplo, o alimento é fornecid_o, mas essa criança ingere 
de maneira satisfatória ó COnsíderavei Ou -~implesmente ela 
não tem fome;·coitadinha, ela não quer comer. Esse prato 
é retirado e essa criança acaba não ingerindo. Ela é retirada 
da sua casa, é retirada do seu ambiente conhecido. É clarq, 
uma creche é um ambiente desconhecido para ela, existe um 
estresse. A própria anemia gera uma anorexia. Essa criarrça 
pela anemia não coroe, porque ela não tem "apetite~ QUer 
dizer, o que há é uma falta_ de interação, falta de estímulo 
dessas pessoas, que deveriam ser adequadamente formadas 
para exercer esse papel que 'lhes foi colocado. 

Se há- esSã preõCup-aÇãO~- se essa- criança -é Vist_a como 
um indivíduo e não como o coletiVo, oU seja:, i'lôtáVãrfiõS~que 
isso ocorria muito faCilmente. A preocup-ação deles na alimen
tação eia evidente. A alimentação foi dada. Eles eJ!tram, 
tomam mamadeira, meio-dia eles almoçam, no jantai" eles 
tomam um,a sopa, quer dizer, tudo era feito. Mas o resultado 
dissó-ê que estava serido muito pouco efetivo. -

À medida que intercedemos para a avaliação do nosso 
projeto, com leite enriquecido, pudemos perceber dois aspec
tos: houve uma mudança muito grande do comportamento 
das pessoas que tomavam conta dessas crianças, com elas. 
Em pouquíssimo tempo hOUVe um- rtovo redirecionamentO, 
por_ assim dizer, por causa dessa pr~ocupação de saber como 

_ elas ingeriram, quantos rol. de leite elas ingedram, a forma 
que essa mamadeira era preparada e dada. Certamente houve 
uma modificãção de comportamento. 

Pela própria correção da anemia percebemos que a crian
ça solicitava esse estímulo- ela ficou muito mais ativa, muito 
mais esperta e com isso ela e:xigia de quem tomava conta 
um retorno. Em três meses partimos de uma redução de uma 
anemia que estava inst::tlada também nessas creches; próximas 
a 60%, para cerca.de __ 20% apenas. Em seis meses ain4a tive
trios uma melhora extremamente significativa. O retorno do 
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aspecto nutricional, da desnutrição_ que estava muito grave 
em todos esses locais for ·realmente espantoso. Houve uma 
recuperação espantosa. -~--

Hoje está muni> claro quando não é só o alimento. Consi~ 
deramos essa atitude cada vez mais patemalisa, de distribuição 
de alimento. Não é só alimento: T~m que existir alguma coisa 
mais, tem que ter atenção, tem que tef estímulo, tem que 
ter carinho, tem que ter preocupação para essa criança crescer 
e se desenvolver de maneira adequada. 

Agora, evidentemente, uma determinada creche que te· 
nha essa preocupação, que tenha esse direcionainento· e_m 
relação as suas crianças pode ·ser um- ótimo ambiente. Mas 
aquela que não tem o tratamento individual, é apenas o cole
tive, pois cumprimos uma missãO de entregar o alimento àque
la criança sem saber e se preocupar se realmente houve um 
ingesto adequado ou não. Realmente, pode ser extremamente 
prejudicial. Além de ela estar num ambiente desconhecido, 
que pode até. ser estressante, pode resultar numa deterioração 
do seu estado nutricional. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Essas creches que 
a senhora observou é de classe média ou classe média baixa? 

A SRA. SUZANA QUEIROZ - É de class~ baixa, 
bem baixa. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO -A senhora está dizen
do que pior seria se não estivessem na creche, sinal que está 
melhor. Conheço creche onde elas saem do nada, onde não 
comiam e na Creche comem. Aí acho que ela não pode piorar ... 

A SRA. SUZANA QUEIROZ--,- Achg que pode chegar 
a essa situação, evidente. Estou falando de uma manifestação 
bastante generalizada. 

São centros próximos às favelas. E.essa.s creç:b,es que 
foram estudadas na grande São Paulo são _em_m"!J-nicfpios eXtre
mamente pobres - Caieras, Maeroporã, Francisco Morato 
-,-uma região_ que quase serve de albergue. O pessoal que 
trabalha em São Paulo, vai para casa s6 para dormir; a criança 
passa_tççiQ_ per_íçd_o,_ r~~lm~n_t~,__P.~$-~S __ cr~~:q.~~·- ____ 

0 
__ ,- ._ "-- , _ _, __ _ 

Nós percebíamos uma preocupação, até da prefeitura, 
em fornecer de uma maneira adequada essa alimentação, mas 
o x:esultado final era muito pouco efetivo. -

Se não tiver esse tipo de preocupação, esse tipo de traba
lho, pode acontecer de levar a uma deterioração. 

Isso eu queria deixar bem claro. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- Coma palavra 
o nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Eu gostaria, embora 
já ·praficamente tenha sido respondido pelo Dr. Fernando 
em questão anterior, formulada pelo Senador Esperidião 
Amin, a respeito do pacote agr{cbla que veio para muitos 
de maneira extemporânea. Creio que ainda está no tempo 
certo, embora não muito certo. Mas, certo porque houve 
uma grande defasagem de chuva em quase todas as regtóes 
do País e agora é que está cO-meçando a chover normalmente 
em todas essas regiões. Não sei se já houve o preparo da 
terra para iniciar esse plantio. Mas, eu, por eXemplo, penso 
que a equivalência entre produtos e financiamento é impor· 
tante, embora V. s~ não concorde.muito bem com esse aspecto. 
E também tenho a certeza e a convicção de que o brasileiro 
é um homem da agricultura por excelência. Se ele não está 
_plantando é única e· exclusivan:tente por falta de estímulo, 

Pelo menos em Minas Gef3.is, onde nasci, no Estado do Tocan~ 
tios, onde estou residindo, o povo gosta de plantar, inclusive 
o lbama está até atrapalhando. . . 

__ 6_ntã0, eU gostãria de pcirguntar ao Dr. Fernando qual 
é a perspectiva que existe da próxima produção agrícOla em 
face desse pacote recentemente instituído pelo Goverrlo Fede
ral, e o que faltaria mais para que--ã-agticultura pudesse de 
fato desempenhar o papel que todos preconizamos para ela. 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO- Senado.r, 
as condições econômícas de mercado do ano agrícola 91192 
já eram relativamente favoráveis antes do pacote. Então, a 
contn"buição do pacote vai ser positiva, mas vai ser relativa
mente pequena. Já que a pergunta de V. Ex• é sobre a perspec
tiva do próximo ano, há váríos meses estou falando que a 
perSPectiVa àa produÇão de grãos nO próximo ano está contida 
num intervalo de 63, 64 milhões de toneladas. Estou dizendo 
isso publicamente há vários meses. Um prognóstiCo de vários 
·meses atrás seria no sentido de _que essa distribuição seria 
de mais o_u menos 27 milhões de toneladas de miUIO, 10 .a 
10,5 milhões, hoje talvez um pouco mais, a 11 milhões de 
toneladas de arroz. A soja seria -o produto mais complicado 
por algumas razõeS de mercado, como a quebra da safra desse 
ano,__por profunda descapitalização do produtor ria região 
Sul e por uma certa queda que houve _nos preços interna
cionais. O trigo é uma Sãfra do ano ·que vem, ainda relativa
mehte incerta. Mas, estou confiante de que no próximo ano 
se possa ter uma colheita de 5 milhões de toneladas de trigo. 
E os tradicionaiS 2.5, 3 milhões de toneladas de feijãO àaria 
o que mencionei: 63, 64 milhões de toneladas. De ç~er:ta man~i
ra isso contrariava multa-S-pfévisões-, ã meu ver no sentido 
negativo, de que a agricultunt no ano que v.em não produziria 
mais do_ que 55, 56 m_ilh9~s de ·tone~a9-as._Portanto, esse é 
o primeiro ponto. As minhas perspectivas, as minhas previSõeS 
para a agricultura no próXii:no ano, em Iunção do primeiro 
pacote de julho e, priricipalm-ente, em-função d_as variáveis 
d~ m_e!'cado e do resultado económico desta safra em relação 
à safra pass-ada já indiCàvam que'~à agrlcillttirã- ia reiniciar 
o seu crescimento_nesta sa_fra 9V92. -- -- --

Portanto, o mérito do pacdte_ ã.grícolã é, como falei, co"in
pen-saf um pouco-a- queda de receita" que houve via queda 
de preços de maio para cá, dar um incremento- como fãte1, 
antes tarde do que nunca- na_questão de volume de recursos 
e, principalmente, na questão de taxa de juros. O ano agrfcola 
está atrasado, concordo com V. Ex•, em função do ciclo de 
chuvas ter se iniciado mais tarde. Os mercados mudaram a 
favor da agricultura de agosto ou setembro para cá. O mercido 
internacional está em alta. A soja subiu a 220 dólares a tonela
da, agora com uma pequena queda. Houve a mididesvalo
rização de 30 de setembro, que favorece rmiitõ ó setor ~grfcola. 

Então, creio que agora eu colocaria que podemos chegar 
ao ano que vem em torno de 65, 66 milhões de toneladas. 

E, para concluir, Senador, o que isso significa? Do ponto 
de vista de política económica, S:lgnifiêa que Vai se-r funda
mental ter crédito de comercialização. Estan10s correndo o 
risco de-repetir o-que ·ocorreu no Brasil em 1987 uma boa 
safra :Plantada, fi1:as em seguida a economia se deteriorou 
macroeconomicamente, a inflação Su bíu e Os pre"ços agríColas 
foram lá para baixo. Então, estamos correndo o risco de ter 
novamente uma boa s~fra sem condições de sustentação. 

Então, vejo a equivalência em produto. Para completa-r, 
talvez o mérito que não-esteja sendo deVidamente mencionado 
na equivalência em produto é que indiretamente ele é um' 
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mecanismo de garantia do preço mínimo. Ao ~locar 4ii0 ma!s do que isso. Se excluo dess~ list~, não mencionei o açúcar 
bilhões de cruzeiros, ou próximó de 1 bilhão de dólar~s nessa_ qu~ no caso representa algo como 12% -:- isso" varia de ano 
rubrica de equivalência em produto, EGF com opções de para ano evidentemente, mas_ numa méJiia_é._raroável falar-se 
venda ao mini e pequeno prOdutor, indiretamente o Goverrio ~ _12~, no caso particular do açúcar. Se retirO Õ aÇ-aiCar, 
está sinalizando que já existe uma linha de crédito disponível Isso ca1 para um valor que não tem expressão. 
para garantir o preço mínimo. _ , _ ~---

E outro ponto é a complementação do crédito de comer- O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -·concedo a 
cialização com o crédito de custeio. Isso também é uma garan- palav~a a? Senador_Eduardo Suplicy. 
tia para preços de mercado. Mas, volto a repetir, taívez por o SR. EDUARDO SUPLICY _ Sx. Presidente, infeliz· 
uma questão de desinformação, não tenho informa_ções da mente por ter estado na outra comissão perdi a exposição, 
área económica do GoVerno de como- esse pacote todo_ foL- especialmente, dos professores_ Fernando· Homem de MeJlo 
e será fmanciado. d · da e parte a exposição Dr Suzana Qúeiroz, .e. ~~sistl, que 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Muito obrigado, Sr. na íntegra, a exposição do Dr. EveJ:ardo Maciel. ~ 
Presidente. --- Observo nos estudos aqui distribuídos que uma das análi-

OSR.PRES!DENTE(AlmirGabriel)-Comapalavra ses é realtivamente à evasão e o efeito que poderia haver, 
0 Senador Nelson Wedekin. até mesmo em term_os de não-prejuízo da arrecadação, a dimi

nuição de ~líquotas de certos impostos. Talvez isso já tenha 
O SR. NELSON WEDEKIN - Eu queria perguntar sido exposto. Mas, eu gostaria de perguntar se na proposição 

ao Dr. Everardo se é possíVel precisar _o volume do ICM aqui colocada para o Congresso Nacional, qual seria, em ter
dos Estados. Eu sei que muda de Estado para Estado, quanto mos de ICMS, _a_ alíquota que, ao mesmo tempo, pela sua 
mais industrializado, quanto mais agrícola. É possível separar- redução implicaria não-prejuízo da arrecadação, pelos seus 
mos ICM de produto agrícola no percentual dos de~ais ICMS? efeitos· de se convencer o produto ou o agricultor de que 

O SR. EVERARDO MACIEL- Possível é! E de fato com esta alíquota menor nós vamos pagar melhor o Imposto 
os que dispõem de estatísticas aprimoraâas conseguem distió- de Renda. Isto facilitou o pagamento do ICMS - digamos 
guir com precisão_ mais desagregadamente do que simples· o que poderia facilitar ao mesmo tempo a própria fiscalização 
mente saber setor ~grícola, setor industrial, setor de serviço. - com certeza de que, com a menor a_líquota, o efeito da 
Chega até a desagregar 0 produto. _ - _ evasão seria reduzido. Gostaria de sabc;;r, portanto, se a propo-

Nesse setor de estatísticas, relativas ao ICMS, estamos- siÇão aqui colocada leva em conta isto. E qual seria, pelos 
vivendo uma balbúrdia muito grande. Vou mostrar cOmo està.: estudos, a alíquota ideal? Essa alíquota seria variável de açor.
mos com_ dificuldades nessa área. - _ do com o tipo de produto, ou seria especial para aqueles 

Existia no Governo" Federai uma Secreialia-chamadá. Se- propoStos da cesta básica? · · 
cretaria de Economia e FinaD.ças --SEF, que cOnsOlidava 
os dados de !CM desagregadamente no Brasil inteiro, inclusive O SR. EVERARDQ MACIEL---:- Na, verdade, senador; 
das operações interestaduais tributadas pelo ICMS. Essa série n6s tívenioS a veleidade de elaborar até uma minuta de resolu
acabou, não se dispõe mais de informação:- Então, eu diria ção-,-que natuialmente poderia se converter em um projeto 
que alguns Estados têm, outros itão têm essa informaÇão e de resolução do Senado Federal onde_ fazíamos uma proposta 
isso é extremamente variável de Estado para Estado. Mas, de uma alíquota de 5% nas operações intereStaduais ê uma: 
as nossas séries estão absolutamente comprometidas. As ve_zes alíquota máXima de .6,5%<nas _Ope"raÇõ~~-intemas."Nós utiliza.: 
alguém levanta a hipótese -:...:...·e parece muito razoável...:... de moS üin recU.iso-da Constituição, _que está no art. 155, iTiéisô 
que a atual sistemática ao--ICMS é favorável ac:>~_vazamentos V, alínea b, que é a competência que tem o Senado f:ed~J:aJ 
inter-regionais de :i:'enda, dado exatamente à prev_alêncii, ain- de fixar alíquotas máxiinas. É Claro que-Isto envolve, natural
.da que parcial, do princípio da origem no ICMS interestadUal. mente, uma situação. m_uito peculiar, tanto na iníCiãtiVà aa 
É apenas hoje uma hipótese. As séries deSapa-receram. - resolução, quanto ao quorum exigido para a sua aprovação, 

Apenas para concluir, parece~ me que a reforma dita ad- que é a exigência da maioria absoluta do Senado para a inida-_ 
ministrativa, afora mil pecados, teve pelo menos uma coisa tiva e a aprovação pOr 3/5. · - -__ - -: 
bem clara: conseguiu acabar co"{)l as informações. En.tão, essas alíquotas que nóS propusemos de 5% nas 

O SR. NELSON WEDEKIN - Gostaria de saber se 
V. S• é capaz de nos dar algp.ns exemplos de Estados, oU 
de São Paulo, ou qualquer outro, desagregando esse ICMS
de produtos agrícolas dos demais. Apenas para eu ter uma 
idéia do percentual. Porque quando se_ fala, evidentemente, 
em reduzi:t:, ou extinguir o ICMS e uma desculpa que sempre 
se dá para não se chegar a isso é a falência do Estado, é 
a crise fiscal, essa coisa toda. Se tivésseniQ~-p-elo i:rtenos uma 
idéia, uma aproximação desses valores ... 

O SR. EVERARDO MACIEL-Primeiramente, queria 
chamar atenção porque estávamos falando de ICMS de ali
mentos. Portanto, os produtos agrícolas destinados à base 
alimentar. Esse percentual em alguns Estados- sei particu
larmente do meu Estado de origem, que é Pernambuco -
~eve representar alguma coisa com-6 2 a 3% do ICMS, nunca. 

operações interestaduais e 6,5% no "riiáxlinõ, "lias op-erações 
iritetmls, foram as ·que nós achamos "que estabeleciam esse 
ponto de equilíbrio, em que há a redução do peso do ICMS 
sobre os preços dos alimentos, ao mesmo tempo em que não 
afeta demasiadamente,· pela própria ·redUção da evasão que 
está implícita, a arrecadação dos Estados. 

O SR. EDUARDO SUPLICY-Mas houve um cálculo 
da redução da arrecadação que haveria ou ela estaria· pratica
mente equilibrada no ponto presente? 

0~ SR. EVERARDO MACIEL _..: Exatamente, estãria 
praticamente equilibrada. Esse é o p!essuposto. - - · · 

O SR. EDUARDO. SUPLICY ~-:- E COID._respeito aos 
demais tens de tipos de irilpostos cUja redução s~ propõe, 
qual seria o efeito da arrecadação desse_conjun_tod_e propo
sições, incluindo os encargos sociais? A redução para este 
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tipo de produção agrícOla, caso houvesse, implicaria re.per
éilssão sobre a arrecadação de impostos? 

O SR. EVERARDO MACIEL -Se nós imaginarmos, 
não temos uma desagregação dentro do setor agrícola, especi
ficar alimentos nas contribuições sociais. O máximo de desa
gregação que conseguimos foi por setor. Particularmente, a 
contribuição social do Finsocial, setor agrícola, representa 
algo como 0,7% da arrecadação. Ou seja, no máximo, se 
fosse todo o setor agrícola desonerado d,a __ contribuição do 
Finsocial afetaria em 0,7% a arrecadação do tributo. 

Eu não acho que é mUita COISi. Essa é uma medi9-a de 
erro na própria- avaliação, onde 5% a_ mais e 5% a menos 
é a variação das próprias estimativas. 

O SR. El>UARbO SUJ>UCY -Eu gostaria de apro
veitar a presença do professor Fernando Homem de Mello 
para a indagação de natureza_ macroeconômiCtl' dada a sua 
especialidade e a crise que estamos vivendo. Diz Keynes, 
nas suas notas finais sobre a filosofia social que poderia levar 
à teoria geral que os principais defeit<?s da sociedade econó
mica em que vivemos são_ a sua incapacidade para propor
cionar o pleno emprego e a arbitrária e desigual distribuição 
das riquezas e das rendas. - -

Nós, hoje, estamos vivendo no Brasil uma situaçãO de 
decréscimo da renda per caplta - e já são onze anos e meiq 
praticamente de decrésCimos - com o agravamento do pro
cesso de desigualdade social. _ 

O professor Fernando Homem de Mello, inclusive, foi 
um dos coordenadores de propostas de reforma tribl:Jtária. 
Mas, em termos de política macroeconómica, o senhor poderia 
nos colocar aqui que medidas veria como adequad;1s_ para 
relacionar a economia brasileira para que pudéssemos ter a 
garantia da retomada de crescimento e a melhoria efetiva 
da distribuição da renda, erradicação da pobre_za, ~~~, obje
tivos primordiais que se avalia, já que, como foi expresso 
antes pela Minsitra Zélia, e como tem sido expresso pelo 
MinistrO Marcllio Marques Moreira, não há out:r:a solução 
senão continuar mantendo a economia em recessão, inclusive 
para 1992, prevendo crescimento zer<?. O senha~ avalia que 
pode haver de fato uma outra alternativa? 

o Brasil não vai encontrar o seU caminho de retomada de 
crescimento_. Mas não apenas eu acho que _o lado fiscal vai 
fazer todo o trabalho. Apenas o lado fiscal não explica uma 
inflação de 20, de 30, de 40, de 50%, ou seja, um desajuste 
fiscal de 4, 5, 6, 7% do PIB. 

Então, há uma profunda deteriÜrizaÇão também de ex
pectativas, um comportamento preventivo por parte do em
presariado e dos sindicatos_ brasileiros no que toca a ajustes 
de preços. Hoje, estamos testemunhando isso, a inflação está 
em alta, em parte, pelo menos, porque os preçoS sobem e 
os enipresáfiõs que podem fixa{ preços; qUe não são os empre
sários da agiicuitura, antevêem ali na frente um novo congela
mento de preços~ Então, essa deteriorização ~p-rofu-nda causada 
até mesmo pelos fracassos de planos económicos coloca um 
problema muito sério nessa aceleração da taxa de inflação. 

Não pretendo me alongar; reconheço que a questão é 
muito complexa e muito mais de entendimento político. A 
partir do momento em que a classe polítiCa, no seu sentido 
mais amplo possível- o Congresso Nacional, o Executivo, 
o Legislativo, o setor privado, empresários e trabalhadores 
-reconhecer que as ações individualistas de cada um apenas 
estão agravando o problema colçtivo e tivermos· cçndiç_ões, 
todos - particulannente esta· Casa, que deve sei" uiria Casa 
aglutinadora deste processo.......; de chegar a um entendimen_to, 
então_ eu creio que a receita ecoriômiêa Seguirá de uin-a ritaneira 
relativamente fácil- um ajuste _estrutural, a abertura da eco
nomia brasileira. Eu acho que isto é um ponto favorável, 
e a integração com os mercados internacionaiS -em todos_ os 
aspectos - tecnológico, de comércio exterior, fluxos fin3n
ceiros. É muito importante a müd·ança estrutural nesse sentido 
de uma política de substituição- de, imj:mrtaçóe..s, que foi a 
tónica dos últimos quarenta anos,- para uma política qUe nãó 
discrimine setorialmente. Nesse aspecto, a agdcultura é favo
recida por uma política de abertura ao comércio exterior. 
A redução das tarifas de proteção traz um menor poder de 
mercado aos setores oligopolizados e que fixam preços na 
economia brasileira e beneficia os- setores exportadores, atra
vés do a jus te na taxa de câmbio, que ·está ocorrendo, a redução 
das tarifas nas importações de insumóS, implementos, máqui-
nas agrícolas. · 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO - Eviden- Observo esse quadro com uma preocupação enorme de 
temente, Senador. a pergunta que o senhor faz é de uma um profissional que tem trabalhado num ambiente univet
resposta extremamente difícil, creio que para todos, não ape- Sitário, nUm ambiente de_ pesquisa acadêmica. Nunca fui parte 
nas para mim. Acredito que não existe uma receita e, evidente- de governo, mas_ vejo com uma pfofunda preocupação essa 
mente, a complexidade do quadro económico brasilei:r:o está incapacidade nossa, como sociedade, de se entender. Creio 
trazendo surpresas a todos nós, economistas, políticos, empre- que é o que está_ colocando o Brasil a reboque de muitos 
sários, trabalhadores, sindicalistas e tudo o mais. Quer dizer, outros- países que tiveram o mérito de encaminhar o seu pro
a dificuldade, a complexidade para se chegar à solução do· blema económicQ ~nteriormente ao_ Brasil. 
problema económico brasileira está sendo, a cada dia que 
passa, uma surpresa a mais. O SR. EVER~ARDO MACIE~L -Sr. PreSide~te, eu 

Em linhas gerais, o que eu posso acrescentar_ ao debate gostaria de fazer uma intervenção" rapidfssima. Quã:riêlo o Sr. 
que ora ocorre, particularmente no meio político, é que h_oje Fe_rnando Homem. de Mello mencionou a questão da credibi
o problema económico brasileiro exige muito mais uma solu- Iidade do entendi_mento, lembrei 1,1ma frase_ do chamado 
ção política. Acho ·que, ao longo dos tíltimos anos, a contri- Acuerdo Economico Social, que foi a peça final dos pactos 
buição que os economistas deram ao debate qu_e os econo- espanhóis. Um acordo celebrado entre empresários, trabalha~ 
mistas fizeram e o próprio processo· de aprendizagem por dores e governo começa com uma frase muito elucidativa, 
que nós passamos, principalmente no· Governo José Sarney, que tomo a liberdade de traduzir: Os signatários desse acordo, 
com sucessivos programas de estabilização que não deram ainda que sendo óbvio, vêm manifestar seu pleno respeito 
certo - e que, portanto, foram processos de aprendizagem ao poder que a Constituição confere ao parlamento naquelas 
- é que o lado fiscal é extremamente importante e hoje matérias das quais se derivem compromissos legislativos. Cc
nós estamos numa situação em que, sem ajustes na área fiscal, - meçava por aí: com o respeito à lei. 
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O SR. ED.UARDO SUPLICY- QuetoJazer uinapér- · 
gunta sobre as considerações da Dra. Suzan·a de Sousa QUeiroz-
sobre as pesquis-as nas creches. .-- -

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Solicito que 
o Senador Eduardo Suplicy seja breve em suas considerações, 
porque teremos logo em seguida uma reunião. 

O SR. EDU ARDO SUPLICY -A presquisa nas creches 
envolveu o Município de São Paulo e da Grande São" P~ulo 
e houve diferenças nos resultados? 

A SRA. SUZANA DE SOUSA QUEIROZ --Não. 
Infelizmente não conseguimos. Era nossa intenção executar 
esse tipo de investigação também no município; mas-infeliz
mente não foi conduzida por uma interlocução adequada. 
Tentamos por· quatro meses, discutindo, para que fosSe aValia
da tambéni no município. Como não houve retorno do muni
cípio, só a fizeiDOs na--Grahéle São Paulo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY.,- Eu gostaria de ver 
o_ resultado da pesquisa, se for possível. 

A SRA. SUZANA DE QUEIROZ -.Sem dúvida algu-
ma. 

O SR- PRESIDENTE .(Aimir Gabriel)- Temápali.vra 
o Senador Coutinho __ Jorge. 

A terceira proposta_diz re_speito a incentivos~ que ceritra~ 
Jiza praticamente no Finsocial, no PIS, na. isenç_ã,o- do IPI 
e do Imposto de Importação sobre máquinas. Pergunto con
cretàme"ilté: esSas pi'Opostas legislativas, no seu ep.tender, a 
curto prazo, claro, esperando as mudanças constitucionais a 
partir de 1993, portanto nesse perfodo de dois anos, nesse 
sentido V. s~ acha que essas medidas, viabilizadas de uma 
forma ou de outra, ou como estão, ou com algumas· modifica
ções, após análise deste Congresso, V. S! entefide que isso 
resolveria o problema gfave-da fome, visari.do. exatamente 
baixar o CUsto de alimentação e estiqüilar a produção? São 
essas as saídaS concretas a que os-senhores, após· um diagnós
tico profundo, chegaram? 

O SR. EVERARDO MACIEL- Sénador, na verdade 
não podemos imaginar que Seja com ·médidaS rio âmbito estri
tamente tributário que vamos resolve'! o problémã. da fOme. 
É a)go muito mais complexo. Estamos procura-ndO retirar os 
enfr3.ves tributários à prOdução de alimentos e, por via de 
conseqüência, ao consumo de ~limentoS no País. E-q fiz~in-os 
com uma restriç~o: a de que as medidaS deveriam· se- situar 
no âmbito da legislação infraconstitucion'al. Esfr;t.mos'fraba~ 
lhando aqui, primeiro, na consciência 'de~qlle_es~·~ UrD,instf~
mento, mas nãO é ó Uhico; segundo, ttabalhando dentro de 
uma restrição, qual seja, a de que seriá impertinente fazer 
pr_opoSições_ que envolvessem emendas constitucionaiS. 

O SR. COUTINHO JORGE-Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, Srs. Conferencistas;lanielltavelmente não foi possível O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Srs. Senadores, 
assistir à palestra da D~ Suzana de Souza Queiroz e do Dr. Srs. çonyidados, ~m primeiro lugar gOstaria de Iaze'r justiça 
Femando_Homem de Mello e só consegui ouvir uma parte aO fati:fde que;n_a reunião interior que iiV~rilós;â Ptõp_o:sf!! 
da palestra do_ Dr, Everardo Maciel. Aliás, tive o pra~er de- d~.reunião conjUnta fõi"feita pelõ Sériáâor Pedro Si,món .. Qe 
revê_-lo, A última vez no~ ~ncontramos na área de educação, m~neira_qUe fo,OoS -os louros 'tranS:f~ri:_dos a mim cqmo Presí
quando ele.era Secretário.-Geral do Ministério e eu Secretáiio dente da Comissão -de Assuntos Sociais transfiro-; oom·tóda 
de Educação do meu Estaclo, _n_a tent~tiy_a_ de lutar p9r esse alegria e honra, a:o -s-eiladOr PedrO SüiiOÍl, gue ~fói qúe .. nl tev'e 
setor tão importante. Tentarei ser objetívo, cOnsiderando que ã "idéia; hós apenas a -Ví3.bilizamos aqui. É- claro que o que' 
foi possível ouvir uma parfe de sua palestra, e compulsar temos em princípio é que· desta reunião possa nascer alguma 
esse documento. proposta concreta. Espero que o Senador Pedro Simon,-com 

A proposta relativa _à política tributáriá visa SObretUdo a enorme experiéncia que teril, Senador Ronan Tito e demais 
atuar sobre os custos de alimentação pÇ>~ um ângulo; _por companheiros POssam prOpor algO corici-etO 'que poss·a·setfeito 
outro, estimular a produção de alimentos. Para esses ob'jétiVos por ambas as comissões. O __ debate foi muito Iico:-~s-éXpOSiÇõés' 
globais, V. Ex~ sugere ~oncretametne,_ na visão do parlame1,1w extremamente .fecuridas, de _ni:;t.IJ.e.ira que não ·-cabe~:;t a nós 
tar, propostas legislativas~ portanto instrUmeritOS_ sõbre _os apenas ouvirmos, nos sensibili;zarmos ~ .r~speito e ficarmos 
quais o legislador a tua.~~~ _tom? decisões na sociedade através diante de uma condição ·de", nãO diria"pe'q)lexidade,- porque 
dos instrumentos do processo legislativo. Cpncretamente, V. -num -certo sentido todOS-iiós, como polfticõs, eStamos a·par 
Sa. trouxe- trés linhas de propostas. A piimeira, SãO _duas de todOs esses aspectos. ---- -- . · · -. ~ · 
leis complementares que alteram o Confaz, ç; que é um proble- Enquanto eu vou fazer uma fala e perguntas, espero que 
ma grave. A Lei Complementar no 24. Dá, portanto, quorum a imaginação feCunda dos nossos ·compaheiros Senado~s HOSw 
privilegiado para discutir os assuntos na áreá. çle alimentação. sa levar a alguma proposta concreta de encaminhamento, em 

A segunda proposta legislativa diz_ respeito __ a alf(j_uota seqüêhcia-a"Ó que e-stá ·sendo posto. ·- · -
e sugere, através de resolução do Senadô, a)íquotas niáximas. Professora Suzana de Souza· Queiroz, -nãd tenho a: afliÇão 
Entendo que agora não é o roomento--Q~· discutii!llÓS Sei i:> ·do Senador Esperidião.Amin a_ respeito da comparação com 
valorestácertoouerrado. Vamosfazerissoçomolegi~lagores. outros Estados. No Brasil, em termos de saúde, oS Gados 

Quero informar a V. S• que existe uma emenda constitu- existentes· Pe"rm.iterri perfeita.niente VéiifiC:afã:SitllaçãÓ dó Nor
cional relativa ao art 155, item III, que diz que altera a deste, Amazônia, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e assim por 
condição que hoje fala em "poderá ser seletivo o ICMS". diante. O fato não é regional, é da pobreza. Quem dete.("IÍlina 
A emenda, que ainda está no Senado propõe Federal, "deve- a dife-rença não é a região alnazôriica- heln a ·região Cen.fro
rá"; portanto, obriga a ser seletivo, envolyendo, é claro, .os Oeste ou a Nordeste. O que temos em termOs de avaliá.ção 
produtos alimentícios. Há até uma emenda- envolVendo o Con- de saúde é que, abaixo de mil e duzentos dólares per capital ano 
faz, mas que não cabe discutir agora: é miséria, não tenl outra~ Pode procurar do jeito que quiser, 

Não sei se seriª_ um~ solução mais COJreta, legal, fixar qualquer outra coisa adicioilal: fumO; droga, qualquer Cdisa; 
alíquotas máximas agora, por resolução do Senado, conside- a'odos esse_s fatores são fatores que agregam e ·piôràm 
rando que aqui diz que é para resolver- Conflitos específicos para o nível de pobreza abaixo de mil e duzentos dólares/ano. 
que envolvam Estados. Não sei se~ solução fosse essa, mas Esse é-o dado que--teinóiie-é tranqUilo. Qualquer sacie
se for é até melhor. ---dade num estágio Corilo o brasileiro, com todas as condições 
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ambientais de residência e outros afunila nesse ponto: morta
lidade infantil, infecção neonatal, infeçção materna. Tudo _ter
mina num dado básico -que se Chama 1.200 dólares de ren
da/ano. 

Não sei se a professora concOrdaria ou discordari_a _desse 
dado. 

A professora coloc.ou __ um dado do qual tenho um pouco 
de dúvida, que é o de Educação. 

Eu gostaria de colocar que me preocupo mais com a 
palavra cultura, até porque muitas pessoas dispõem de terreno 
grande, podem e têm boa educação, mas não plantam nada. 
Acho que não existe uma cultura no povo brasileiro ao apro
veitamento da sua terra, nem ao menos para plantar jardim, 
quanto mais horta ou outras coisas. 

Gostaria de colocar esses dois pontos para a professora 
S1:1zana se pronunciar. 

A SRA.SUZANA QUEIROZ- Inicialmente eu gosta
ria de dizer que 3.Cho que nem seria o índice real a renda 
per capita, porque temos dados, também no Estado de São 
Paulo, até de locais com uma renda per capita, como um 
parâmetro bastante elevado e a miséria eStabelecida. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -O mais brasi
leiro de todos os indicadores, para mim, continua sendo esse. 

A SRA. SUZANA QUEIROZ -Acredito que realmente 
tem qUe ser um parâmetro que não individualize. O problema 
todo é a distribuição que teria que ser mais justa e mais eqüi.:. 
tativa. · 

No fim, esse indicador acaba gerando, por eXemplo, co111o 
na região de RibeirãO PretO, urilã. renda per capita altfssima; 
mas a miséria éstá estabelecida lá tanl.bém. 

Etitão, a distribuição dessa renda acho que é totalmente 
inadequada, 

O SR. -(Fora do microfone.) 

A SRA. SUZANA QUEI!l.OZ -c Seiia um chute se 
diss'esSe. Não sei bem. Sef que in.e espantOu; . 

O SR. --'(Intervenção fora do microfone.) 
.A SRA. SUZANA QUEIROZ- Acho que está em 

torno de cinco. · 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Eu diria o 
seguinte: quando se toma o conjunto da sociedade pelo total 
da população, realmente é isso: Mas quaõâo se faz a desagre
gação, quando se desagrega, aí é que está a qU:estãõ: Quando 
você têm: qual é o nível de saúde, de educação, disso, daquilo 
e daquilo outro, para pessoas que tenham uma renda até ... 

O SR. -(Intervenção dera do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Outro aspecto 
que eu gostaria de colocar é que, realmente, a diferença entre 
a criança escolarizada acima de seis anos, com córiipOrtamento 
sociabilizado, e a criança abaixo de seis anos, 3. · cri"ança de 
creche. 

Na verdade, o dado que a senhora encontrou que diz 
que nas creches pode existir anemia e desnutrição, apesar 
de uma oferta adequada para a creche, mas não para a criança, 
acho. que ela é verdadeira na medida em que a questão da 
sociabilidade da criança abaixo de seis anos é ·Inteiramente 
diferente, é inteiramente díspai da criança de seis anos ou 
mais. 

E, no meu entender, não há nenhum surpresa no dado, 
apenas.. é impressionante ·o percentuãl a que chega. 

A SRA. SUZANADEQUEIROZ-Achoqueoaspec
to cultural é importante. O Senhor tem toda razão. SomoS 
realmente ~m p~ís. que não tem ~sse piso. 

"Um exemplo que sempre cito, e é bastante comparável, 
é Portugal. 

-· ·· Dificilmente se encontra uma desnutrição em Portugal. 
É um país que até há pouco tempo era considerado pobre, 
com um PIB relativamente muito abaixo do brasileiro e, no 
entanto, dificilmente há uma mãe que deixa o seu filho se 
desnutrir. · 

Aí eu digo que realmente há um peso cultural que ainda 
não adquirimos. Não sei se o meio de adquirir ess~ peso 
cultural, essa cultura é por meio da educação ou não. 

Enfim, uma hora tem que começar em algum lugar. . 
Um outro aspecto em relação à faixa etária. É evidente 

que a faixa etária abaixo de cinco anos é uma faixa etária 
muito mais desprotegida, ainda não está totalmente sOciabi
lizada. É mais vulnerável, portanto. É uma criança que ainda 
não está habituada a uma competição, que, inclusive, é muito 
mais facilmente encontrada na faixa etária escolar e pré-es
colar, onde praticamente se exige esse tipo de competição. 
Entao, ·é realmente uma faixa etária onde certamente os agra
vós serão muito mais drásticos do que numa faixa etária esco
lar. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Ao Professor 
Fernando Homem de Mello eu gostaria de fazer algumas inda
gações.· 

A primeira é snbre o percentual de grãos para a alimen
tação da população em relação ao total da produção brasileira. 
Pelo que eu saiba, isso não chega a 40%, ou está em -torrio 
de 40% do total da produção de grãos, considerando soja, 
milho e outros, ou para exportação ou para alimentação ani
mal. 

Gostaria de saber se esses dados não são de rigorosa 
insufíciência, se consicierarmos os dados da FAO para a ali-
mentação geral da· pOpulação. -

Quér dizer, na prátiCa, temos uma produção de grãos 
que pode ser até i"aZoável, de 70 milhões, 80 milhões de grãos, 
mas alimento para o homem comer, no meu entender, pelos 
dados que disponho, é absolutamente insuficiente no Brasil. 

Essa é uma pergunta. 
A outra pergunta é, não tive possibilidade de arrumar 

na cabeça, qual seria, percentualmente, para a produção brasi
leira, o percentual relativo a insumos e trabalho, ou trabalho 
e matéria-priina; segundo, tributos.; e terceiro, as cargas relati
Vã.S ao.qtie fOi apelidado de infra-estrutura, como transporte, 
a.np.ate·namento; e _eu agregaria uma· qÚarta, que seria as per
das. 

Tenho a impressão .de que na produção brasileira_ talvez 
se consiga um razoável nível de apioveitamento de 25% do 
conjunto. Vamos dizer, que imposto não Se come. 

Acho que, na verdade, o alimento mesmo custa 25%, 
porque uma boa parte disso é para transporte. 

Quando estivemos como Secretário de Saúde do Pará, 
verificamos que a: ida de alimento daqui dO Sul para lá onerava 
em 18% aquele alimento. 

O SR: FERNANDO HOMEM DE MELLO - Acho 
que o Senhor está falando_ que a proporção entre o preço 

·que o__ produtor efetiva11_1ente recebe pelo alimento e o preço 
final pago pelo consumidor é de 25%. ·· 
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O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)_: É'25% se agre
garmos transporte, armazenamento, perda na safra, insumos, 
tributos. . __ _ 

No meu entender, o que resulta mesmo nã.o ultrapassa 
20, 25%. . .-. . ·- :·-- . -. .. --

0 SR. EVERARDO MACIEL- Dependendo do local 
da produção. Por exemplo, uma produção de alimento QO 
Centro-Oeste que seja levada para ser consumida em São 
Paulo, provavelmente seja essa ordem de grandeza mesmo. 

O SR. FERNANDO HOMEM_DE MELLO -No caso -
de exportação, eu tenho um dado aqui pronto a mão, Senador. 
Em determinado momento, por exemplo, um produtor que 
citei aqui de Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso, para 
um preço Santos de soja de 220 dólares a tonelada, em março 
do ano passado, ele recebia 123 dólares. Portanto-, um pouqui
nho mais do que a metade. E é um produto_ de exportação 
que tem características diferentes porque é uma transação 
só, não tem esse iiúrifero de transaçóes que o Everado mencio
nar ou que onera mais. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) --:E, certamente, 
pe;lo métOdo de colheita muito mais eficiente, C_om menos 
desperdício ou perda na lavoura. Como também não tem_ 
a questão do armazenamento. 

Aqui seria 50% de um produto especial. 
O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO - Esse 

dado é muito específico. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)....,- Agora, na hora 
que coloca cebola, feijão ... · · 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO --Aí é 
muito maior. 

Esse dado é muíto específico, porque é uiiiâadO fornecido 
por uma_ empresa exportadora - portanto, profissional -, 
que manipula, que manuseia o produto de uma maneira em
presarial e chega a 1400 quilómetros, que é a distância Rondo
nópolis -Santos em tempo muito curto, porque a operação 
é feita COmercialmente, 'e chega a quase 50%. 

Esse era o segundo ponto. Esse dado não con~idera a 
perda e provavelmente. a .tributação àqui .está subestimada 
em relação à tributação no mercado interno. É um produto 
tipicamente de mercado interno. ··- _ 

Agora, com relação à sua primeira colocação, eu diria 
que talvez seja um pouco mais. 

Se a gente aceitar que a parcela de grãos - é um ponto 
importante, é preciso aceitar iSso....:._ que vai parã a alimentação 
animal, diretamente ou através de ração, de consumo de grão, 
de forma indireta, na forma de carne ou na forma de leite, 
nós temos uma proporção maior do que 40. 

Nos 65 inilhões de toneladas que mencionei para a próxi
ma safra, digamos, 27 ou 28 toneladas de milho, isso é alimen
tação humana direta e indireta na forma de consumo de proteí
nas animais. · 

Onze milhões de toneladas de arroz é direto. Três milhões 
de toneladas de feijão é- alimentação humana e 5 milhões 
de toneladas de trigo também é fundamentalmente alimeJ!
tação humana. 

Resta o soja. O soja~ de 19 -ou 20 milhões 'de toneladas 
para o ano que vem, teremos alguma coisa como"40% ficando 
aqui e 60% sendo exportados. 

Portanto, 12 milllõe"S, subtraindo de 65, ficainos cOm 50, 
53 milhOes destinadOs ao consumo iiiterno e de 10 a 15 inilhões 
destinados a exportações, na forma de grão. 

Isso é até importante salientai que uma grande parte 
das exportações brasileiras não são produtos alimentares im
portantes, como é o caso dó- Caf~, cacau e, agora, do suco 
de laranja. Essas são as exportaçõeS importante-s no Brasil, 
hoje. Não são alimentos impOrtantes.- -

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - o·milho fói 
estimado em quantas toneladas? 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO - Para 
o ano que vem; em 28_ milhões de toneladas. 

O SR- PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Vamos recor
-dar: 28 milhões de tone_ladas de milho, 11 m:ilhões_de arroz, 
3 milhões de feijão, 20 milhões de soja ... 

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO ,- E 5 mi
lhões de toneladas de trigo, para a safra do ano que vem. 

O perigo é que o préço do milho-âeve Cãir.- O Governo 
vai precisar sustentar esse nie:fcado, ou seja,· Val "téY que com
prai pa!! __ recuperar o ~fvel de estoque. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - E de soja, 
quantas toneladas. · -

O SR. FERNANDO HOMEM DE MELLO ~ Para 
o ano que vem, 19 milhões de .. ton~ladas,_ t_alvez. um pouco 
mais. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -:Recompondo: 
milho, 27 niílhões de toneladas; "trigo, 5 milh_õ~_s de tqneladas; 
soja 20 milhões de· tondàdas; arfOz~ll niilhõeS de t:Oiieladas. 

Quer dizer, somos um Pais que passa fome, tendo tanta 
produção. - ---

A SRA. SUZANA QUEIROZ_-Gostaria de comple
mentar a colocação de V. E4~ :;obre_ a importância da inter-re
lação entre os diversos seto.rc;S:: .s;:níd~,. agricultura, abastec~
mento. O País deve produzir levando em conta a real_necessl
dade da sua população. Quer dizer, não só visando à_expor
tação mas também ao que necessita: a população,_ tentando 
compatibilizar a produção aos hábitos álimentares. Esse as
pecto também me preocupa, uma vez que foi detectada queda, 
pqr exemplo, na produção de feijão, qu~. independente~e~te 
da condição sócio-económica, faz parte da mesa do brasllerro. 
Ou_melhor, ó arroz com feijão deixou de fazer parte da mesa 
do pobre em função do elevadíssimo _Cf!sto e, talvez, ?~_gueda 
da produção detectada. É h1mentável, porqu~ a mtstura do 
arroz com feijão· contém proteínas de alta qualidade em quan
tidades semelhantes às obtidas d_os alil;nentos que contêm pro
teína animal. 

O SR. PRESIDENTE (Almir G'\.briel) :-0 teréeiro pon
to será dirigido ao Professor Everardo Mactel. 

Quando discutimos a qUestão da seguridãde social e esta:. 
belecemos várias fOntes, levamos em conta o fato de que 
a ecoriom"ia brasileira não tem nenhuma estabilidade; uma 
s6 foD.te levaria à total insegurança o sistema. Segundo ponto_: 
é necessário ter a participação do trabalhador tanto rural COJIIO 

urbano na construção da seguridade social. 
PortantO~ na medida em que se isenta o trabalhq.dor rural 

da c-ontribuição, na- medida em. que o trabalhador rural é 
excluído da contribuição, da-gelo apenas ao trabalhador urbano 
a responsabilidade do próprio susténto e do sustento do traha-
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lhador rural, creio que se pode criar descompasses deD.tro 
do sistema bastante importante. 

No meu entender, não se trata apenas de uma visão numé~ 
rica. Trata~se, também, da distribuição de direitos e deveres 
ao conjunto dos trabalhadores. O trabalhador do campo deve 
também participar da construção da sua seguridade social e 
do seu sistema de previdência. 

Quero colocai também que, mi verdade, a cOntribuição 
do Finsocial é de 0,7·%- pelo fato de ter entrado na área do 
campo muito recentemente; pois não tem o tenlpo da contri
buição social, apelidada de Finsocial, dentro da área urbana. 
Por isso mesmo, não chegou aos mesmos níveis. Portanto, 
no momento de se renunciar o Finsocial da área rural, dever 
ser analisado de que maneira ele seria compensado para a 
sustentação do próprio sistema. 

Além disso, creio que o sistem~ não será justO na medidâ. 
em que tiver uma taxa que seja linear, porque existem determi
nadas empresas que possuem- mão-de-obra extraordinária e 
outras que possuem mão~de~obra pequena. As empresas liga~ 
das à área de computação possuem um número de trabalha~ 
dores extremamente pequeno e' não podem ser taxadas da 
mesma maneira que uma empresa de construção civil ou uma 
outra empresa que esteja, por exemplo, colhendo laranjas 
numa safra sobrecarregando-se extraordinariamente. De ma
neira que quero apenas fazer essas colocações como um dado. 

Eu gostaria de complementar, Professora Suzana, com 
um aspecto. Tenho sido chamado, com freqüência, para reu
niões com profissionais da área de saúde. Tenho, insistente
mente, colocado que a saúde está pecando pela idéia de que 
eleva o bem~estarsozinha. Quem é capaz de elevar o bem-estar 
em grande quantidade, em grande parcela é a seguridade 
social, ou seja, o conjunto da assistência, previdência e sauae~
Enquanto a saúde quiser trabal-har exclusivamente no seu se
ter, corporativamente, vai dar um desperdício de pelo menos 
40% dos recursos hoje destinados ao setor saúde. 

Era unia anotaÇão que eu queria fazer. -

O SR. EVERARDO MACIEL- Concordo inteiramen
te com V. E~ quando fala na necessidade de diversificar as 
fontes. Eu s6 queria mencionar que, nas propostaS que apre
sentamos, não está incluído o Funrural. Estamos falando no 
Finsodal e do PIS. Vamos observar, então, que não estamos 
estabelecendo a distorção de conferir tratamento distinto aos 
trabalhadores rurais e urbanos. 

o segundo aspecto a mencionar é o seguinte: se é verdade 
que caberia, em relação â contribuição, cogitar uma diversi
dade de fontes em função da instabilidade da economia nacio~ 
nal, também pode ser verdade que não caberia universalizar 
esses princípios para todas as áreas. Ou seja, a hipótese da 

contribuição social incidir sobre a folha, sobre o faturamento 
ou sobre o lucro não significa dizer que todos devam contribuir 
sobre a folha, sobre o faturamento e sobre o lucro. É claro 
que uma empresa com um número de empregados menor 

- teria, se fosse apenas a folha, uma vantagem em r~lação àque~ 
las que empregam muito mais mão-de-obra. 

Daí por que caberia a diversidade de fontes, mas não 
-a universalidade, porque, se resolvermos esse problema, va~ 
mos introduzir outra distorção, que seria a distorção econó
mica do efeito em cascata dessas contribuições na atividade 
económica, particularmente no setor agrícola. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Quero colocar 
qu~_p.ão simpatizo com a idéia de II].il impostos, taxas e contri
buições. Creio ser difícil chégarmos ao imposto único, muito 

. difícil e talvez não desejável, do ponto de vista político. Talvez 
cinco impostos sejam desejáveis. Tenho como uma reflexão 
da área social, na qual milito há mais de 30 anos, a idéia 
de que, na briga entre o social e o económico, sempre o 
social perdeu. 

(Manifestação fora do microfone.) 
Ao finalizar, quero agradecer à Professora Suzana Quei~ 

roz, ao Professor Fernando Homem de Mello e ao Professor 
Everardo Maciel pela enorme contribuição que nos deram. 
Faço registro aos nomes do Dr. António Ernesto Salvo e 
do Dr. Oswaldo Freitas Fonseca Júnior, extensivo a todos, 
da nossa alegria e do agradecimento pela presença e perma-
nência durante toda a sessão. _ 

É provável que a expectativa dos Senhores fosse de encon
trar um número grande de Senadores. Posso dizer-lhes que 
o trabalho hoje, no Congresso Nacional, fôi até desesperante, 
na medida em que, ao lado de_ examinar medidas provisória, 
regulamentar a Constituição, fazer novas leis, há comissões 
de inquérito e comissões permanentes. Portanto, com freqüên
cia, deveríamos ter a propriedade da ubiqüidade. Infelizmen

-te, não temos. 
De maneira que esses companheiros que gostariam de 

estar aqui estavam em Outras áreas. Posso dizer, no entanto, 
sem falsa modéstia, que os Senadores aqui presentes vieram 
com absOluto interesse; são pessoas ligadas quer à área econô~ 

_ mica, quer à área social. Eu diria que sáo ligadas principal~ 
mente a um destino maior para o nosso País. Tenho certeza 
absoJu{a de que esta reunião repercutirá no conjunto do Plená
rio do Senado Federal. Se não tivermos hoje nenhuma pro
posta do_ Senador Pedro Simon ou do Senador Ronan Tito, 
certamente sairemos, dentro de poucos- días, para uma pro
pOsta concreta que dê coó.seqüência a esta reunião. 

Ao final, quero a todos felicitar e agradecer. 

(Está encerrada a reunião.) 


